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БЕЛГРАД 

БРОЈ 24 ГОД. XXXIV 
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Врз основа на член 34 став 4 од Законот за ос-
новите на кредитниот и банкарскиот систем („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање пот-

рошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/77) во член 1 став 1 на крајот се додаваат збо-
ровите: „во земјата". 

Член 2 
Во член 4 ст. 3 до 5 се бришат. 

Член 3 
Во чпен 7 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
,Д) роковите за враќање на кредитите не можат 

да- бидат подолги, и тоа: за купување на јаглен — 
од 10 месеци, за туристички патувања во земјата — 
ед 12 месеци, за купување автомобили — од 36 ме-
сеци, а за купување на други индустриски стоки — 
од 24 месеци;". 

Став 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, корисникот на кредитот полага во готови па-
ри најмалку: 

1) 10®/о — ОД височината на одобрениот кредит 
— за купување на мебел и градежна столарија (вра-
Фи, прозорци); 

2) 15°/о — од височината на одобрениот кредит 
— за купување на фрижидери, замрзнувачи, бој-
лери, машини за перење и сушење рубелина, радио-
приемници (моно и стерео), телевизиски приемници 
(во црно-бела техника), градежни материјали, ле-
ани и лимени кади за бањи и леани и лимени са-
нитарни уреди; 

3) 30% — од височината на одобрениот кредит 
— за купување на телевизиски приемници во боја, 
електрични грамофони, магнетофони, како и маши-
ни за миење и сушење на садови; 

4) 35% — од височината на одобрениот кредит 
за купување на автомобили." 

Член 4 
По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап давачот на кре-
дитот ако даде кредит спротивно на условите про-
пишани со оваа уредба. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице на давачот на кре-
дитот со парична казна од 5.000 до 20.000 динари/4 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Е. п. бр. 309 
27 април 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е р. 
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Врз основа на член 68 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕКВИЗИЦИЈА ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ ВО ВОЕНА 

СОСТОЈБА 

1. Спроведување на реквизиција 

Член 1 
За потребите на вооружените сили на Југосла-

вија во воена состојба може, по исклучок, да се на-
реди и да се спроведе реквизити ја на подвижни 
предмети во сопственост на граѓани или граѓански 
правни лица, што непосредно служат за воени пот-
реби. 

Член 2 
Наредбата за спроведување на реквизиција се 

издава писмено и ги содржи следните податоци: на-
зив на воената единица за чии потреби се врши 
реквизицијата, видови на предметите што ги опфа-
ќа реквизицијата, нивно количество, рок до кој 
мора да се спроведе реквизицијата, место на преда-
вањето на предметите, како и други неопходни по-
датоци за да може успешно да се спроведе рекви-
зицијата. 

Во итни случаи наредба за реквизиција може 
да се издаде и усно. 

Член 3 
Надлежниот општински орган ја спроведува 

реквизицијата преку комисија од три члена, што за 
таа цел ја формира (во натамошниот текст: коми-
сија за реквизиција). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, поради причини на итност или други важни 
причини од воена природа, надлежниот општински 
орган може да спроведе реквизиција и преку лице 
што посебно ќе го овласти за тоа. 

Член 4 
Врз основа на наредбата за спроведување на 

реквизиција, надлежниот општински орган, на 
предлог од комисијата за реквизити ја, врши разрез 
на потребните видови и количества на предмет на 
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домаќинствата, водејќи сметка за економската сос-
тојба и за основните, потреби на секое домаќинство", 
камо и аа поранешните давања на домаќинството за 
потребите на народната одбрана. 

Член 5 
Реквизити јата се врши во присуство на сопс-

твеникот на предметите или на полнолетен член на. 
неговото домаќинство. 

Ако тоа; го бара п р а т к а т а на итност, можат да 
се реквирираат предмети и ако нивниот сопственик 
е отсутен, како и предмети што се наоѓаат на чу-
вање или ка употреба, кај трети лиц^ како и на-
пуштени предмети: 

Член 6 
Комисијата за реквизиција, односно лицето ов-

ластено за реквизиција. му издава потврда за извр-
шената реквизкција на сопственикот на реквирира-
ниот предмет или на полнолетниот член на неговото 
домаќинство, односно на лицето кај кое предметот 
се наоѓал ка чување или употреба во моментот на 
реквирирањето. 

Потврдата за извршената реквизиција содржи: 
вид и количество на реквирираките предмети, нив-
на поединечна и вкупна парична вредност, износ на 
исплатениот надомест — ако при реквизицијата е 
даден делумен или полн надомест, назив на орга-
нот што ги рехвприрал предметите и датум на из-
вршувањето на реквизицијата. 

Ако при реквмзицијата не се исплати надомест 
или се исплати само дел од надоместот, во потвр-
дата мора да се назначи на кој и кога треба, сопс-
твеникот чиј предмет е реквлриран. да му се обрати 
заради исплата на надоместот, односно на. неиспла-
тениот дел на надоместот. 

Член 7 
За извршувањето на реквизицијата комисијата 

за- реквизиција, односно .овластеното лице, поднесува* 
писмен извештај до надлежниот општински орган. 

Извештајот за рендаизицијата ги содржи след-
ните податоци: список на сопствениците на рекви-
рираиите предмети, вид, количество и вредност на 
реквирираните предмети, износи на исплатениот, 
односно на неисплатениот надомест и време на из-
вршувањето на реквиаицијата. 

Чшѕа 8; 

Надлежниот сптшташски орган води посебна еви-
денцг^а за1 изЕештѕмте за регевизмцијата и за пот-
врдите' за. неисплатените надомести за реквирираг-
ните предмети. 

Член 9 
Надлежниот, општински орган е должен да из-

врши присобирана на реквирираните предмети на 
определено место, односно да и ги предаде на вое-
ната единица во местото назначено во наредбата за 
реквизициј ата. 

Ако тоа причината на итност го бара, надлеж-
ниот општински орган може да им нареди на сопс-
твениците реквирираните предмети непосредно да и 
ги предадат на воената единица во на значеното мес-
то, или може да земе превозни средства од граѓани* 
организации на здружен труд и други организации, 
интересни и други самоуправни заедници и држав-
ни органи, заради превоз на ревидираните предме-
ти до местото назначено во наредбата за спроведу-
вање на реквизицијата. 

Член 10 
Старешината на воената единица за. чии потре-

би се рсквирчрагш предмети при преземањето на 
предметите од нг,длежнпот општински орган издава 
потврда за примените поедмети, која содржи попис 
на примените предмети, по видови, количество и 
вредност. 

Член И 
Воените старешини 'овластени да наредат рек-

визит^.а можат, согласно со член 67 став 3 од За-

конот за народната одбрана, да наредат и сами да 
спроведат реквизиција: 

1) ако во местото каде што е потребно да се 
спроведе реквмзиција нема надлежен- општински 
орган или ако тој орган не е во можност^да спро-
веде реквизити ј а; 

2) во зоната на борбените дејства во која е ог-
раничена слободата на движење или* е извршена 
евакуација на населението; 

3) ако извршувањето на борбената задача на 
единицата, или друга неодложна^ воена потреба, 
бараат предметите итно да се реквирираат. 

Член 12 
Во случаите од член 11 на оваа уредба, воениот 

старешина спроведува реквизиција преку комисија 
од три члена, што за таа цел ја формира, или пре-
ку лице што посебно ќе го овласти за тоа. 

Член 13 
При спроведувањето на реквизицијата според 

одредбите на чл. 11 и 12 од оваа уредба сообразно, 
се применуваат одредбите на чл. 4; 5, 6, 7 и 9 од 
оваа уредба. 

Воениот старешина што го наредил спроведува-
њето на реквизицијата од член 11 на оваа уредба, 
е должен до надлежниот општински орган да дос-
тави извештај за извршената реквизити ја, штом 
приликите ќе го допуштат тоа. 

2. Надомест за реѕширирани предмети 

Член 14 
Надоместот за реквирирани предмети ее испла-

тува во пари, по правило, во моментот на извршу-
вањето на реквизицијата. 

Надоместот од став 1 на овој член се исплатува 
врз товар на средствата на Југословенската народ-
на армија — ако реквизицијата е извршена за пот-
ребите на единиците и установите на Југословен-
ската народна армија, односно врз товар на средс-
твата на општеетвено-политичката заедница за чии 
единици или установи на територијалната одбрана 
е извршена реквизит^ ата. 

Член 15 
Органот што ја спроведува реквизиту!]ата из-

носот на надоместот за реквирираниот предмет го 
определува според пропишаната или прометната 
цена на тие предмети на месниот пазар во моментот 
на извршувањето на реквизицијата, односно го ут-
врдува по комисиски пат, ако износот на надоместот 
не може да се определи според пропишаната, од-
носно прометната цена на месниот пазар. 

Ако надоместот не се исплатува во времето кога 
предметот се реквирира, износот на надоместот се 
определува на начинот од став 1 на овој член во 
моментот на исплатувањето на надоместот. 

3* Завршни одредби 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за спроведување рек-
визити ја во воена состојба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/69). 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п, бр. 308 
27 април 1978-година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
ц-р* Антон Вратуша, е. 9» 
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"Врз основа на член 56 од 'Законот за организа-
цијата и делокругот .на сојузните органи на управата 
и на ^сојузните* организации (».Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛ. 47 ДО 
55 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕ-
ЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Преземањето на надлежностите, односно на 
работите од делокругот на сојузните комитети што 
на 1Ђ т а ј (МШ томина се укинуваат и престануваат 
да работат, ќе се изврши на следниот начин: 

1) Сојузниот завод за општествено планирање 
ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, ра-
ботите од Сојузниот комитет за општествено плани-
рање; 

2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи ќе ги преземе, во согласност со својот 
делокруг, работите од делокругот на Сојузниот ко-
митет за туризам што се однесуваат на туризмот, 
угостителството и туристичкото посредување; 

3) Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија гќе ги преземе, во согласност со својот дело-
круг, .работите од .делокругот на Сојузниот комитет 
за економска соработка со земјите во развој што 
се однесуваат на стоковната размена со земјите во 
развој, на развојот и унапредувањето на трговски-
те и други економски, односи со земјите во развој, 
како и другите работи од областа на економската 
соработка со земјите во развој што според одред-
бите на оваа одлука не ги преземаат други сојузни 
органи на управата; 

4) Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги 
преземе, во согласност со својот делокруг, работите 
од делокругот на Сојузниот комитет за економска 
соработка со земјите во развој што се однесуваат 
на економската соработка со земјите во развој во 
обтгаста на финансиите, како и стручните работи за 
Фондот на 'солидарноста со неврзаните земји и зем-
јите во развој; 

5) Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, 
работите од делокругот па Сојузниот комитет за еко-
номска соработка со земјите во .развој што се од-
несуваат на економската соработка со земјите во 
развој во поглед на трансферот на технологијата, 
индустриската кооперација, заедничките вложува-
ња и другите прашања од областа на енергетиката, 
индустријата, градежништвото и рударството; 

6) Сојузниот комитет за земјоделство ќе ги пре-
земе, во согласност со својот делокруг, работите од 
делокругот на Сојузниот комитет за економска со-
работка со земјите во развој што се однесуваат на 
економската соработка со земјите во развој во об-
ласта на земјоделството, шумарството и водосто-
панството; 

7) Сојузниот комитет за сообраќај и з р е к и ќе 
ги преземе, во согласност со својот делокруг, рабо-
тите од делокругот на Сојузниот комитет за еко-
номска соработка со земјите во развој што се одне-
суваат на економската соработка со земјите во раз-
вој во областа на сообраќајот и врските; 

8) Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита ќе ги преземе во согласност со 
својот делокруг, надлежностите, односно работите 

од делокругот на Сојузниот комитет за труд и вра-
ботување и на Сојузниот .комитет за здравство и 
социјална заштита; 

9) Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа ќе ти преземе, во 
согласност со својот делокруг, надлежностите, од-
носно работите на Сојузниот комитет за наука и 
култура што произлегуваат од Законот за употре-
бата на грбот, знамето и .химната на Социјалистичка. 
Федеративна Република Југославија и за употреба-
та на ликот и името иа Цретседателот на Републи-
ката Јосип Броз Тито. од Законот за наградата на 
АВНОЈ, од Законот за Фондот за унапредување на 
ликовната уметност „Моша Пијаде", од Законот за 
Музејот -на Револуцијата на народите и народно-
стите на Југославија, од Законот за утврдување 
на вкупниот -тонос на средствата зи финансирања, 
на "Ираграмата за инвестициони вложувања во из-
градбата таа зграда и постојана поставка на Музе-
јот на Револуцијата на народите и народностите 
на Југославија од '1977 до 1080 тодина. како и ра-
ботиве тито се однесуваат на авторското прото. 

"2. Преземањето на надлежностите, односно на 
работите од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши 
на 1Ђ тмај 1978 -година. 

Сојузните органи на управата и сојузните -ор-
ганизации од точка 1 на оваа одлука се должни на-
вредено да ги преземат сите мерки потребни за пре-
земање на надлежностите, односно на работите. 

3. Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации што, во смисла на точка 1 на оваа одлука, 
ги преземаат надлежностите, односно работите на 
укинатите сојузни комитети, истовремено ги презе-
маат и работниците што на денот на влегувањето 
во сила на Законот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации непосредно работеле на тие работи во уки-
натите сојузни комитети. 

Се смета дека работеле непосредно на определе-
ни работи оние работници што, според актот за си-
стематизацијата :на работните места, во целост или 
претежно работете на тие работи, и тоа во основната 
дејност. 

4. Работниците на укинатите сојузни комитети 
што нема да бидат преземени во смисла на одредби-
те од точка 3 од оваа одлука, ти имаат правата и 
должностите утврдени со сојузен закон. 

Работниците од став 1 на оваа точка правата и 
должностите ги остваруваат во Сојузниот секрета-
ријат за правосудство и организација на сојузната 
управа. 

5. Сојузниот извршен совет утврдува кои функ-
ционери на укинатите сојузни комитети што ти наз-
начил Сојузниот извршен совет се разрешуваат со 
денот на престанувањето на работата на тие органи. 

Предлогот -на решението што се донесува в® 
смисла на став 1 од оваа точка то утврдува Комиси-
јата на Сојузниот ^извршен совет за кадровски -и ад-
министративни прашања. 

6. Претседателот на сојузниот комитет што се 
укинува или престанува со работа и функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управна, од-
носно со сојузната организација што ти презема 
надлежностите, односно работите на укинатиот со-
јузен комитет -ќе утврдат спогодбено кои работ-
ници се преземаат во смисла на точка од (таа од-
лука. 

По исклучок од одредбата на став 1 од oi аа 
точка, претседателите на сојузните комитети :;а 
труд и вработување и за здравство и социјална за-
штита спогодбено ќе утврдат кои работници во т^о 
сојузни комитети се преземаат на работа во Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита. 
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Спогодбите од ст. 1 и 2 на оваа точка ге склу-
чуваат најдоцна до 15 мај 1978 година. 

Во случај на спор помеѓу функционерите од ст. 
1 и 2 на оваа точка, одлука донесува Сојузниот из-
вршен совет, по прибавено мислење од Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на 
Сојузната управа. 

7. Претседателот на Сојузниот комитет што се 
укинува и престанува со работа ќе утврди со реше-
ние, најдоцна до 15 мај 1978 година, кои работници 
ќе ги остваруваат правата и должностите утврдени 
со сојузниот закон во согласност со точка 4 на оваа 
одлука. 

8. Опремата, инвентарот и другите предмети, 
средствата за работа и средствата на фондовите 
ма укинатите сојузни комитети се распоредуваат на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации што ги преземаат нивните надлежности, 
односно работи, сразмерно со преземените надлежно-
сти рдносно работи. 

Со паричните средства преостанати по распоре-
дувањето во смисла на став 1 од оваа точка се вне-
суваат во буџетот на федерацијата а преостанатата 
опрема, инвентар и други предмети и се распореду-
ваат на Управата на деловните згради на сојузните 
органи. 

9. Решението за распоредување на паричните 
средства од точка 8 па оваа одлука го донесува Со-
јузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Решението за распоредување на опремата, ин-
вентарот и другите предмети, како и на деловните 
простории што ги користеле укинатите сојузни ко-
митети го донесува Сојузниот извршен совет, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за правосудство 
ii организација на сојузната управа. 

Предлозите од ст. 1 и 2 на оваа точка се подне-
суваат по прибавено мислење од заинтересираните 
сојузни органи на управата и сојузни орханизацитт. 

10. Сојузните комитети што се укинуваат и пре-
стануваат да работат ги заклучуваат на 15 мај 1978 
година своите архивски книги и архивата и доку-
ментацијата, печатите и штембилите му ги преда-
ваат на Сервисот за административни и сметковод-
ствени работи н^ сојузните орѓани на управата и на 
сојузните организации. 

По исклучок^ од одредбата на став 1 од оваа 
точка, незавршените предмети на укинатите сојуз-
на'комитети, како и другите предмети од тие коми-
тети неопходни за работа-, ги преземаат сојузните 
органи на управата и сојузните организации што m 
преземаат нивниве, надлежности, односно работи. . 

11. До донесувањето, односно измените и допол-
ненијата на самоуправните Општи акти за распредел-
бата на личните доходи во сојузните органи на уп-
равата и во сојузните организации што ги презе-
маат надлежностите, односно работите на укина-
тите сојузни комитети, на работниците што според 
точ. 3 и 6 на оваа одлука ќе б*лдат преземени во тие 
сојузни органи на управата и <;ојузни организации, 
привремено ќе им се исплатуваат аконтации на 
личните доходи во износите утврдени со соодвет-
ните акти во укинатите сојузни комитети. 

12. Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет ќе ги преземе, на денот на влегување-
то во сила на Законот за организацијата и дело-
кругот на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации, работите од делокругот на Струч-
ната служба на Југословенската комисија за сора-
ботка со Организацијата на обединетите нации за 
просвета, наука и култура (UNESCO) функционери-
те и работниците во таа стручна служба, како и 
опремата, инвентарот и другите предмети, архивата 
и документацијата, средствата за работа и средства-
та на фондовите. 

13. Одредбите на оваа одлука сообразно ќе се 
применат и кога сојузните органи на управата и со-
јузните организации, во согласност со двој от дело-
круг, преземаат одделни работи од делокругот на 
други сојузни органи на управата, односно сојузни 
организации (член 53 став 3 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации). 

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ. 

Е. п. бр. 317 
5 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

4 1 1 . 

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 „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 60 од 28 март 1978 година, што изле-
гува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/693 
12 април 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

4 1 2 . 

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 „ELEFTEROS КОЅМОЅ*' 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Elefteros Kosmos", од 18 
март 1978 година, што излегува на грчки јазик во 
Атина, Грција. 

Бр. 650-1-7/6 
12 април 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с.р. 
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.1 4 1 3 . 

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 TIMES" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The -Times", број' 60255 од 
13 март 1978 година, што излегува на англиски ја-
зик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1 32/405 
30 март 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

4 1 4 . 

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 „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt", број 57 од 8 
март 1978 година што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/689 
30 март 1978 година 

Белград 

Заменик- сој у зен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с р. 

4 1 5 . 

Врз основа на член 81 став 1 во врска со член 
12 став 1 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/77), директорот на Југо-
словенскиот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА АТЕСТИРАНАТА СПЕЦИ-
ЈАЛНА ОПРЕМА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ЛЕСИО-

РАСИПЛИВИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Со оваа наредба се определуваат видовите, 
обликот, мерите и бојата на ознаката и местото за 
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ставање на ознаката на специјалната опрема на 
транспортните средства за меѓународен превоз на 
леснорасипливи прехранбени производи, што е атес-
тирана во согласност со Уредбата за ратификација 
на Спогодбата во меѓународниот превоз на лесно-
расипливи намирници и за специјалните возила за 
нивни превоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/76 
— Меѓународни договори), како и обликот, мерите, 
распоредот и бојата на буквите и броевите на тие 
ознаки. 

2. Ознаката на специјалната опрема на тран-
спортно^ средство од точка 1 на оваа наредба мо-
же да биде во вид на таблица, етикета или бојоса-
на површина. Ознаката е во правоаголен облик, со 
димензии ЗОО mm X 200 mm. Подлогата на ознака-
та мора да биде бојосана со бела боја што според 
класификацијата според RAL и одговара на озна-
ката 9010 — Reinweiss. 

3. За означување на класата на специјалната 
опрема на транспортно^ средство од точка 1 на 
оваа наредба на ознаките се користат следните де-
сет букви латиница: А, В, С, D, Е, F, I, N, В и X. 
Обликот на буквите и нивните мери мораат да им 
одговараат на обликот и мерите на буквите дадени 
на сликите бр. 1, 2 и 3, што се отпечатени кон оваа 
наредба и се нејзин составен дел. 

4. За означување на времето на важењето на 
атестот, на ознаките се запишуваат арапски броеви 
од еден до десет. Обликот и мерите на броевите 
мораат да им одговараат на обликот и мерите на 
броевите дадени на сликата бр. 4, што е отпечате-
на кон оваа наредба и е нејзин составен дел. 

5. Буквите и броевите на ознаките мораат да 
бидат бојосани со темносина боја што според кла-
сификацијата според HAL одговара и на ознаката 
5010 — Enzianblau. 

6. Распоредот на буквите и броевите на ознаки-
те мора да му одговара на распоредот даден на 
сликата бр. 5, што е отпечатена кон оваа наредба 
и е нејзин составен дел. 

7. На специјалната опрема на друмските тран-
спортни средства ознаката се става од левата стра-
на на специјалната опрема во долниот лев агол. 

8. На специјалната опрема на шинските тран-* 
спортни средства ознаката се става на вратата или 
во долниот десен агол. Означувањето се врши од 
двете страни на специјалната опрема. 

9. На контејнерите за превоз на леснорасипли-
ви прехранбени производи ознаката се става од 
двете бочни страни лево, во близината на челната 
рамка. 

10. Означувањето на специјалната опрема на 
транспортните средства за меѓународен превоз на 
леснорасипливи прехранбени производи го вршат 
организациите на здружен труд овластени за атес-
тирање на специјалната опрема за превоз на лесно-
расипливи прехранбени производи. 

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

Бр. 21-6356/1 
7 април 1978 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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416. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, Извршниот совет на собранието ка 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет па 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на -Соб-
ранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Заради преземање мерки за ублажување или 

отстранување на последиците од елементарни не-
погоди, учесниците на договорот се согласни во ре-
публиките и автономните покраини утврдувањето и 
процената на штета од елементарни непогоди да се 
врши на еднообразен начин предвиден со овој до-
говор. 

Член 2 
Штетата проценета на начинот од член 1 од овој 

договор служи и како основ за утврдување на висо-
чината на штетите предизвикани од поплави или 
земјотреси од поголеми размери заради поднесување 
барања за доделување средства на солидарноста врз 
основа на член 11 од Договорот за формирање сред-
ства на солидарноста на народите и народностите 
на Југославија и на републиките и автономните 
покраини за отстранување последици од елементар-
ни непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74) 
и член 2 од Договорот за давање средства на соли-
дарноста за давање меѓусебна помош на републи-
ките и автономните покраини заради отстранување 
последици од земјотреси или поплави од поголеми 
размери. 

Член 3 
Процената на штетата од елементарни непогоди 

се врши на начинот утврден со Единствената мето-
дологија за процена на штетите од елементарни не-
погоди, што ќе ја пропише директорот на Сојузни-
от завод за статистика врз основа на законското 
овластување и со согласност на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, најдоцна 
во рок од два месеца од денот на потпишувањето 
на овој договор. 
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Измените и дополненијата на Единствената ме-
тодологија за процена на штетите од елементарни 
непогоди се вршат според постапката од став 1 на 
овој илеш. 

Со методологијата од став 1 на овој член се 
утврдуваат: во случај на кои елементарни непогоди 
ќе се врши утврдување и процена на штетата, на-
чинот на кој ќе се врцш утврдувањето и процената 
на штетата и средствата во општествена сопстве-
ност, односно на кои постои право на сопственост, 
на кои ќе се врши утврдување и процена на ште-
тата. 

Член 4 
Штетата се утврдува и искажува во натурални 

и вредносни показатели. 
Загубениот доход што настанал како последица 

од елементарна непогода, се утврдува само ако се 
утврдува штета што настанала на средства во оп-
штествена сопственост, и тоа поради намалено про-
изводство предизвикано од елементарна непогода. 

Член 5 
Процена на штетите вршат стручни комисии за 

процена на штети. 
Процени на штетите се вршат непосредно на 

теренот, и тоа веднаш по престанувањето на елемен-
тарната непогода. 

Стручните комисии од став 1 на овој член, мо-
раат да бидат составени од соодветни стручни лица 
од најтесна специјалност, зависно од специфично-
ста на објектот и на другите средства зафатени од 
елементарна непогода. 

Член 6 
Стручните комисии за процена на штетите од 

член 5 на овој договор не ја утврдаат и не ја про-
ценуваат штетата што настанала на средства што 
и припаѓаат на Југословенската народна армија. 

Член 7 
Организатори на работата на процената на ште-

тите се комисиите за процена на штетите, што се 
формираат во општината и републиката, односно 
автономната покраина. 

Член 8 
Општинската комисија за процена на штетите: 

формира потребен број стручни комисии за про-
цена на штетите, и определува на секоја стручна 
комисија подрачје на кое ќе врши процена на ште-
тите, го определува рокот до кој мора да се завр-
ши процената и се грижи за применувањето на 
пропишаната Единствена методологија за процена 
на штетите од елементарни непогоди на територи-
јата на општината. 

Општинската комисија за процена на штетите 
ја обединува работата на сите стручни комисии за 
процена на штетите на територијата на општината 
и им дава потребна помош. 

Општинската комисија изработува збирен из-
вештај за процена на штетите на територијата на 
општината и го доставува до извршниот орган на 
општинското собрание на усвојување. Усвоениот из-
вештај се доставува до републичката, односно пок-
раинската комисија за процена на штетите. 

Член 9 
Републичката, односно покраинската комисија 

за процена на штетите: ја обединува работата на 
општинските комисии за процена на штетите на 
територијата на републиката, односно автономната 
покраина и им дава потребна помош во прилепува-
њето на Единствената методологија за процена на 
штетите од елементарни непогоди. 

Комисијата за процена на штетите од став 1 
на овој член изработува збирен извештај за проце-. 

ната на штетите на територијата на републиката, 
односно автономната покраина, во кој ги вклучува 
и штетите што настанале на предметите што и при-
паѓаат на Југословенската народна армија на тери-
торијата на републиката, односно автономната пок-
раина. 

-Републичката, односно покраинската комисија 
за процена на штетите доставува збирен извештај 
за процената на штетите на територијата на репуб-
ликата односно автономната покраина до извршниот 
совет на собранието на републиката, односно до из-
вршниот совет на собранието на автономната пок-
раина. 

Член 10 
Извршниот совет на собранието на републиката, 

односно извршниот совет на собранието на автоном-
ната покраина доставува до Сојузниот извршен со-
вет збирен извештај за утврдувањето и процената 
на штетата на територијата на републиката, односно 
автономната покраина, со предлози на мерките што 
треба да се преземат за отстранување или убла-
жување на последиците од елементарните непогоди. 

Член 11 
Ако републиката, односно автономната покраина 

го стекнала правото на добивање помош од сред-
ствата на солидарноста поради штетите настанати 
од земјотрес или поплави од поголеми размери, из-
вршниот совет на собранието на републиката, од-
носно извршниот совет на собранието на автоном-
ната покраина ќе подготви барање, со посебен из-
вештај и ќе го достави до комисијата од член 2 на 
Договорот за давање средства на солидарноста за 
укажување меѓусебна помош на републиките и 
автономните покраини заради отстранување после-
дици од земјотреси или поплави од поголеми раз-
мери. 

Член 12' 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека, 

во рамките на своите права и должности и одговор-
ности, ќе настојуваат во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој договор со ре-
публички и покраински прописи да се уредат утвр-
дувањето и процената на штетите од елементарни 
непогоди во согласност со одредбите на овој договор. 

Член 13 
Овој договор влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува на штетите од елементарни непогоди на-
станати по влегувањето во сила на овој договор. 

13 април 1978 година 
Белград 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Босна и Херцеговина, 
д-р Обрад Пнљак, е. р. 

член на Извршниот совет 
и републички секретар за 

финансии 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Македонија, 
Тахир Кадриу, е. р. 
заменик-републички 

секретар за финансии 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Словенија, 
Драган Мозетиќ, е. р. 
заменик-републички 

секретар за финансии 
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За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Србија, 
Мазе Pe6wUf е. p. 

заменик-републички 
секретар за финансии 

За Извршниот совет 
на Саборот на 
СР Хрватска, 

Љубе Мајериќ, е. p. 
член на Извршниот совет 

и претседател на 
Републичкиот комитет за 

односи со странство 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Црна Гора, 
Вук Огњановић, е. p. 

член на Извршниот с^вет 
И републички секретар за 

финансии 

За Извршниот совет 
на Собранието на 
САП Војводина, 

Горѓе Хајдер, е. р. 
член на Извршниот совет, 

За Извршниот сонет 
на Собранието на 

САП Косово, 
Џ г ш т и Дутшќи, е. р. 

член на Извршниот совет 
и покраински секретар за 

финансии 

417. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЧЕ-

ЛИЧЕН ПЕСОК — СЕКАНЕЦ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 18 ноември 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за челичен песок — секанец, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да може својата затечена продажна цена, при по-
стојните услови на продажбата, ца ја зголеми до 
9»/V 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завол за цени со решение бр. 4637 од 26 април 1978 
година. 

4 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
оц т^пот на објавуван,ето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Металац" — 
Зрењанин. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
10 купувачи — потрошувачи потписници на спо-
годбата. 

4 1 8 . 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-
ЖЕН ТУТКАЛ И ЗА ТЕХНИЧКИ И ПРЕХРАН-
БЕН ЖЕЛАТИН ВРЗ БАЗА НА КОЖЕН!! ОТПА-

ДОЦИ N 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачот* на 20 декември 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кожен туткал и за технички и 
прехранбен желатин врз база- на кожени отпадоци, 
со тоа што производите пената организација на здру-
жен труд да може своите затечени продажни цлни, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголеми 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/kg 
1) кожен туткал со вискозност: 
— до 3°Е 10.50 
— над 3 до 4°Е 15.60 
— над 4 до 6°Е 17,70 
2) технички желатин со вискозност: 
— 5 до 7°Е 19 00 
— над 7 до 10°Е 2*\25 
— над 10°Е 27,30 
3) прехранбен желатин со вискозност: 
— Ѕ-120 37.60 
— Ѕ 150 39,45 
— Ѕ-180 . 43,80 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека произнодмте од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3 . На оваа спогодба даде согласност С О Ј У З Н И О Т 
завод за цени со решение бр. 442 од 21 април 1978 
година. 

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

Претставник на производителот> „Кемин" — 
Љубљана. 
Претставници на купурачите-потрошувачи: 29 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

4 1 9 . 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕН 
РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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на затечените цени за дрвен ретортен јаглен со тоа 
што производителеките организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат во 
просек до 7%, а според Ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата. 

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

3, На оваа спогодба дате согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 791 од 17 април 1973 
година, 

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

Претставници на производителите: ».Борис Кид-
рич" — Лукавац СОУР Дестилација' Теслиќ и 
Комбинат „Белишќе" — Белишќе. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
8 купувачи — потрошувачи потписници на спо-
годбата. 

420 . 

Врз основа на член 22 ол Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 25/72 и 35/72), претставникот- на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО* 

ЛИЕТИЛЕН - ОКИТЕН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 23 декември 1977 го-
дина склучила и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пол метален — окитен, со тоа што 
производителската организација на здружен тиуд 
да може своите затечени продажни цени. при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголеми така -ито 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) ОКИТЕН за филм. 15 г»85 
2) ОКИТЕН за церки 1*т i85 
3) ОКИТКН за ка ши ра ње 14 040 
4) ОКИТЕН за дување 14 ИПО 
5) ОКИТЕ:Н за млеко 15.360 
6) ОКИТЕН за брз га ње 14.160 

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

3. На оваа спогодба дале согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 5262 од 26 април 1978 
година. 

4. Оваа спот ол ба влегува во сила наредниот ден 
од денот на обавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: ИНА-ОКИ — 
Загреб. 
Претставници на купувачите-потротиупачи- 28 
купувачи-пстрошувачи потписници на спогод-
бата. 

421. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35 72), претставникот на производителот 
и нретстрр * на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ДЕНА ЗА НАТ-

РИУМ БИХРОМАТ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите ка 2 март 1978 година 
склучија л потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за натриум бихромат, со тоа што произ-
водите леќата организација на здружен труд да може 
(Бојата затечена продажна цена, при постојните ус-
лови на продажбата, да ја зголеми така што најви-
соката продажна цена да изнесува 14,60 динари за 
еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат, односно купуваат по цената и по условите 
што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1571 од 21 април 1978 
година. 

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

Претставник на производителот: „Југохром" — 
Јегуновци. 
Претставници на ку пу ва чи те-потрошувачи: 
„Жупа" — Крушевац и „Зорка" Суботица. 

422: 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕ-
МА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА И 

ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за опрема за климатизација, 
вентилација и за резервни делови за таа опрема, 
со тоа што производителите организации на здру-
жен трз'д да можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата да ги зголе-
мат, и тоа за: 

1) опрема за климатизација и вентилација во 
просек до 6%, а според ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата; 

2) резервни делови до 6°/о-
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 па оваа спогодба ќе ги 
проданаат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3.-На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1345 од 13 април 1978 
година. 

4. Онаа спогодба влегува во сила наредниот ден 
•од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставници на производителите: „Клима" — 
Цел је., „Вентилатор" — Загреб, „14 децембар" 
— Белград и „Соко" — Мостар. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Агросервис" — Крагуевац, „Босна-ауто" — Са-
раево, „Бродокомерц" — Сплит, „Електротехна" 
—- Загреб, „Јанко Лис јак" — Белград, „Елек-
тротехна" — Љубљана, „Металка" — Љубљана, 
„Металсервис" — Белград, „Технопромет" — 
Белград, „Унион-инвест" — Сараево, ПРК 
„Београд" — Белград, „Електронабава" — Љуб-
љана, „Техномеркатор" — Целје, „Ковинотехна" 
— Цел је, „Бродоматеријал" — Риека, „Ферим-
порт" — Загреб, „Електроопскрба" — Загреб, 
„Грамат" — Загреб и „Термофриз" — Сплит. 

У К А З И 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИ-
НА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО НАРОДНА ЕРПУБЛИКА КИНА 

I 

Се отповикува 
Милојко Друловиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Народна 
Република Кина. 

II 

Се назначува 
Мирко Остоиќ, помошник-сојузен секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополиомоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Народна Република Кина. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 6 
6 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

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

ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА 

I 

Се отповикува 
Паун Шербановиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Папуа Нова 
Гвинеја. 

II 
Се назначува 
Златан Сажуниќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, во Република Индонезија, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Папуа Но-
ва Гвинеја со седиште во Џакарта. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 7 
14 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 76 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните пропис« 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОСТО-
ЈАНИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА 

ПРЕКРШОЦИ 

За претседател и постојани членови на Сојуз-
ниот совет за прекршоци се именуваат, и тоа: 

а) за претседател: 
Гуро Алфиревиќ, помошник-сојузен секретар за 

финансии; 
б) за постојани членови: 
1) д-р Радмила Кукавица, самостоен советник 

во Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низам^ а на сојузната управа; 

2) Јелисавета Мирковиќ, самостоен советник во 
Сојузниот секретаријат за финансии; 

3) Миќко Старовић шеф на отсек во Сојузната 
управа за царини; 

4) Момчило Томиќ, советник во Сојузната уп-
рава за царини; 
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5) Саво ћурувија, самостоен советник во Сојуз-
ниот секретаријат за сообраќај и врски; 

6) Благое Шошкиќ, самостоен советник во Со-
јузниот секретаријат за финансии, 

Е. п. бр. 41 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузи извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Демократска Народна Република 
Kopeja 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЛЕНТА 

Рак Song Col, претседател на Административ-
ниот совет на Демократска Народна Република Ко-
реја; 

Kim Dong Gju,' потпретседател на Демократска 
Народна Република Кореја; 

О Jin U, генерал на армија, член на ПБ на ЦК 
на Републичката партија на Кореја, министер на 
народните вооружени сили; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Демократска Народна Република Кореја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Kim Yong Nam, секретар на ЦК на Работнич-
ката партија на Кореја; 

Chong Chun Gi, потпретседател на Администра-
тивниот совет на Демократска Народна Република 
Кореја; 

Но Dam, потпретседател на Административниот 
совет на Демократска Народна Република Кореја и 
министер за надворешни работи; 

Ке Ung Те, потпретседател на Административ-
ниот совет на Демократска Народна Република Ко-
реја и министер за надворешна трговија; 

Li Gang Son, министер за култура; 
Рак Myong Bin, министер за здравје; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Kim Gwan Sob, претседател на Комитетот за 
културни односи со странство; 

Kim Si Нак, претседател на Централниот Ра-
диокомитет; 

Kang Hi Won, претседател на Административ-
ниот комитет на град Пјонгјанг; 

Kim Song Gol, директор на Централната Ко-
рејска телеграфска агенција; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Kim Ik Hyon, заменик-министер на народните 
вооружени сили; 

Kim Gil Нјоп, заменик-началник на Одделени-
ето на ЦК на Работничката партија на Кореја за 
меѓународни врски; 

Kim Si О т , генерален директор на „Двор на 
ученици и пионери" во Пјонгјанг; 

Li Chong Мок, заменик-министер за надвореш-
ни работи; 

Han Su Gil, заменик-министер за надворешна 
трговија; 

Chong Gwang Sun, амбасадор на Демократска 
Народна Република Кореја во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

Chon Hi Jong, началник на Управата за надво-
решни работи во Конгресната палата „Kumsunsan" 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Kvang Gjong Hak, заменик-претседател на Ад-
министративниот комитет на град Пјонгјанг; 

Cho Song Мик, началник на I Управа во Мини-
стерството за надворешни работи; 

Li Su Yong, началник на I Протоколот во Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Kim Hi Su, началник на Управата во Мини-
стерството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО * ЗНАМЕ СО 
* ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Li Sok Ryon, шеф на Отсек во Одделението за 
меѓународни односи на-ЦК на Работничката парти-
ја на Кореја; 

Kim Chang Cho, шеф на Отсек во Одделението 
за меѓународни односи на ЦК на Работничката 
партија на Кореја; 

Kim На, заменик-началник на секција на Од-
делението за меѓународни бдноси на ЦК на Работ-
ничката партија на Кореја; 

Рак Нјоп Во, началник на II Протокол во Ми-
нистерството за надворешни работи; н 

Han Yon Cho, ѕаменик-началник на I Протокол 
во Министерството за надворешни работи; , 

Im Gon Su, шеф на Отсек во I Управа на Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Gir Gjon Chil, инструктор на Одделението за 
меѓународни односи на ЦК на Работничката пар-
тија на Кореја; 

Chang Hon Gon, шеф на Отсек на I Управа во 
Министерството за надворешни работи; 

Kim Те Soul, началник на Протоколот на МЈ** 
нистерството за економски односи со странство; 

Kim Won Sik, началник на Протоколот на Ко-
митетот за културни односи со странство; 

Li Sang Chun, началник на Протоколот на Ми-
нистерството за надворешна трговија; 

So Dong Bom, шеф на Меѓународното одделение 
на весникот „RODON SIMBUN"; 

Cho Thak Ji, шеф на Меѓународното одделение 
на весникот „MINJUCOSON"; 

Kim Dong Gon, директор на „Фото-сервис"; 
Рак Hjon Gju, заменик-директор на болницата 

„Bonghva"; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Kim Yong Јо, референт во I Протокол во Ми-
нистерството за надворешни работи; 
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Kim Тек Rjul, референт во I Протокол на Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Jong Ryon Urt, референт во I Управа на Мини-
стерството за надворешни работи; 

Kim Bjong Кик, лекар на болницата „Bonghva"; 
Yu Air Lo, навигатор на цивилното воздухо-

пловство; 
Рак Chang Ѕок, преведувач; 
Kim Pyuon Gil, преведувач; 
Li Gil Nam, преведувач; 
Li Hjon Бок, преведувач; 
Li Do Sob, преведувач; 
Han Shang Yon, преведувач; 
Kan Jong Suk, преведувач; 
— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 

на соработката и пријателските односи помеѓу чоо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Демократска Народна Ре-
публика Кореја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковник Li Jung Ze; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

постар потполковник Du Sung Fung; 
постар потполковник Kim Те Hvan; 
постар потполковник Li Chang Rak; 
Потполковник U Zi Hong; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајор Hong НГ Nam; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан Kim Gin Jon. 

.Бр. 169 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тита, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

— по повод на дваесет и ттетгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во обпазованието на стручни и научни кадри, со 
што е сторен значаен придонес кон стопанскиот 
и општествениот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Економски факултет — Сараево; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Грађевински индустриски комбинат „Хидро-
градња — Сараево; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
излегувањето, а за особени заслуги на афирмацијата 
на уметничките остварувања во книжевноста и за 
придонес кон развивањето на самоуправните соци-
јалистички односи во областа на културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Часопис „Живот4* — Сараево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бркић Хусејина Есад, Комљен Петра Петар, 
Ковачевић Љубе Вајо; 

— за особени заслуги во. создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите кап-
роли и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Балаћ Ђуре Вељко Царић "Николе Бранко, 
Цвијановић Јове Миливој, куртовић Мехмеда Ра-
сим. Чучак Ђуре Раде. Дупановић Сулејмана Му-
хамед. Глушица Ђуре Душан, Ибрахимпашић-Ша-
кић ПТерифа Хаџера, Јарић Василија Марко, Кне-
жевић Воје Васо, Лакић Глише Миле. Ловић-Ре-
мић Хасана Хаснија Мандић Душана Милка. Па-
шић Душана Зора. Сарач Милана Стево Смил>а-
нић Николе Пејо, Станаревић Косте Блажо, Зорић 
Ђуре Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Домаћиновић Јосипа Стјепан. Керкез Василије 
Ђуро, Ловрић Ивана Иван. Марчетић Ристе Ван-
ђелко, Пилиповић Лазе Јово, Самарџић Драге 
Шпиро; 

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

СО. ОРДЕН ,НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Делић Хусеина Шабан Диздаревић-Сеферовић' 
Алије Хида јета, Ерцег Илије Божо, Јовичић Јована 
Душко. Милошевић Саве Владо, Панић Ђуре Адам, 
Поповић Николе Душан, Сантрач Миле Јово; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значње за социјалистичка изградба на 
земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цвијановић Јове Миливој, Лакић Глише Миле, 
JloHitfc Ремић Хасана Хаснија, Ступаревић Косте 
Блажо; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Цвијановић Јове Миливој. Ковачевић Љубе 

Вајо, Лакић Глише Миле, Смиљанић Николе Пејо; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 
— за особени заслуги и постигнати успеси РО 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Поповић Пера Драго; 

Од С Р Х р в а т с к а 
— по повод на седумдесетгодиш кината на ра-

ботата, а за особени заслуги и успеси во развивање-
то на задругарството и кооперативните односи на 
село и за значаен придонес кон унапредувањето 
на земјоделското производство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
З а д р у ж н и савез Далмације — Сплит; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Кузмзнић Петра Динко; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето-на братството и единството меѓу вашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Урсић Марине Јадран; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бојанић Митра Милосав. Главан Ивана Стани-

слав, Кнафел Томе Зденко. Опачић Милоша Адам; 
— за особени заслуги на полето на јавната без-

бедност со што се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивитановић Јакова Винко, Ковачић Љубе 
Здравко, Милош Петра Драгутин* Палалић Антона 
Маријан: 

— за особени заслуги во создвањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Бојанић Митра Милосав; 

Од С Р С л о в е н и ј а 
— по повод на осумдесетгодишнината на пос-

тоењето. а за особени заслуги и постигната успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО SHAME 

Картонажна товарна — Љубљана; 
— по повод на триесетгодишнината на посто-

ењето, а за особени заслуги и постигната успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок 

. на земјата 
„СЛОБИН" — Љубљана ; 
— по повод на триесетгодишнината на работата, 

а за особени заслуги во развивањето на спортското 
воздухопловство и едриличарството и за постигнати 
успеси на натпреварувањата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аероклуб „Станко Блоудек" — Љубљана; 
— по повод на триесетгодишнината на постое-

њето, а за особени заслуги и постигната успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Интереуропа", меѓународна шпедиција и транс-

порт — Копер; 
— за особени заслуги во создавањето и омасо-

вувањето на основните организации на финансис-
ките и сметководствените работници и за успеси 
во стручното оспособување на членството 

Удружење рачуноводствених и финансијских 
радника СР Словеније — Љубљана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бојц-Рачингај Јожета Мајда, Долчич Антона 

Емил, Габерц Антона Богомир, Pasetta Ивана 
Франц, Шеме Антона Јоже; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бенко Леополда др Владо, Garzarolli Емила 
Ело. Гром Игнаца Виктор, Лаврић Ивана Радо, Ле-
без Антона Карел, Дејковец Јакоба Јакоб. Менард 
Ивана Ка јетан, Наглић Игнаца Милан, Пездирд 
Јоже Иван, Срше Франца Иван, Стержај Мирос-
лав, Вучетић Николе Јован; 

Од С Р С р б и ј а 
— по повод на триесетте дишни ната на работата, 

а за особени заслуга и подигнати успеси во разви-
вањето на хидрометеоролошката служба, со што 
е сторен значаен придонес кон стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Републички хидрометеоролошки завод СР Ср-
бије — Белград; 

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

СО ОРДЕН НА РУПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕП 

Чуле Мије Јуре. Колаковић Недељка Димитри-
}е, Крстић Петра Ратко, Вучо Ђорђа Александар; 
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— за особени заслуги и постигната успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СА ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дивац Јаћима Раде, 
Томе Ђуро; 

Марић Васе Симо, Вукић 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лазић Чедомира Милан, Миловић Ђоке Ми-
ленко, Стојковић Стеве Раде, Трнинић Милована 
Перо. Зира мов Радована Мој сило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Банковић Светозара Владимир, Кулунџија Ми-

ле Божо. Манетовић Глигорија Слободан, Младе-
новић Мирослава Милутин. Мркобрада-Опсеница 
Дмитра Маша, Прушевић Рама Рамиз, Трифуно-
вић Стојана Борислав; 

— за особени заслуги на полето на 1авната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дивац Мирка Василија, Ђурић Саве Драгомир, 
Јеличић Ивана Фрањо. Јовановић Средоја Драган, 
Пенезић Велимира Слободан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 

ЗРАЦИ 
Миловић Ђоке Миленко; 
— за покажана лична храброст во борбата про-

тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Миловић Ђоке Миленко, Прушевић Рама Ра-
миз; 

Од С А П К о с о в о 
— за особени заслуги во основното образование 

и воспитување на младите за корисни членови 
на општеството и за придонес кон ширењето на 
просветата и културата во духот на братството и 
единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРЕТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Мето Барјактари" — Орлане; 
— по повод на триесетгодишнината на излегу-

вањето, а за особени заслуги и успеси во информи-
рањето и поттикнувањето на работните и општестве-
ните активности на членовите на колективот и за 
придонес кон јакнењето на братството и единството 
на нашите народи и народности 

„Трепча" информативни лист радног колектива 
Косовска Митровица 
— за заслуги на развивањето на кооперативнц-

те односи и за придонес кон унапредувањето на 
земјоделското производство на село 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Земљорадничка задруга — Крпимеј; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

. ВЕНЕЦ 
Кабаши Ајдара Реџеп, Петрушић Јефта Божо, 

Шарки Сефера Ћамил. 
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Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити — — — — — 969 
Уредба за спроведување реквизиција за 
потребите на вооружените сили во воена 
состојба — — — — — — — — 969 

410. Одлука за мерките за спроведување на 
чл. 47 до 55 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните орггсш на упра-
вата и на сојузните организации — — 971 

411. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — 972 

412. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Elefteros Коѕ-
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415. Наредба за означување на атестираната 
специјална опрема на транспортните 
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рзсипливи прехранбени производи — — 973 

416. Договор за утврдување и процена на ште-
тите од елементарни непогоди — — — 976 
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за челичен песок-секанец — — — — 978 

418. Спогодба за промена на затечените цени 
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отпадоци — — — — — — — — — 978 

419. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвен ретортен јаглен — — — — 978 

420. Спогодба за промена џа затечените цени 
за полиетилен-окитен — — — — — 979 

421. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриум бихромат — — — — — 979 

422. Спогодба за промена на затечените цени 
за опрема за 'климатизација и вентила-
ција и за резервни делови за таа опрема — 979 
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