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594. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС НА ДИНАРСКА 
ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИ КРЕДИТ 

ЧИЈШТО КОРИСНИК Е ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за користење на опре-
делен износ на динарска противвредност на стран-
ски кредит чијшто корисник е федерацијата, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 11 јули 1978 година. 

ПР бр. 727 
11 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Средствата од член 1 на овој закон ќе се корис-
тат од посебната сметка кај Народната банка на 
Југославија, според височината и динамиката на 
реализираниот странски кредит и сразмерно на 
распоредот од став 1 на ОВОЈ член. 

Член 3 
Условите и начиот на враќање на средствата од 

член 2 на ОВОЈ закон ќе ги утврди Сојузниот извр-
шен совет: 

Динарските средства за отплатување на кредит 
чијашто противвредност ја користат Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи и 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи се обезбедуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Член 4 
Сојузниот секретар за финансии ќе донесе, по 

потреба, поблиски прописи за извршување на одред-
бите од чл. 2 и 3 на овој закои. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

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

З А К О Н 

3\ КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС НА 
ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИ 
КРЕДИТ ЧИЈШТО КОРИСНИК Е ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член. 1 
Денарската противвредност на странски кредит 

чијшто корисник во 1978 година^ е федерацијата 
(во натамошниот текст: кредит), ќе се користи до 
износ од 900,000.000 динари за финансирање на 
изградбата на складови за сместување и чување 
на сојузните стоковни резерви и за финансирање на 
резервите на месо во жив добиток на ридско-планин-
ските подрачја и на постојаните стоковни резерви на 
индустриски производи. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе ги користи 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, и тоа: износот од 300,000.000 динари — за 
изградба на силоси за сместување на постојаните ре-
зерви на жита, износот од 100,000.000 динари Јза ф и -
нансирање на резервите на месо во жив добиток на 
ридско-плакинските подрачја, а Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи износот до 
300,000.000 динари — за изградба на складови, а из-
носот од 200.000.000 динари — за финансирање на 
постојаните стоковни резерви на индустриски про-
изводи. 

595. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СЕ-
ЛЕКТИВНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 

РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата за додатен влог на Соција-
листичка Федеративна -Република Југославија во 
селективното зголемување на капиталот на Меѓу-
народната банка за обнова и развој, што го УСВОЈ* ' 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 11 јули 1978 година. 

ПР бр, 724 
11 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
в о СЕЛЕКТИВНО™ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИ-
ТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-

НОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
За додатен влог на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во селективното зголему-
вање на капиталот на Меѓународната банка за обно-
ва и развој, во буџетот на федерацијата ќе се 
обезбедат средства во вкупен износ од 71,874.000 
динари. 

-Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат БО буџетот на федерацијата за одделна година, 
и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 
35.937.000 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 
85,937.000 динари. 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 на овој закон се 

водат на посебна сметка во Народната банка на Ју-
гославија и можат, на барање на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој, да се користат во девизи од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања врз товар на тековните девизни 
резерви со кои и ракува Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 3 
Овој закон влегува БО сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

596. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
сојузните совети што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата иа Сојузниот собор од 11 јули 1978 
година, 

ПР бр. 731 
11 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СО-

ВЕТИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните совети („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 66/74 и 17/78) член 16 се менува и 
гласи: 

„Претседателот на Сојузниот совет за меѓуна* 
родни односи го избира Советот врз основа на дого-
вор на органите и организациите што учествуваат 
во работата на Советот. 

Одлуката за изборот на претседател на Советот 
ја прогласува Собранието на СФРЈ. 

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

Член 2 
Овој. закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

597. 

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 ХАРТИИ-

ТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за хартиите од вредност, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 11 јули 1978 година. 

ПР бр. 722 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот 

на издавање, исплата и промет на обврзниците, бла-
гајничките записи, цертификатите за здружени па-
рични средства и потврдите за депонирани средства 
(во натамошниот текст: хартии од вредност). 

Член 2 
Хартии од вредност можат да издаваат основна 

организација и друга организација на здружен труд, 
интерна банка, основна банка и здружена банка, 
општествено-политичка заедница и друго општестве-
но-правно лице, во согласност со закон. 

Член 3 
Хартиите од вредност можат да гласат на -име 

или на доносителот, согласно со одредбите на овој 
закон. 

На хартија од вредност која гласи на име, при 
нејзиното издавање изречно се означува името на 
корисникот на правото спрема издавачот на таа хар-
тија од вредност. 

На хартија од вредност која гласи на доносите-
лот не се означува корисникот на правото и правото 
од таква хартија од вредност спрема издавачот може 
да го оствари секој имател на таа хартија од вред-
ност. 
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Член 4 
Хартиите од вредност мораат да ги содржат суш-

тествените елементи пропишани со овој закон.-

Член 5 
Издавачите на хартии од вредност се должни да 

ги извршуваат сите обврски од хартиите од вред-
ност, во рокот и на начинот што се предвидени со 
закон односно со одлукава нивното издавале. 

II. О Б В Р З Н И Ц И 

а) Издавање на обврзници во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

Член 6 
Обврзница е писмена исправа со која нејзиниот 

издавач се обврзува дека на лицето означено во 
обврзницата или по негова наредба односно на до-
носителот на обврзницата, ќе му го исплати на опре-
делениот ден износот наведен во обврзницата однос-
но износот на аиуитетскиот купон. 

Член 7 
Основна организација на здружен труд и опште-

ствено-политичка заедница можат да издаваат об-
врзници од свое име и за своја сметка. 

Работна организација, сложена организација 
на здружен труд и деловна заедница, можат да из-
даваат обврзници од свое име и за сметка на основ-
ни организации здружени во работна организација 
односно во состав на работни организации здружени 
во сложена организација или во деловна заедница, 
согласно со самоуправната спогодба за здружување. 

Самоуправна интересна заедница, кога е опреде-
лено со закон, како и банка или друга финансиска 
организација и Друго општествено правно лице, мо-
жат да издаваат обврзници од свое име и за туѓа 
сметка ако ги исполнуваат условите за издавање на 
обврзници. 

Банка и друга финансиска организација можат 
да ги вршат работите на издавање на обврзници од 
туѓо име и за туѓа сметка. 

Условите што треба да ги исполни самоуправ-
ната .интересна заедница и друго општествено прав г 
но лице за издавање на обврзници се утврдуваат со 
закон. 

Условите што треба да ги исполнат банката и 
друга финансиска организација за издавање на об-
врзниците од став 3 на овој член ги утврдува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 8 
Основна организација на здружен труд може да 

издава обврзници ако средствата на трудот и рабо-
тењето и средствата на резервите по завршната смет-
ка за претходната година изнесуваат повеќе од 
40,000.000 динари и ако за претходната година немаат 
непокриена загуба. 

Општествено-политичка заедница може'да изда-
ва обврзници врз основа на закон, односно одлука 
на собранието на таа општествено-политпчка орга-
низација ако со приходите на таа општествено-по-
лптичка заедница се обезбеди во уредна исплата на 
износот на КОЈ обврзниците се издадени, во рокот на 
втасувањето на исплатата. 

Член 9 
Вкупниот паричен износ на кој се издаваат об-

врзниците не може да биде поголем од 50°/о- од изно-
сот на средствата на трудот и работењето и на сред-
ствата на резервите на основната организација на 
здружен труд од член 8 став 1 на овој закон по за-
вршната сметка за претходната година. 

Ако издавачот на обврзници пред објавување на 
запишувањето на обврзници му дал гаранција за 
издавање на обврзници на друг издавач на обврз-
ници, вкупниот паричен износ од став 1 на овој член 
се намалува за паричниот износ на дадената гаран-
ција. , 

Издавачот на обврзници може да му даде гаран-
ција за издавање на обврзници на друг издавач на 
обврзници само во височина на разликата помеѓу 
вкупниот паричен износ на кој ги издал обврзниците 
и износот на средствата од став 1 на овој член. 

Член 10 
По исклучок од одредбата на член 9 став 1 од 

овој закон, организација на здружен труд може да 
издаде обврзници на износ поголем од износот на 
средствата на трудот и работењето и на средствата 
на резервите ако за тој поголем износ обезбеди га-
ранција од друга организација на здружен труд. ил и 
од друго општествено правно лице. 

Организација на здружен труд и друго опште-
ствено правно лице можат да ја дадат гаранцијата 
од став 1 на овој член под условите за издавње на 
обврзници од чл. 7 до 9 на овој закон. 

Организација на здружен труд може да ја даде 
гаранцијата од став 1 на овој член на паричен Р13нос 
до износот на нејзините средства на трудот и рабо-
тењето и на средствата на резервите по завршната 
сметка за претходната година, во согласност со од-
редбите ца член 9 ст. 2 и 3 од овој закон. 

Општествено правно лице може да ја даде га-
ранцијата од став 1 на овој член на паричниот износ 
утврден според одредбата на; член 7 став 5, во сог-
ласност в со одредбите на член 9 ст. 2 и 3 од овој 
закон. 

Член 11 
Организација на здружен труд, банка и друго 

општествено правно лице издаваат обврзници врз 
основа на одлуки согласно со прописите на општег 
ствено-политичкмте заедници или со самоуправни 
општи акти. 

Член 12 
Основна банка, односно здружена банка може на 

друг издавач на обврзници да му даде гаранција за 
извршување на сите или на определени обврски што 
издавачот на обврзници ги презел спрема имателите 
на обврзници, во согласност со прописите за давање 
на гаранции кои може да ги даде банката. 

Член 13 ^ 
Со законот односно со одлуката за издавање на 

обврзници се утврдуваат особено: вкупниот износ 
на кој се издаваат обврзниците; наглената за која се 
издаваат обврзниците; начинот на .издавање на об-
врзниците; роковите на отплатување на главницата; 
височината на каматната стапка ако е предвидено 
плаќање на камата; начинот на пресметување и пла 
ќање на каматата; изворите на средства од кои ќе 
се исплатуваат обврзниците; застареност на побару-
вањата по издадените обврзници; начинот на запи-
шување на обврзници и уплатување ,на запишаниот 
износ; рокот до кој се врши запишување на обврз-
ници односно уплата на запишаниот износ; рокот на 
враќање на уплатениот износ ако издавањето на об-
врзници не успеало; стапката според која се плаќа 
камата на уплатениот износ до неговото враќање и 
начинот на објавување на поканата за запишување 
на обврзници. 

Со законот односно со одлуката за издавање на 
обврзници од став 1 на овој член можат да се утвр-
дат посебни олесненија или погодности на купува-
чите, односно на запишувачите на обврзници во со-
гласност 4:0 надлежноста, односно с<Ј правата и об-
врските на издавачот на обврзниците. 
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Член 14 
Издавачот на обврзниците, освен федерацијата, 

републиките и автономните покраини, е должен за 
одлуката за издавање на обврзници, пред објавува-
њето на поканата за запишување на обврзници, да 
го извести надлежниот републички односно покра-
ински орган и да поднесе докази за исполнувањето 
на условите за издавање на обврзници. 

Ако надлежниот републички односно покраин-
ски орган утврди дека не се исполнети односно 
дека се исполнети условите за издавање на обврз-
ници, тој е должен во рок од 30 дена од денот на 
приемот на известувањето li на доказите од став 1 
на овој член да донесе решение за забрана на изда-
вањето на обврзниците односно да го извести изда-
вачот на обврзниците дека се исполнети условите за 
издавање на обврзници. 

Против решението за забрана на издавањето на 
обврзниците од став 2 на овој член може да се изја-
ви жалба, согласно со сојузниот закон. 

Член 15 
Рокот за запишување на обврзниците не може 

да биде подолг од 90 дена. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, рокот за Запишување на обврзниците може да 
биде подолг од 90 дена, но не може да биде подолг од 
180 дена ако се издаваат обврзници заради собирање 
средства за намените што се од општо стопанско или 
општествено значење. 

Мислење за тоа дали намените за кои се из да-
ваат обврзници се од општо стопанско или опште-
ствено значење дава надлежниот републички однос-
но покраински орган. 

Член 16 
Обврзници издадени во Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија можат да запишат 
општествени правни лица, граѓански правни лица м 
граѓани. 

Член 17 
Запишувачот на обврзницата стекнува право на 

обврзницата кога во целост ќе го уплати паричниот 
износ на кој гласи обврзницата. 

Член 18 
Означениот паричен износ на кој гласи обврзни-

цата може да се уплати одеднаш или во рати. 
Ако уплата се врши одеднаш, рокот за уплата 

не може да биде подолг од 90 дена од денот на исте-
кот на рокот за запишување на обврзници. 

Ако уплата се врши ЕО рати, рокот за уплата 
на првата рата не може да биде подолг од 90 дена 
од денот на истекот на рокот за запишување на 
обврзници, со тоа што рокот за уплата на другите 
рати не може да биде подолг од две години. 

Член 19 1 

Се смета дека издавањето на обрвзници успеало 
ако во рок за уплата на обврзниците се уплатени 
најмалку 90% од вкупниот паричен износ што е оз-
начен во објавата за запишување на обврзниците. 

Ако уплата се врши во рати, се смета дека 
издавањето на обврзниците успеало ако се запишани 
најмалку 90% од вкупниот паричен износ што е оз-
начен во објавата за запишување на обврзници и 
ако во рокот за уплата на првата рата се уплатени 
најмалку 90% од паричниот износ на таа рата, со 
тоа што паричниот износ на првата рата не може да 
биде помал од паричниот износ кој се добива кога 
вкупниот паричен износ што е означен во објавата 

за запишување на обврзниците ќе се подели со бро-
јот на ратите. 

Член 20 
АКО издавањето на обврзници не успеало, изда-

вачот на обврзниците е должен да го отповика изда-
вањето на обврзниците и тоа да го објави на истиот 
начин на кој го објавил и запишувањето на обврз-
ниците, а на запишувачите на обврзниците да им ги 
врати уплатените износи зголемени за каматата, ако 
било предвидено плаќање на камата, во рокот утвр-
ден со законот односно со одлуката за издавање на 
обврзници. 

Член 21 
Обврзниците што ги издава општествено-поли-

тичка заедница за покривање на расходите поради 
ненавремено притекување на приходите, се изда-
ваат според постапката што ќе ја пропише таа оп-
штествено-политичка заедн пда. 

Член 22 
Обврзницата може да гласи на име или иа доно-

сителот. е 

Паричниот износ на кој гласи обврзницата се 
означува во динари. Апоените на обгрзниците ги 
определува издавачот на обврзниците. 

Паричниот износ на кој гласи обврзницата молев 
да се означи и во странската ЕА лута ако СОЈУЗНИОТ 
извршен совет, врз основа на сојузниот закон со кој 
се уредуваат девизното работење и кредитните односи 
со странство ги пропишал условите за користење 
на девизите на купување на такви обврзници. 

Член 23 
Обврската од обврзницата настанува со преда-

вањето на обврзницата на запишувачот на обврзни-
цата (имателот) или на неговиот овластен застапник. 

Како имател на обврзница на име се смета ли-
цето на кое гласи обврзницата, а ако обврзницата е 
пренесена со индосамент — последниот индосатар. 

Како имател на обврзница на доносителот се 
смета нејзиниот доносител. 

Член 24 
Имателот на обврзница-има право во определен 

рок да го наплати паричниот износ на кој гласи 
обврзницата (главницата) и каматата што му, при-
паѓа ако е предвидено плаќање на камата. 

Каматата од став 1 на овој член се определува 
независно од деловниот успех на издавачот на об-
врзниците (фиксна камата). 

Имателот на обврзница — општествено правно 
лице може да учествува, согласно со сојузниот закон, 
во доходот на издавачот на обврзницата, зависно од 
неговиот деловен успех, ако издавачот на обврзни-
цата се обврзе на тоа. 

Член 25 
Обврските од обврзницата издавачот на обврз-

ницата ги извршува со исплата на главницата и ка-
матата, ако плаќањето на каматата е предвидено, во 
роковите и па начинот што се означени на обврз-
ницата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, роковите на амортизацијата на обврзниците 
од член 21 на овој закон не можат да бидат пократ-
ки од три месеци ниту подолги од истекот на теков-
ната буџетска година. 

Член 26 
Своите обврски во поглед на исплатата издава-

чот на обврзниците може да ги изврши и пред дого-
ворените рокови, ако е тоа предвидено со условите 
за издавање на обврзниците или со пропис. 
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Издавачот на обврзници може да изврши кон-
верзија на издадените .обврзници ако е тоа предви-
дено со условите за издавање на обврзници. 

Член 27 
Камата по основ на обврзница се пресметува и 

с^ плаќа годишно наназад. 

Член 28 
Обврзницата мора да ги содржи следните суште-

ствени елементи: означување дека е обврзница; 
фирма односно назив и седиште на издавачот на 
обврзницата; фирма односно назив односно име и 
презиме на запишувачот на обврзницата односно оз-
начување дека обврзницата гласи на доносителот; 
паричниот износ на кој гласи обврзницата; височи-
ната на каматната стапка ако е предвидено плаќање 
на камата; роковите за отплатување на главницата 
и каматата; место и датум на издавање и сериски 
број на обврзницата; факсимил на потписите на ов-
ластените лица на издавачот на обврзницата. 

Сите права од обврзницата мораат да бидат оз-
начени на обврзницата. 

Ако се издава обврзница со гаранција, на нејзи-
ната предна страна се означуваат фирмата односно 
називот и седиштето на гарантот. 

На грбот на обврзницата се означуваат намената 
на нејзиното издавање ако не е означена на пред-
ната страна на обврзницата, роковите на отплатува-
ње на главницата односно на ануитетите и каматата 
(амортизационен план) и роковите на застареност на 
нивната наплата. 

Другите елементи на обврзницата се означуваат, 
по правило, само во објавата за издавање на обврз-
ницата. 

Член 29 
Обврзницата која не се исплатува во еден износ 

има најмалку два дела. 
Во првиот дел (обврзница) мораат да бидат озна-

чени сите суштествени елементи на обврзницата од 
член 28 ст. 1 и 2 на овој закон. 

Вториот дел (талон) се состои, зависно од начи-
нот на амортизација на главвницата, од ануитетски 
или каматни купони. 

б) Издавање на обврзници на странскиот финансис-
ки пазар 

Член 30 
Обврзници за прибавување средства на стран-

скиот финансиски пазар, под условите за задолжу-
вање во странство предвидени со сојузниот закон 
со кој се уредуваат девизното работење и кредитните 
односи со странство можат да издаваат: основна и 
друга организација на здружен труд и самоуправна 
интересна заедница во областа на материјалното 
призводство, во рамките предвидени со самоуправ-
ната спогодба за здружување; банка овластена за 
работи со странство; Народната банка на Југослави-
ја: општествено-политички заедници и Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на >производи со посеб-
на намена. 

в) Промет на обврзниците 

Член 31 
Пренос на обврзниците што гласат на доносите-

лот се врши со нивното предавање. 
Пренос на обврзниците што гласат на име се 

врши со индосамент. 

Член 32 ? 
Пренос на обврзниците се врши по основ на ку-

попродажба, со пренос без надомест и со замена за 
други видови хартии од вредност. 

Пренос на обврзниците се врши и за намиру-
вање на обврските кон доверителите, под услови и 
на начин што имателот на обврзници ќе ги договори 
со доверителите. 

Член 33 
Обврзниците за чиешто издавање гарантирала 

банката можат да служат како средства за плаќање 
односно како инструмент за обезбедување на плаќа-
ње акоч е тоа предвидено со сојузен закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
обврзниците односно ануитетските купони на обврз-
ниците што ги издале републиките односно автоном-
ните покраини или обврзниците во поглед на кои' 
републиките односно автономните покраини со закон 
презеле обврска да ги амортизираат-или за кои га-
рантираат, општествени прави лица, граѓански прав--
ни лица и граѓани можат да ги користат за извр-
шување на обврските од купопродажен однос што 
гласат на динари, ако рокот па амортизацијата на 
обврзницата односно на ануитетскиот купон на об-
врзницата втасува до 90 дена од денот на заснова-
њето на тој однос. 

Член 34 
Иматели на обврзници можат обврзниците да ги 

користат за намени што ќе ги определат издавачите 
на обврзници во рамките на своите надлежности од-
носно права и обврски. 

Член 35 
Банките и други финансиски организации можат 

врз подлога на обврзниците да им даваат кредити на 
општествени правни, лица. 

Член 36 
Обврзниците можат да се примаат на име кау-

ција која се полага по пат на јавно наддавање и во 
други случаи во кои се бара полагање на кауција, 

Член 37 
Со пренос на обврзницата новиот имател ги сте-

кнува сите права означени на обврзницата односно 
предвидени со законот или со одлуката за издавање' 
на обврзниците. 

* 

Член 38 
Обврзницата што гласи на име не мо лее да се 

пренесува ако на неа е изречно означено дека не 
може да се пренесува. 

Секој пренос на обврзницата од став 1 на овој 
член е ништовен. 

Член 39 
Во поглед на застареноста на исплатата на глав-

ницата, каматата и на другите ^побарувања по основ 
на обврзниците важат роковите на застареноста оп-
ределени со прописите за застареноста на побарува-
њата. 

Член 40 
Исчезнати обврзници можат да се амортизираат 

само ако гласат на име. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

исчезнати обврзници на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, 
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општествено правно лице може да ги амортизира по 
истекот на рокот за амортизација на исчезнатите 
обврзници, под услов да се огласени за неважечки 
и да можат "врз основа на евиденцијата на Народ-
ната банка на Југославија да се установат броевите 
на обврзниците што му припаѓаат на тоа општестве-
но правно лице. 

Одредбата од став 2 на овој член се однесува 
и на исчезнатите обврзници што се издадени пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, а чијашто 
амортизација е- во тек. * 

Амортизацијата на обврзниците од ст. 1 и 2 на 
овој член се врши во вонпроцесна постапка. 

Член 41 
'' Одредбите од чл. 31 до 40 на овој закон се при-
менуваат врз прометот на обврзниците издадени за 
прибавување средства на странскиот финансиски 
'пазар, под условите утврдени со сојузниот закон со 
КОЈ се уредуваат девизното работење и кредитните 
односи со странство. 

III. БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 

Член 42 
Благајнички зашо е е инструмент за регулирање 

на количество пари во оптек и за регулирање на 
ликвидноста на банките. 

Член 43 
Благајнички записи можат да издаваат Народ-

ната банка на Југославија, основните банки и здру-
ж е н и т е банки. 
к - Благајнички записи се издаваат врз основа на 
Одлука на издавачот. 

* Издавачот на благајнички записи ги утврдува 
суштествените елементи од член 44 став 2 на овој 
закон и рокот до кој се врши запишување на бла-
гајничкиот запис. 

Член 44 
i 

Благајничкиот запис гласи на име или на доно-
сителот. 

' Благајничкиот запис мора да ги содржи следни-
те сушествени елементи: означување дека е благај-
нички запис; фирма односно назив и седиште на 
издавачот на благајничкиот запис; фирма односно 
назив и седиште на запишувачот на благајничкиот 
запис односно означување дека благајничкиот запис 
гласи на доносителот; паричен износ на кој гласи 
благајничкиот запис; височина на каматната стапка; 
рок на отплатување на главницата и каматата; место 
и датум на издавањето и ссриски број на благајнич-
киот запис; праиа на имателот на благајничкиот 
запис и факсимил на потписите на овластените лица 
на издавачот на благајничките записи. 

Член 45 • 
Паричниот износ на кот гласи благајничкиот за-

пис го определува издавачот иа благајничкиот запис. 
Апоенскиот состав на благајничкиот запис го 

утврдува издавачот, со тоа што апоените се заокру-
жуваат на илјади динари. 

Благајничкиот запис се издава на рок што не 
може да биде подолг од една година. 

Височината ha каматната стапка по благајнич-
киот запче ја споеделуна издавачот на благајнич-
киот запис, во согласност со прописите односно со 
своите самоуправни општи акти. 

Член 46 
Благајнички запис што го издава Народната бан-

ка на Југославија г-пгкат ла запишат основна банка 
и здружена банка (во натамошниот текст: банка). 

Благајнички запис што го издава банка можат 
да го запишат организација на здружен труд и друго 
општествено правно лице, освен Народната банка на 
Југославија, народната банка на републиката и на-
родната ,банка на автономната покраина. 

Член 47 
Обврските од благајничкиот запис издавачот на 

благајничкиот запис ги извршува со исплата на 
главницата и каматата, во роковите и на начинот 
што се означени на благајничкиот запис. 

Член 48 
Пренос на "благајничкиот запис што гласи на 

доносителот се врши со неговото предавање. 
Пренос на благајничкиот запис што гласи на 

име се врши со индосамент. 

Член 49 
Благајничкиот запис што го издава Народната 

банка на Југославија може да се пренесува на банки 
односно на други финансиски организации по основ 
на купопродажба на тие записи или за намирување 
на обврските меѓу банките и другите финансиски 
организации, под з^словите и на начинот што имате-
лот на благајничкиот запис ќе ги договори со дове-
рителот. 

Член 50 
Благајничките записи што ги издаваат банките 

можат да се користат за намирување на обврските 
спрема доверителите, под условите и на начинот што 
имателот на благајничкиот запис ќе ги договори со 
доверителот. 

Член 51 
Благајничките записи што ги издаваат банките 

можат да служат како средства за плаќање односно 
како инструмент за обезбедување на плаќање ако е 
тоа предвидено со сојузен закон. 

Банките и другите финансиски организации врз 
основа на благајничките записи што ги издаваат 
банките можат да им даваат кредити на општестве-
ните правни лица. 

Член 52 
Со преносот на благајнички запис новиот има-

тел ги стекнува сите права означени на благајнич-
киот запис. 

Член 53 
Во поглед на застареноста на исплатата на глав-

ницата и каматата по основ на благајнички запис 
важат роковите на застареноста определени со про-
писите за застареноста на побарувањата. 

Член 54 
Загубени благајнички записи можат да се ис-

платат само ако гласат на име. 
Исплатата од став 1 на овој член се врши врз 

основа на правосилна судска одлука донесена во вон-
процесна постапка. 

IV. ЦЕРТИФИКАТ ЗА ЗДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ 
СРЕДСТВА 

Член 55 
Цертификат за здружени парични средства (во 

натамошниот текст: цертификат) е потврда дека 
имателот на цертификатот здружил парични сред-
ства во организација на здружен труд односно 
во банка или во друга финансиска организација врз 
основа на самоуправна спогодба за здружување на 
трудот и средствата, 
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Член 56 
Цертификат издаваат организација на здружен 

Труд, банка иии-друга финансиска организација во 
(согласност со одредбите на овој закон. 

Член 57 
Цертификатот може да гласи само на име. 

Член 58 
Паричниот износ на кој гласи цертификатот се 

означува во динари. 
Износот од став 1 на овој член може да се оз-

начи и во странска валута ако средствата се здру-
жени во странска валута, во согласност со сојузен 
закон. 

Член 59 
Правата, обврските и одговорностите на имате-

лот на цертификат, условите, начинот и рокот на 
враќање на паричниот износ означен во цертифика-
тот се определуваат со самоуправна спогодба за 
здружување на труд и средства. 

Член 60 
Цертификатот мора да ги содржи следните су-

штествени елементи: означување дека е цертифи-
кат; фирма односно назив и седиште на издавачот 
на цертификатот; фирма односно назив и седиште 
на општественото правно лице на кое гласи цер-
тификатот; паричен износ на кој гласи цертифика-
тот; услови, начин и рок на враќање на здружените 
парични средства; место и датум на издавањето на 
цертификатот и потпис на овластените лчцз на из-
давачот на цертификатот. 

Член 61 
Имател на цертификат може да биде организа-

ција на здружен труд и друго општествено пра ино 
&шце кое може да здружува труд и средства. 

Член 62 
Пренос на цертификатот се врши со иидосамеит 

под условите и на начинот што се предвидени со 
самоуправната спогодба за здружување на трудот и 
Средствата. 
I Со пренесувањето на цертификатот на новиот 
Имател на цертификат се пренесуваат правата, об-
врските и одговорностите предвидени во самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата. 

V. ПОТВРДА ЗА ДЕПОНИРАНИ СРЕДСТВА 

Член. 63 
Потврда за депонирани средства (во натамош-

ниот текст: потврда) е писмена испра ра зз депони-
рани средства без намена, кај банка, со рок на вра-
ќање подолг од една година. 

Потврда издава банката. 

Член 64 
Потврдата гласи на име. 
Паричниот износ на кој гласи потврдата се оз-

начува во динари, во рамките на депонираните 
јсредства, а според барањето на депонентот. 

Член 65 
Банката е должна на организација FP iружен 

ТРУД и на друго општествено правно лице, ца нивно 
барање, да им издаде потврда за средствата што се 
Депонирани кај неа,. 

Член 66 
'Потврдата мора да ги содржи следните суште-

ствени елементи: означување, дека е потврда за 
средства депонирани кај банка; фирма односно на-
зив и седиште на издавачот на потврдата; фирма 
односно-назив на корисникот на потврдата; износ на 
кој гласи потврдата; рок на кој се депонирани сред-
ствата; височина на каматната стапка; датум и ме-
сто на издавање на потврдата; права на имателот 
на потврдата и факсимал на потписите на овласте-
ните лица на издавачот на потврдата. 

Член 67 
Пренос на потврдата се врши со индосамент. 
Пренос на потврдата се врши за намирување на 

обврските спрема, доверителите, под условите и на 
начинот што имателот на потврдата ќе ги договори 
со доверителите. 

Член 68 
Потврдата може да служи како средство за пла-

ќање односно како инструмент за обезбедување на 
плаќање ако е тоа предвидено со сојузен закон. 

Член 69 
Банките и други финансиски организации мо-

жат врз основа на потврда да им даваат кредити 
на општествени правни лица. 

Член 70 
Со пренос на потврдата нејзиниот нов имател 

ги стекнува сите права означени на потврдата. 

Член 71 
Во поглед на застареноста на исплатата на глав-

ницата и каматата по основ на потврда важат роко-
вите на застареноста определени со прописите за 
застареноста на побарувањата. 

Член 72 
Исплатата на загубените -потврди се врши врз 

основа на правосилна судска--одлука донесена во 
вонпроцесна постапка. 

VI. ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 73 
Заради создавање на услови за промет на хар-

тии од вредност може да се организира пазар на 
хартии од вредност при Здружението на банкар-
ските организации за територијата на Социјалисти-
чка Федеративна Република "Југославија, преку кој 
на организиран начин се овозможува нивниот промет* 

На пазарот на хартии ор вредност може да се 
врши промет на оние хартии од вредност чијшто 
промет е одобрен. 

Организацијата и начинот на работењето на па-
зарот на хартии од вредност ги пропишува Сојуз-
ниот извршен совет. > 

Член 74 
На пазарот на хартии ор вредност, покрај про-

мет на хартиите од вредоност предвидени со овој 
закон, се врши и промет на други хартии од вред-
ност. 

Член 75 
Сојузнибт извршен совет ќе го пропише начинот 

за следење н§ррометот на хартии од вредност* 
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VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
Со парична казна од 5.000 до 1,000.000 динара 

ќе се кд зил за стопански престап издавачот на хар-
тиите од вредност од член 2 на овој закон — основ-
ца организација и друга организација на здружен 
•груд, интерна банка, основна банка и здружена бан-
ка. друго општествено правио лице: 

1) ако не ги извршува сите обврски од хартиите 
сд В;?.?дност БО роковите или на начинот што се ПРЕД-
ВИДИШ со закон односно со одлука за нивното изда-
вале (член 5); 

2).ако издаде хартија од вредност а не ги ис-
полнува определените услови, или ако издаде хар-
тија од вредност без суштествените елементи (чл. 
8 до 9, член 10 став 1 и чл. 13, 28, 30, 44, 60 и 66). 

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој член 
и одговорното лице на издавачот на хартија од 
вредност од член 2 на оћој закон. 

Член 77 
Со парична казна од 5.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго општествено правно лице 
ако на издавачот на обврзници му даде гаранција 
на паричен износ што е поголем од износот на неј-
зините средства на трудот и работењето и средствата 
на резервите по завршната сметка за претходната 
година <член 10 ст. 2 до 4). 

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој член 

ч и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или БО друго општествено правно лице. 

Член 78 
Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе 

Се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд, банка или друго општествено правно 
лице: 

1) ако пред објавувањето на поканата за запи-
шувано па обврзници не поднесе до надлежниот ре-
публички односно покраински орган докази за ис-
полнува i.eio на условите за издавање на обврзници 
(член 14 став 1); 

2) ако не постапи според член 20 на овој закон: 
3) ако на организација на здружен трзтд или на 

друго општествено правно лице, на нивно барање, 
не и,,; издаде потврда за депонираните средства 
(член 65). 

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд, во банката или во друго општествено 
правно лице. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важи Законот за хартиите од вред-
ност (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), Уредбата 
за условите под кои работните организации можат 
да издаваат обврзници што се уплатуваат во деви-
зи („Службен лист иа СФРЈ", бр. 2/72) и Наред-
бата за доставување па податоците за издавањето, 
за успехот на уписот и за прометот на хартиите од 
вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 26.72). 

Член 80 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". ~ 

598» 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОЛГО-
РОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДЕ-
ЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ПРИБА-
ВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРА-
ВО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ ПА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА 

Се прогласува Законот за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
за прибавување и отстапување материјално право на 
технологија помеѓу организациите на здружен труд 
и странски лица, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните рд 11 јули 1978 година. 

IIP бр. 732 
11 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Соборт на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРА-
ЦИЈА, ДЕ ЛОВИО -ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ-
НО ПРАВО ПА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ 
ЛИЦА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат долгорочната произ-

водствена кооперација, деловно-техничката соработ-
ка. прибавувањето и отстапувањето на материјално 
право на технологија помеѓу организациите на здру-
жен труд и странски лица. 

Член 2 
Долгорочно производствена -кооперација, делов-

но-техпичка соработка, прибавување и отстапување 
материјално право на техлогоија се вршат заради 
рамноправно вклучување на стопанството на Југо-
славија во меѓународната поделба на трудот, соработ-
ка со земјите во светот, а посебно со земјите во раз-
вој, усовршување на процесот на производството, 
освојување на големосериско производство и извоз 
на производи од тоа производство, подобрување на 
квалитетот на производите, освојување и развој на 
нови производи, техничко-технолошки развбј, зголе-
мување на производноста на трудот, развој на науч-
ноистражувачката работа, поефикасно работење и 
подобро користење на капацитетите, суровините и 
енергијата, заштита на човековата средина, рацио-
нално зголемување на извозот, намалување на уво-
зот, урамнотежување на платниот и девизниот би-
ланс, подобрување на снабденоста на домашниот па-
зар и постабилен развој на стопанството. 
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Член 3 
Договорот за долгорочна производствена коопе-

рација, договорот за деловно-техничка соработка, до-
говорот за прибавување материјално право на техно-
логија и договорот 'за отстапување на тоа право 
мораат да бидат склучени во писмена форма и на 
определено време. 

Договорот кој не е склучен во писмена форма 
и на определено време не произведува правно деј-
ство. 

Договорот станува полноважен откако ќе го одо-
бри СОЈУЗНИОТ комитет за енергетика и индустрија. 

Член 4 
Договорите од член 3 на овој закон не можат да 

бидат во спротивност со општествениот план на Ју-
гославија, со договорите за основите на општестве-
ниот план на Југославија, со општествениот план на 
републиката односно со општествениот план на авто-
номната покраина, со договорот за основите на оп-
штествениот план на републиката, односно на авто-
номната покраина и со општествените договори и са-
моуправните спогодби што ги склучила организаци-
јата на здружен труд. 

Договорите од член 3 на овој закон и извршува-
њето на тие договори мораат да бидат во согласност 
со проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
па девизниот биланс на Југославија, со проекцијата 
на платнобитансната позиција на републиката од-
ио< чо на автономната покраина и проекцијата на де-
ри ^билансната позиција на републиката односно на 
автономната покраина, како и со самоуправната спо-
годба склучена во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство на 
републиката односно на автономната покраина, што 
ја склучила организацијата на здружен труд. 

II. Долгорочна производствена кооперација 

Член 5 
Со долгорочната производствена кооперација ор-

ганизацијата на здружен труд и странското лице 
обезбедуваат технички, технолошки, сурозински, 
енертетски и економски оптимално производство и 
размена на производите кои се предмет на таа коопе-
рација. какови примена на современи технички до-
стигања. 

Член б 
Под долгорочна производствена кооперација, во 

смисла на овој закон, се подразбира долгорочната 
соработка на производствена организација на здру-
жен труд и на странско лице која се состои во заед-
ничко програмирање на развојот, освојување на про-
изводство, производство и меѓусебни испораки на 
производи и составни делови на производи, и тоа: 

1) долгорочна соработка во која тие меѓусебно 
испорачуваат составни делови што ги вградуваат во 
исти производи или во производи од ист вид; 

2) долгорочна соработка во која странското лице 
& испорачува на организацијата на здружен труд 
составни делови на производ, а организацијата на 
здружен труд му испорачува на странското лице гд-
тов производ во кој ги вградила тие составни делови 
и деловите што самата ги произвела односно долго-
рочна соработка во која организацијата на здружен 
труд му испорачува на странското лице составни де-
лови на производи, а странското лице и испорачува 
на таа организација производи во кои се вградени 
тие составни делови; 

3) долгорочна соработка во која странското лице 
ќ испорачува на организацијата на здружен труд су-

ровини односно полупроизводи, а организацијата на 
здружен труд му испорачува на странското лице 
производи во кои ги вградила тие суровини односно 
полупроизводи; 

4) долгорочна соработка во која тие меѓусебно 
испорачуваат: 

— составни елементи на систем односно построј-
ка кои служат за надополнување, односно довршу-
вање на индустриски, енергетски, земјоделски, соо-
браќајни или други системи односно посторЈки; 

— составни елементи (електронски, пневматски, 
хидраулични, финомеханички, финоелектротехнич-
ки и ел.) кои служат за надополнување. односно до-
вршување на контролни, регулациони, управувачки 
и информациони системи и уреди; 

5) долгорочна соработка во која организацијата 
на здружен труд му испорачува на странското лице 
составни елементи на систем односно постројка кои 
служат за надополнување, односно довршување на 
системот односно постројката или составни елементи 
(електронски, пневматски, хидраулични, финомеха-
нички, финоелектрогехнички и ел.) кои служат за 
надополнување, односно довршување на контролни, 
регулациони управувачки и информациони системи 
И уреди, а странското лице и испорачува на органи-
зацијата на здружен труд готова постројка, односни 
сис гем во која ги вградило односно вклучило соста-
вните елементи испорачани од организациите на' 
здружен труд и елементи на сопствено производство; 

6) долгорочна соработка во која странското лице 
и испорачува на организацијата на здружен труд 
составни елементи на систем односно постројка од 
точка 5 на овој став кои служат за надополнување, 
односно довршување на системот односно построј-
ката, а организацијата на здружен труд му испора-
чува на странското лице готова постројка, односно 
системот во кој вградила односно вклучила елементи 
испорачани од странското лице и елементи од соп-
ствено производство; 

7) долгорочна меѓусебна соработка во производ-
ство и испораката на готови производи од ист вид. 

Соработката од став 1 точ. 4 до 6 од овој член 
може да се остварува ако составните елементи се 
вградуваат во систем или постројка која претставу-
ва една техничко-технолошка заокружена целина, 
која е финален производ. 

Член 7 
Под составни делови, во смисла на овој закон, 

се подразбираат деловите, компонентите, материите, 
како и резервните делови кои се вградуваат во про-
изводот кој е предмет на долгорочната производстве-
на кооперација. 

Како составен дел на сопственото производство 
се смета составниот дел што го произвела организа-
цијата на здружен труд — носител на ^операцијата , 
или што го. произвеле нејзините поткооперанти. 

Под вид на производи, во смисла на ОБОЈ закон, 
се подразбираат производи кои имаат исти или слич-
ни делови и кои служат за иста или слична намена. 

Член 8 
Под долгорочна производствена кооперација се 

подразбира и долгорочна производствена кооперација 
што се остварува помеѓу една или повеќе органи-
зации на здружен труд и едно или повеќе странски 
лица од една или повќе земји (мултилатерална коо-
перација). 

* 

Член 9 
Со договорот за долгорочна производствена коо-

перација не може да се предвиди организацијата на 
здружен труд и странското лице да произведуваат и 
меѓусебно во ист временски интервал да испорачу-
ваат ист таков составен дел, односно ист таков про-
извод. 
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Член 10 
Како долгорочна производствена кооперација не 

се смета соработката што се остварува исклучиво со 
вршење на услуги.. 

Член И 
Работите на долгорочна производствена коопе-

рација., согласно со прописите, организацијата на 
здружен труд може да ги врши сама или во сора-
ботка со Други производствени организации на з д р у -

жен труд ако со нив склучила самоуправна спогодба 
за долгорочна производствена коперациЈа (поткоопе-
рантл). 

Член 12 
Вредноста на составните делови односно на про-

изводите што се увезуваат врз основа на договорот 
За долгорочна производствена кооперација не мол^е 
да биде поголема од вредноста на составните делови 
односно производите што се извезуваат врз обнова 
на тој договор. 

Член 13 
Организацијата на здружен труд, Заедно со пот-

кооперантите, мора да го освои произвдството на 
составни, делови чија вредност изнесува најмалку 
159/о од вредноста на единицата финален производ 
кој е предмет на кооперацијата и што го произве-
дува таа организација. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
може, на предлог од надлежниот републички од-
носно покраински орган, да го одобри договорот за 
долгорочна производствена кооперација иако со 
тој договор се предвидува помал процент од про-
центот од став 1 на овој член ако оцени дека тоа 
ќе придонесе кон остварувањето на целите од член 
2 на овој закон. 

Член 14 
Организацијата на здружен труд е должна да 

започне со производство и испорака на составни 
делови во процентот од член 13 на овој закон во 
рок од една година од денот кога договорот за дол-
горочна производствена кооперација станал полно-
важен. 

Претседателот на Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија може, на предлог од надлежниот 
републички односно покраински орган, да даде со-
гласност производство и испорака на составни де-
лови во процентот од член 13 на овој закон да мо-
же да се остварува и во рок подолг од рокот од 
став 1 на овој член. 

При решавањето за давање согласност од став 
2 на овој член ќе се цени сложеноста на производот 
и времето потребно за освојување на производство-
то и за набавка односно за изградба на опрема и 
постројки. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесу-
ва на долгорочната производствена кооперација 
чиј рок на траење со договорот е определен на 
три години. 

Член 15 
Организацијата на здружен труд може да склу-

чи договор за долгорочна производствена коопера-
ција само со странско лице кое учествува во про-
изводството на составни делови односно производи 
кои се предмет на ^операцијата . 

Организацијата на здружен труд може да склу-
чи договор за долгорочна производствена коопера-
ција со странско лице кое непосредно не учествува 
во производството на составни делови односно 
производи кои се предмет на кооперации ата ако 

прописите на земјата од која е странското лице 
забрануваат склучување на договор со странско 
лице од став 1 на овој член. 

Странското лице може да го извршува догово-
рот од став 1. на овој член и со испораки од своите 
погони кои се лоцирани во земји надвор од седиш-
тето на матичното претпријатие. 

Член 16 
Организацијата на здружен труд може со 

странско лице да склучи договор за долгорочна 
производствена кооперација ако е подобна да ги 
врши работите на долгорочна производствена коо-
перација предвидени со тој договор и ако распола-
га или обезбедила соодветна производствена "техно-
логија. 

Организацијата на здружен труд е подобна за 
вршење работи на долгорочна производствена коо-
перација ако за вршење на тие работи има соод-
ветни кадри и капацитети, вклучувајќи и опрема, 
односно ако обезбедила кадри и средства за из-
градба на капацитети, односно за набавка на оп-
рема 

Подобноста на организацијата на здружен труд 
за остварување на долгорочна производствена коо-
перација со странско * лице кое .произведува пред-
мети на вооружување и воена опрема ја цени Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 17 
Договор за ^долгорочна производствена коопе-

рација се склучува со рок на траење од најмалку 
пет години. 

Претседателот на Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија, на предлог од надлежниот ре-
публички односно покраински орган, може да одо-
бри договор за долгорочна производствена коопе-
рација да се склучи и со рок на траење од најмалку 
од три години. 

Одобрението од став 2 на овој член може да се 
даде ако се применува технологија која се менува 
побрзо, ако органиазцијата на здружен труд може 
сама да овладее со производството на производ 
кој е предмет на кооперацијата или ако е во пра-
шање кооперација чии цели можат да се остварат 
во рок пократок од рокот од став 1 на овој член. 

Овластувањето од член 14 став 2 на овој закон 
и од став 2 на овој член го има сојузниот секре-
тар за народна одбрана во поглед на договорите за 
долгорочна производствена кооперација од областа 
на вооружувањето и воената опрема. 

Член 18 ) 
Со договорот за долгорочна производствена ко-

операција мора да се обезбеди организацијата на 
здрз^жен труд редовно да разменува со странското 
лице информации за сите технички и технолошки 
иновации и технички унапредувања кои се# однесу-
ваат на предметот на кооперацијата за да можат 
сите учесници во ^операцијата навремено да ги 
прим<Љуваат* во своето производство. 

Член 19 
Под условите предвидени со овој закон, дого-

вор за долгорочна производствена кооперација со 
странско лице можат да склучат организациите на 
здружен труд од производствените дејности. 

Под условите предвидени со овој закон со 
странско лице може да се склучи договор за дол-
горочна производствена кооперација за производ-
ство н& предмети за вооружување и воена опрема 
само ако со таа кооперација можат да се остварат 
интересите на народната одбрана и другите посеб-
ни општествени интереси заради кои се склучува 
договорот, за што одлучува Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 
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III. Деловно-техничка соработка 

Член 20 
Под деловно-техничка соработка,, во смисла на 

овој закон, се подразбира соработката на организа-
ција на здружен труд и странско лице која се сос-
тои во заедничко: 

1} истражување и остварување на продај доци, 
техничко-технолошки иновации и технички уна-
предувања, врз основа на заеднички утврдена про-
грама; 

2) истражување, .проектирање, изработка на до-
кументација и освојувале на производството на 
определен п р о и з в о д , врз основа на определено ма-
теријално право на технологија; 

3) истражување на пазарот заради пласман на 
производите произ* едени со заедничкото работење 
(заедничко вложување, долгорочна производствена 
кооперант а или делсвно-техничка соработка); 

4) производство на производи заради заеднич-
ки пласман на пазарот; 

5) истапување на странскиот пазар по опреде-
лени работи, освен истапување што се врши ис-
клучиво заради купување и продажба на стоки и 
вршење' на услуги; 

6) одр жу вање на уреди и инструменти и оспо\ 
собу вање кадри за работа со уреди и инструменти; 

7) научноистражувачка работа и студии по оп-
ределени прашања од интерес за земјата. 

Член 21 
„Организација на здружен труд може со стран-

ско лице да склучи договор за деловно-техничка 
соработка: 

1) ако соработката е заснована врз современи 
технички достигања; 

2), ако организацијата на здружен труд е по-
добна за производство односно за вршење услуги 
кои се предмет на соработката; 

3) ако со договорот се обезбедува економичност 
и унапредување на производството и вршење на 
услуги. 

Организацијата на здружен труд е подобна за 
остварување на деловно-техничка соработка ако 
има долгорочна производствена и развојна програма 
и ако обезбедила или дава гаранција дека ќе обез-
беди соодветна опрема и други средства, производ-
ствена технологија и соодветни кадри. 

IV. Прибавување и отстапувале материјално пра-
во на технологија 

Член 22 
Под материјално право на технологија, во сми-

сла на овој закон, се подразбираат: материјалното 
право на творби (право на индустриска сопственост) 
и правото на- производствена техничка документа-
ција. * 

Под материјално право на творби, во смисла 
на овој закон, се подразбираат: правото на патент, 
правото на индустриска мостра или модел и пра-
вото на заштитен знак (фабрички или трговски 
знак и услужен знак). 

Под право на производствена техничка доку-
ментација, во смисла на овој закон, се подразбира 
правото на комплетна техничка и технолошка до-
кументација за производство на еден или повеќе 
производи, дел од производ или хемиска материја. 

Под знаење и искуство, во смисла на овој за-
кон, се подразбира збир на современи технички и 
технолошки знаења и искуства и вештини, вклу-
чувајќи ги и оние што се однесуваат на специфика-
циите на суровини, стандардите на производството и 
преработката, процесната техника и тајните на соп-
ствените постапки и контролата на квалитетот и 

другите податоци што можат да се применат во ин-
дустриското и друго производство. Знаењето и ис-
куството содржи и известувања и упатства кои се 
однесуваат на програмирањето, производството, упа-
требата и одржувањето на производите, а може да 
содржи и методологија на испитување на пазарот. 

Одредбите на овој закон за прибавување и от-
стапување материјално право на технологија се 
применуваа^ и врз прибавувањето и отстапувањето 
на знаење и искуство. 

Член 23 
Организација на здружен труд може да склу-

чи договор за прибавување материјално право на 
технологија само ако со него обезбедува прибаву-
вање на современа технологија која не може да се 
прибави во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија под приближно исти услови. 

Член 24 
Со договорот за прибавување материјално пра-

во на технологија мора да се предвиди: 
1) спецификација на техничките и економските 

цели што примачот сака да ги постигне со склучу-
вање на договорот, как и конкретните услови во 
кои, во согласност со природата на работата, ќе се 
користи пренесената технологија (кадри, опрема, 
вање на договорот, како и конкретните услови во 
суровини, репродукциони материјали, енергија и ел.); 

2) гаранција на давачот на технологија дека 
пренесената технологија, начинот на нејзиното 
пренесување документацијата е комплетна и дека 
технологијата му одговара на постигањето на цели-
те договорени со договорот, со оглед на условите во 
кои ќе се користи; 

3) обврска на давачот на технологија дека ќе 
обезбеди соодветно школување на кадри на прима-
чот на технологијата за користење на технологија-
та, кога тоа ќе го бара примачот на технологијата; 

4) обврска на давачот на технологија дека за 
време на траењето на договорот ќе го информира и 
ќе му ги дава на располагање на .примачот на тех-
нологијата на негово барање сите подобрувања, 
вклучувајќи ги пријавените односно заштмтените 
пронајдоци; во врска со пренесената технологија со -
кои довачот на технологијата располага, како и 
знаењата потребни за нивно користење; 

5) гаранција на давачот на технологија дека 
ќе му обезбеди на примачот на технологијата мож-
ност за купување на суровини, репродукциони ма-
теријали, резервни делови и опрема што се поврза-
ни со пренесената технологија и со кои давачот на 
технологијата располага земајќи го предвид и сте-
пенот на конкурентноста на цените; 

6) гаранција на давачот на технологија (со оп? 
ределување на пенали, надомест на штета или на 
друг начин за постигање на резултатите специфиу 
цпрани со договорот во предвидениот рок, земајќи 
ги предвид условите за користење на технологијата 
утврдени во договорот; 

7) гаранција на странското лице дека користе-' 
љето (примената) на материјалното право на тех-
нологија не влијае штетно ррз животот и злрав]ето 
на луѓето односно врз предметите и човековата 
средина, а доколку такво штетно дејство може да 
^настане, мерки што треба да се преземат заради 
отсранување на штетно влијание поради користење 
на материјалното право на технологија врз животот 
и здравјето на луѓето, врз предметите и -врз човеч> 
ковата средина: 

8) гаранција на давачот на технологија дека ќе 
ја надомести штетата што настанала за примачот 
на технологијата или за трето лице со користењето 
на технологијата или на производите изработени со 
нејзина примена, ако технологијата е користена во 
согласност со одредбите од договорот или според 
упатствата на давачот на технологија; 
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9) права и обврски на содоговарачите ако по-
ради отстапување материјално право на технологи-
јата и со пуштање во прометот на производите произ-
ведени по односната технологија се повредат пра-
вата на трети лица; 

10) гаранција на договорните страни д£ка по-
датоците кои како доверливи се соопштени за вре-
ме на претворите и во текот на извршувањето на 
договорот ќе ги сметаат како деловна тајна, но не 
подолго од три години по истекот на договорот. 

Член 25 
Надоместот за пренесената технологија мора да 

биде специфициран со договорот, а кога тоа не е 
можно со договорот мораат да бидат специфицира-
ни сите -елементи за определување на надоместот. 

Со договорот посебно се специфицира надомес-
тот за елементите кои се поврзани со преносот на 
знаења вклучувајќи опрема, други стоки и услуги. 

Со надоместот од став 2 на овој член не може 
да се опфати: 

1) плаќањето на компоненти, делови на про-
изводи или услуги за кои не е употребена пренесе-
ната технологија; 

2) кумулативното плаќање на делови и за це-
лиот производ; 

3) зголемувањето на надоместот по единица 
производ, ако се зголемува бројот на единици про-
извод над договорените количества; 

4) плаќањето на додатни износи за извоз во оп-
ределени земји. 

Член 26 
Организацијата на здружен труд може со 

странско лице да склучи договор за прибавување 
материјално право на технологија ако се исполне-
ти следните услови: 

1) ако е подобна или ако даде гаранција дека 
ќе биде подобна за производство на производи од-
носно за вршење на услуги по прибавеното мате-
ријално право на технологија; 

2) ако со прибавеното материјално право на 
технологија се обезбедува унапредување и поголема 
економичност на производството односно на врше-
њето на услуги; 

3) ако производството односно вршењето на ус-
луги според прибавеното материјално право на тех-
нологија е во согласност со стопанскиот развој на 
земјата, со утврдените општествени планови и со 
договорите за основите на општествените планови 
од член 4 став 1 на овој закон; 

4) ако со материјалното право на технологија 
се обезбедува ефикасно користење на суровините и 
заштита на човековата средина; 

5)'ако се обезбедени услови за натамошно уна-
предување на техничко-технолошкиот развој на 
прибавените материјални права на технологија. 

Член 27 
Организацијата на здружен труд е подобна за 

производство односно за врешење на услуги по 
прибавеното материјално право на технологија ако 
има долгорочна развојна и производствена програ-
ма и ако обезбедила или дала гаранција дека ќе 
обезбеди соодветна опрема и други средства и соо-
дветни кадри. 

Член 28 ; ! f 1 

Организацијата на здружен труд е' должна да 
почне со производство односно со вршење На услу-
ги според прибавеното материјално npai£<jlta тех-
нологија во рок од две години од дено$ кога дого-
ворот за отстапување на материјалното право на 
технологија станал полноважен. 

Претседателот на Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија може да даде согласност рокот 

од став 1 на овој член да се продолжи и над две 
години, при што ќе ја цени сложеноста на произ-
водите и времето потребно за освојување на про-
изводството и набавката односно за изградба на 
опрема и постројки. 

Член 29 
Организација на здружен труд може да склучи 

договор за отстапување на материјалното право 
на технологија ако тоа не е во спротивност со ин-
тересите на одбраната или безбедноста на земјата, 
со интересите на стопанството и со други интереси 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и ако со тоа не се врши повреда на правата 
на трети лица. 

Член 30 
Одредбите на овој закон за прибавување на 

материјалното право на технологија и за отстапу-
вањето на тоа право се однесуваат на прибавува-
њето и отстапувањето на сите материјални права на 
технологија и на прибавување и отстапување само 
на правото на користење. 

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на до-
говорите за прибавување на материјалното право на 
технологија и за отстапување на тоа право се од-
несуваат и на договорите за долгорочна производ-
ствена кооперација и на договорите за вложување 
средства на странски лица во организациите на 
здружен труд, ако со тие договори се регулира при-
бавувањето на материјалното право на технологија 
и отстапувањето на тоа право. 

V. Склучување на договор 

Член 31 
Договорот за долгорочна производствена коопе-

рација, договорот за деловно-техничката соработка, 
договорот за прибавување материјално право на 
технологија и договорот за отстапување на тоа пра-
во, покрај другото, мораат да содржат: фирми од-
носно називи и седишта на содоговарачите, предмет 
на договорот, цена односно елементи врз основа на 
кои може да се определи цената, ден и место на 
склучувањето на договорот, време на почетокот на 
производството и рок на кој е склучен договорот. 

Договорот за долгорочна производствена коопе-
рација мора да содржи и одредби за заедничката 
програма за развој за освојување на производството 
како и време на почетокот на испораката на сос-
тавните делови односно на производите, специфи-
кација на составните делови односно на производи-
те што се предмет на ^операцијата . 

Со договорот за долгорочна проиводствена коо-
перација склучен помеѓу организација на здржен 
труд и странско лице мораат да се определат: ва-
вутата на пресметувањето односно плаќањето и пла-
ќањето и времето во кое ќе се врши пресметување-
то односно начинот на плаќање на меѓусебните ис-
пораки на составни делови, односно на производи 
што се предмет на ^операцијата . 

Член 32 
Договор за долгорочна проиводствена коопера-

ција може да склучи производствена основна орга-
низација на здружен труд. Договор за деловно-тех-
ничка соработка може да склучи произовдствена и 
друга основна организација на здружен труд. До-
говор за прибавување материјално право на техно-
логија и договор за отстапување на тоа право мо-
ж е да склучи производствена основна организаци-
ја на здружен труд или основна организација на 
здружен труд која се занимава со научноистра-
жувачка дејност. 

Договор од став 1 на овој член може да склучи 
Ј? Работна организација и сложена организација 
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здружен труд, согласно со самоуправната спогодба 
за здружување. 

Ако, согласно со самоуправната спогодба 
за здружување, договор од став 1 на овој член со 
странко лице склучила работна организација "или 
сложена^ организација на здружен труд, со тој до-
говор ќе се определи една или повеќе производстве-
ни основни организации на здружен труд или ос-
новна организација на здружен труд која се зани-
мава со научноистражувачка дејност кои ќе бидат 
носители на правата vr на обврските од односниот 
договор. 

Деловната заедница може за сметка или од име 
на здружена производствена организација на здру-
жен труд или основна организација на здружен 
труд крја се занимава со научноистражувачка деј-
ност со странско лице да склучи договор од став 1 
на овој член согласно со самоуправната спогод-
ба за здружување во деловната заедница. 

-Правата и обврските од договорот склучен во 
смисла на став 4 од овој член, ги користи, односно 
извршува производствената организација на здру-
жен труд или основна органиација на здружениот 
труд која се занимава со научноистражувачка деј-
ност определена со договорот. 

Договорот од став 1 на овој член што се одне-
сува на предметите на вооружување и воена опрема 
за потребите на вооружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија или по од-
лука на Сојузниот извршен совет за извршувањето 
на меѓународните обврски на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија го склучува Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана односно 
Сојузната дирекција' за промет и резерви на произ-
води со посебна намена. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена може да договори со 
организација на здружен труд за потребите на таа 
организација од нејзино име и за нејзина сметка 
да го склучи договорот од став 1 на овој член кој 
се однесува на предмети на вооружување и воена 
опрема. 

Ако тоа го налагаат целите на народната одбра-
на. сојузниот секретар за народна одбрана може по 
исклучок да одобри организацијата на здружен 
труд да склучи договор од став 1 на овој член кој 
се однесува на предметите на вооружување и вое-
на рпрема. 

VI. Одобрување и регистрирање на договори 

Член 33 
Договорот за долгорочна производствена коо-

перација, договорот за деловно-техничката сора-
ботка, договорот за прибавување материјално пра-
во на технологија и договорот за отстапување на 
тоа право, измените и дополненијата на тие дого-
вори, како и продолжувањето на важењето на тие 
договори, ги одобрува Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија. 

Организацијата на здружен труд- е должна да 
поднесе барање за одобрување на договорот за дол-
горочна производствена кооперација, договорот за 
деловно-техничка соработка, договорот за приба-
вување материјално право на технологија и дого-
ворот за отстапување на тоа право, барање за из-
мени и дополненија на тие договори односно про-
должување на важењето на тие договори во рокот 
од 60 дена од денот на склучувањето на договорот. 

Член 34 
Кон барањето за одобрување на договорот за 

долгорочна производствена кооперација, на дого-
ворот за деловно-техничка соработка или на дого-
ворот за прибавување материјално право на техно-
логија, организацијата на здружен труд е должна 
»о пет примероци да приложи: 

1) изворни текстови toa договорите од кои еден 
мора да биде составен на еден од јазиците на на-
родите на Југославија; 

2) економско-техничко-технолошки елаборат; 
3) мислење на надлежниот републички односно 

покраински орган за оправданоста на склучувањето 
на тие договори и за подобноста на организацијата 
на здружен труд да ги извршува обврските од тие 
договори; 

4) мислење на Стопанската комора на Југосла-
вија за деловниот углед и бонитетот на странскиот 
содоговарач. 

Член 35 
Организацијата на здружен труд е должна кон 

барањето за одобрување на договор за долгорочна 
производствена кооперација да го приложи и мис-
лењето, на републичката односно покраинската 
самоуправна интересна заедница за економски од-
носи со странство дека увозот и извозот на дело-
вите и производите што организацијата на здружен 
труд ќе ги увезува и извезува за време на важе--
њето на договорот за ^операцијата , се во соглас-
ност со увозот и извозот и со платнобилачените 
позиции на републиката односно на автономната 
покраина. 

Организацијата на здружен труд коп барањето 
за одобрување на договорот за деловг^о-^хничка 
соработка е должна да приложи доказ дока сите 
плаќања на странско лице според склучениот до-
говор и за време на важењето на договорот^ се еви-
дентирани кај самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство на републиката 
односно автономната покраина. 

Организацијата на здружен труд е должна кон 
барањето за одобрување на договорот за прибаву-
вање материјално право на технологија да прило-
жи доказ дека сите плаќања на странското Јице 
според склучениот договор и за време на важењето 
на договорот се евидентирани ка ј самоуправната 
интересна заедница за економски односи со страну 
ство на републиката односно автономната покраина 
и мислење на Југословенскиот завод за стандарди-
зација дека стандардите на производите што ќе се 
произведуваат според прибавената технологија не 
се во спротивност со југословенските стандарди^ 
унификација и типизација, освен ако производите 
се наменети за извоз. 

Ако со договорот се прибавува материјалното 
право на творби, организацијата на здружен труд 
е должна да приложи и потврда од Сојузниот за-
вод за патенти за тоа дали и на кој начин однос-
ното право е заштитено, како и извештај за сос-
тојбата на техниката и технологијата во светот, 
која може да се примени за производство на про-
изводи кое би почнало по прибавеното материјал-
но право на творби. 

Ако со договорот се прибавува лиценца за про-
изводство на лек односно за проивзодство на сред-
ства за заштита на растенијата, организацијата на 
здружен труд е должна, наместо мислењето од стаз 
3 на овој член, да прибави решение за пуштање 
на лекот односно средствата за заштита на расте-
нијата во промет, што го издава Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална политика односно 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Одредбата од став 3 на овој член не се однегу^.а 
на договорот за прибавување на правото на зашти-
тен знак. 

Мислењата од чл. 34 и 35 на овој закон мораат 
да бидат образложени и мораат да се дадат во рок 
од 45 дена од денот на приемот на барањето. 

Ако органите и организациите од чл. 34 и 35 
на овој закон во рок од 45 дена од денот на прие-
мот на барањето не дадат мислење, ќе се смета 
дека мислењето на тие органи и организации е по* 
зитивно. v 
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Член 36 
Економеко-техничко-технолошкиот елаборат од 

член 34 точка 2 од овој закон содржи особено: 
1) основни податоци за домашната организаци-

ја на здружен труд и за странското лице; 
2) основни податоци за техничко-технолошките 

решенија; 
3) податоци за технологиите што се користат за 

исто производство и образложение зошто е избрана 
технологијата која е предмет на договорот, податоци 
за продуктивноста на трудот, за доходот и репа аби л-
носта на работењето, податоци за елементите врз 
основа на кои е утврдена цената за технологијата, 
како и Други податоци за економската целесообра-
зност на производството кое ќе се врши врз основа 
на договорот, со посебен осврт на другите резул-
тати што се очекуваат; 

4) податоци за основните суровини и репродук-
циониот материјал што се употребуваат, за енерге-
тските извори што се користат во процесот па про-
изводството на производи по склучениот договор и за 
односот на учество на домашните и увозните су-
ровини. репродукциони материјали и податоци за 
евентуален потребен .увоз на опрема; 

5) податоци за обезбедување на услови за за-
чувување и заштита на човековата средина; 

6) податоци за изворите на редства потребни за 
извршувањето на договорот; 

1) податоци за стручните кадри и за програма-
та на нивното оспособување за извршување на об-
врските ппеземени со договорот; -

8) податоци за обезбедување на оптимално про-
изводство во технички, технолошки, енергетски, су-
ровински и економски поглед 

9) податоци за можностите за пласман на до-
машниот и странскиот пазар; 

10) ефекти на склучената работа за платноби-
ласната положба на републиката односно на авто-
номната покраина. 

Од еконоА1Ско-техкичко -технолошкиот елаборат 
треба да се види дека се исполнети условите опре-
делени со овој закон за долгорочната производстве-
на кооперација, деловно-техничката соработка или 
прибавување материјално право на технологија. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, економско-техничко-технолошкиот елаборат 
што се прилага кон договорот за прибавување на 
правото на заштитен знак содржи само податоци 
од точ. 6, 8 и 9 на тој став. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана мо-
же да пропише економско-техничко-технолошкиот 
елаборат да содржи други податоци за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничката со-
работка и прибавување материјално право за тех-
нологија за предмети на вооружување и воена оп-
рема. 

Член 37 
Склучениот договор за долгорочна производ-

ствена кооперација, договор за деловно-техничка со-" 
рабзтка и договор за прибавување материјално пра-
во на технологија нема да се одобрат ако содржат 
одредби што -можат да водат кон ограничување на 
деловните, развојните и самоуправните функции 
на орта;-;;заии^ата на здружен труд, кон нееднакви 
односно неповолни услови за работење и нерамноправ-
ност ка деловодните страни, кон ограничување на 
користењето и развојот на општествениот, стопан-

скиот и технолошкиот потенцијал или кои штетно вли-
јаат врз остварувањето на општествените цели на 
развојот, а особено: 

1) ако ia ограничува домашната организација 
на здружен труд во примената во унапредувањето, 
дополнувањето и во натамошното развивање на 

пренесената технологија, и во нејзината истражувач-
ко-развојна дејност; 

2) ако ја обврзува домашната организација на 
здружен труд на странско лице или на лице опре-
делено од него да му го препушти правото на заш-
тита на прибавената технологија на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја; или да му препушти право на странско лице да 
му го отстапува правото на користењето на истата 
технологија на д р у г о лице во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија без соодветно обес-
штетување на домашната организација на здружен 
труд; 

3) ако ја органичува домашната организација 
на здружен труд да прибавува слична технологи-
ја од други лицд; 

4) ако и забранува на домашната организација 
на здруже?! труд да ја оспорува важноста на прене-
сените или на другите права на индустриска соп-
ственост; 

5) ако и забранува ка домашната организација 
на здружен труд користење на прибавената техно-
логија и продажба на производи 'или вршење на 
услуги по престанување на договорот, односно по 
протекот на .три години од преносот на последното 
усовршување на технологијата според прибавената 
технологија од страна на странско лице; 

6) ако домашна организација на здружен труд 
се обврзува на странско лице да му плаќа надомест 
зависно од остварениот промет на производи или ус-
луги по престанување на договорот односно по про-
текот на три години од преносот на последното у в -
идување според прибавената технологија од странско 
лице, освен за договори за материјалното право на 
творби, ако тие права се заштитени; 

7V ако ја ограничува домашната организација на 
здружен труд самостојно да одлучува за набавка 
или користење на суровини, репроматеријали, ре-
зервни делови и опрема; 

8) ако ја ограничува домашната организација 
на здружен труд да го измени или прошири користе-
њето на прибавената технологија или да ги зголе-
ми, намали или реконструира производствените ка-
пацитети; 

9) ако и забранува на домашната организација 
на здружен труд самостојно да ги утврдува цените 
на производите, да организира продажна мрежа, да 
ги означува производите и услугите со свои знаци, 
ако налага обврска на користење на странски сто-
ковен или услужен жиг, трговско име или странска 
фирма на производите или услугите, кои потекува-
а т од прибавената технологија; 

10) ако на домашна организација на здружен 
труд и се забранува или ограничува извоз на про-
изводи или услуги во определени земји, освен во 
земјите во кои странското лице само ги произведу-
ва односните производи или дало исклучиво право 
на производство на тие производи. 

По исклучок, Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија може, на предлог од надлежниот ре-
публички односно покраински орган, да одобри до-
говор за прибавување материјално право на тех-
нологија и кога содржи некоја од забраните од став 
1 точ. 1 до 10 на овој член ако оцени дека тоа нема 
да произведе штетни последици. е 

Член 38 
Кон барањето за одобрување на договорот за 

отстапување материјално право на • технологија ор-
ганизацијата на здружен труд е должна во пет при-
мероци да ги приложи: 

1) изворните текстови на договорите од коп 
еден мора да биде составен на еден од јазиците на 
народите на Југославија; 

2) мислење на Стопанската комора на Југосла-
вија за деловниот углед и за бонитетот на страБ1-
ското лице. 



Петок, 14 јули 19781 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 — Страна 1839 

т Член 39 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 

е должен по- бараното за одобрување на договорот 
од член 33 став 2 на овој закон да донесе решение 
во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето. 

Пред донесувањето на 'решението, Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија е должен од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи да при-
бави мислење за тоа дали одредбите од договорот 
се во согласност со интересите на одбраната од-
носно на безбедноста на земјата. Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи се должни да го достават ми-
слењето во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето. 

Решението со кое се одбива барањето за одоб-
рување на договорот затоа што одредбите на догово-
рот им се спротивни на интересите на одбраната 
или на безбедноста на земјата, се донесува по сло-
бодна оцена и во тој дел не мора да биде образло-
жено. 

Против решението на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, донесено по барањето за 
одобрување на договорот, може да се изјави жалба 
до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Против решението на Сојузниот извршен совет 
донесено по жалбата од став 3 на овој член не мо-, 
же да се води управен спор. 

Решението за одобрување на договорот од член 
33 на овој закон Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија го доставува до организацијата на 
здружен труд, до народната банка на републиката 
односно до народната банка на автономната покра-
ина на чие подрачје е седиштето на организацијата 
на здружен труд која го склЈ^чила договорот, до 
надлежниот републички односно покраински орган, 
до Стопанската комора на Југославија, до Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана, до Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи и до Сојузната 
управа за царини. 

Договорот од член 33 на овој закон станува пол-
новажен со денот кога решението за одобрувањето 
на договорот станало правосилно, а важи од денот 

^ на склучувањето на договорот, ако со договорот не 
е определено поинаку. 

Ако Сојузниот комитет за енергетика и инду-
стрија не се согласува со мислењето на надлежниот 
републички односно покраински орган за оправда-
носта на склучувањето на договорот, ќе се спрове-
де постапка за усогласување на ставовите. 

Ако и по спроведената постапка за усогласу-
вање на ставовите Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија и надлежниот републички односно 
покраински орган не ги усогласат ставовите, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија е дол-
жен спорните прашања да ги поднесе на одлучу-
вање до Сојузниот извршен совет. 

Член 40 
Одобрениот договор од член 33 на овој закон се 

запишува во посебен регистар што се води во Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија. Запи-
шувањето во регистарот се врши по службена дол-
жност во рок од 15 дена од денот кога решението 
со кое е одобрен договорот станало правосилно. t 

Во посебен регистар се запишуваат: фирмите, 
односно називите и седиштата на содоговорачите, 
предметот на договорот, денот и местото на склучу-
вањето на договорот, рокот на кој е склучен до-
говорот, времето на почетокот на испораката за до-
говорите за долгорочна производствена коопераци-
ја односно времето на почетокот на производството 

, за договорите за прибавување материјално право на 
^технологија, денот на поднесувањето на барањето 

за одобрение на договоров, бројот и датумот на ре-
шението за одобрување' на договорот и за запишу-
вањето во посебен регистар. 

Податоците содржани во договорот и исправите 
што се прилагаат кон барањето за одобрување на 
договорот, претставуваат службена односно воена 
тајна. 

Член 41 
Извод од регистарот од член 40 на овој закон 

може да се издаде само ако за тоа постои оправдан 
интерес на организацијата или на лицето кое бара 
извод. 

Организациите Или лицето кое сака да добие 
извод од регистарот поднесува за тоа писмено об-
разложено барање до Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија. 

Извод од регистарот од член 40 на овој закон 
се доставува до надлежниот републички односно 
покраински орган. 

Поблиски прописи за начинот и постапката за 
издавање на изводи од регистарот донесува, по пот-
реба, претседателот на Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија. 

Член 42 
Договорите од член 33~~на овој закон, што се 

однесуваат на предметите на вооружување и воена 
опрема, ги одобрува Сојузниот секретаријат за на-' 
родна одбрана. Тие договори се запишуваат во по-
себни регистри што ги води Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Сојузниот секретар за народна одбрана може, 
кога тоа го налагаат интересите на народната' од-
брана, или по"одлука на Сојузниот извршен совет, 
за извршување на меѓународните обврски на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
да одобри нужни отстапувања од условите во пог-
лед на склучување и регистрација па договорите од 
член'33 на овој закон што се однесуваат на пред-
метите на вооружување и воена опрема. 

VII. ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

Член 43 
Организацијата на здружен труд чијшто дого-

вор е одобрен и регистриран во Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија е должна да доставува 
до' тој комитет, до надлежниот републички односно 
покраински орган, до Стопанската комора на Jyrof 
славија и до народната ба^ка на републиката однојМ 
сно до народната банка на автономната покраина на 
чие подрачје е седиштето на таа организација го-
дишен извештај за извршувањето на тој договор. 

Извештајот од став 1 на овој член мора да ги: 
содржи податоците за извршување на договорот, 
за должењата и побарувањата што настанале 
договорот, за финансиските и деловните резултат^ 
оцена на извршувањето на договорот во изминатата 
година, како и други поважни податоци. 

Извештајот од став 1 па овој член се доставу« 
ва најдоцна до 31 март тековната година за претход«« 
ната година. 

Поблиски прописи за извештајот од став 1 
на овој член донесува претоедателбт на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија во спогодба ед 
Службата на општественото книговодство и со На-
радната банка на Југославија. 

г Член 44 
Организацијата на.здружен труд чиешто договор 

е одобрен и регистриран во Сојузниот е—старија! 1 

за народна одбрана е должен да доставу*™ до тој 
секретаријат годишен извештај за остварувањето 
на тој договор^ , 
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Сојузниот секретар за народна одбрана ќе ја 
пропише содржината на извештајот од став 1 на 
овој член и рокот за неговото доставување. 

f: Член 45 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 

ќе донесе решение по прибавеното мислење од над-
лежниот републички односно покраински орган за 
престанување на важењето на одобрението на до-
говорот за долгорочна производствена кооперација, 
на договорот за деловно-техничка соработка, на до-
говорот за прибавување материјално право на тех-
нологија и на договорот за отстапување на тоа право 
и бришење на тие договори од регистарот: 

1) ако организацијата на здружен труд престане 
да ги исполнува условите што со овој закон се пред-
видени за склучување на тие договори; 

2) ако организацијата на здружен труд не ги 
извршува одредбите на договорот што биле услов 
за неговото одобрување. 

Против решението донесено според став 1 на 
овој член може да се изјави жалба до Сојузниот 
извршен совет, во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на решението. 

Под условите од став 1 на овој член Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана ќе донесе реше-
ние за престанување на важењето на одобрението 
и за бришење од регистарот на договорот од тој 
став од областа на вооружувањето и воената опрема. 

^ Член 46 _ 
' Организацијата'на здружен труд може да уве-
зува и извезува делови и производи што се предмет 
на договорот за долгорочна производствена коопе-
рација според спецификацијата што е составен дел 
Јна договорот. * 

Увозот и извозот на делови и производи од став 
1 на овој член се врши врз основа на согласноста 
која,- истовремено со одобрување на договорот, ја 
издава Сојузниот комитет за енергетика и индуст-
рија во спогодба со Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

Увозот и извозот на делови и на производи на 
вооружување и воена опрема од став 1 на ОБОЈ член 

се врши врз основа на одобрение кое, истовремено 
со одобрување на договорот, го издава Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. ' 

Согласност од став 2 на овој член се издава за 
сето врелЈе на траењето на'договорот. 

Сојузниот с е к р е т а р и ј а т з а надворешна трговија 
е должен во рок оД 30 дена од денот на добивањето 
faa барањето да го извести Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија за согласноста од став 2 
на овој член. 

Овластените органи се должни при склучува-
њето па меѓудржавни спогодби да водат сметка за 
обврските на организациите на здружен труд што 
произлегуваат од договорите за долгорочна произ-
водствена кооперација со странски лица. 

Член 47 
Девизите остварени со извозот на .производи и 

составни делови во извршувањето на одобрениот 
договор за долгорочна производствена кооперација, 
организацијата на здружен труд може да ги упо-
треби во целост за увозни делови односно производи 
од таа кооперација до износот на девизите остваре-
ни со извозот на производи според тој договор, во 
согласност со овој закон и со Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство. 

Со девизите остварени според став 1 на овој 
член може да се плаќа и надоместот за материјал-
ното право на технологија ако неговото прибаву-
вање е предвидено со договорот за долгорочна про-
изводствена кооперација за потребите на таа коопе-
рација. 

Член 48 
Плаќањето и наплатите што произлегуваат од 

договорот за долгорочна производствена кооперација 
на организацијата на здружен труд се вршат за се-
која кооперација посебно преку контокорентна 
сметка, со право на пребивање на должењата и по-
барувањата. 

Член 49 
Височината на извозот до кој организацијата на 

здружен труд може* да должи односно да побарува 
на контокорентчата сметка ja утврдува организа-
цијата на здружен труд спогодбено со народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина пред истекот на календар-
ската година за наредната година, со тоа што сал-
дото на должењата односно на побарувањата по 
таа сметка не може да биде поголемо од 40% од 
едногодишниот износ на испораките според дого-
ворот во еден правец. 

При утврдување на височината на должењата, 
односно побарувањата на контокорентната сметка за 
наредната година, во смисла на став 1 од овој член, 
народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина — ако утврди 
дека организацијата на здружен труд имала пос-
тојано долговно салдо поради извршување на 
извозот под 50% од количествата предвидени со 
договорот односно постојано побарувачко салдо по-
ради извршување на увозот под 50% од количест-
вата предвидени со договорот ќе и даде налог на 
организацијата на здружен труд салдото да го из-
рамни во рок од 90 дена како редовен увоз односно 
извоз. 

Работите што според ст. 1 и 2 на овој член ги 
врши народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина, ги врши 
Народната банка на Југославија — Воен сервис — за 
должењата односно побарувањата што произлегуваат 
од договорот за долгорочна производствена коопе-
рација која се однесува на предметите на вооружу-
вање и воена опрема. 

Во случајот од став 2 на овој член, народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина нема да ја утврди височината 
на должењата односно на побарувањата на конто-
корентната сметка за наредната година, а за даде-
ниот налог за намирување на салдото ќе го извести 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и 
надлежниот републички односно покраински орган 
заради постапување во смисла на член 45 на овој 
закон. 

Известувањето кое според став 4 на овој член 
му се дава на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија и на надлежниот републички односно по-
краински орган се доставува до Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана за должењата односно по-
барувањата што произлегуваат од договорот за дол-
горочна производствена кооперација која се однесува 
на предметите на вооружување и воена опрема. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
односно СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна одбрана 
нема да ги применат мерките од член 45 на овој за-
кон ако до состојбата од став 2 на овој член дошло 
поради вип (а сила. 

Член 50 
Врз извозот односно увозот над односите утвр-

дени во договорот ќе се применуваат прописите кои 
важат за редовен извоз односно увоз, а врз долже-
њата и побарувањата надвор од условите наведени 
во член 49 на овој закон односно врз увозот на де-
лови односио на производи кој не е покриен со де-
визи од редовната девизна сметка, ќе се применуваат 
одредбите на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 
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Член 51 
Народната банка на републиката односно народ-

ната банка на автономната покраина ќе води посеб-
на евиденција и контрола во поглед на должењата 
и побарувањата според договорите за долгорочна 
производствена кооперација на начинот што ќе го 
пропише Народната банка на Југославија. 

Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина е должна да 
доставува до Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, до самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство во републиката од-
носно во автономната покраина податоци од евиден-
цијата од став 1 на овој член. 

Евиденцијата и контролата од став 1 на овој член 
според договорите за долгорочна производствена коо-
перација што се однесуваат на предметите на воору-
жување и воена опрема ги врши Ца родната банка на 
Југославија — Воен сервис. 

Член 52 
Царинскиот третман на стоките што се увезуваат 

по основ на договорите за долгорочна производствена 
кооперација се остварува во рамките на прифате-
ните критериуми на царинската политика при што 
се обезбедува долгорочност и сигурност на условите 
за реализација на долгорочните Договори за произ-
водствена коперација и специјализација. 

За предметите на вооружување и воен$ опрема 
во поглед на ослободување од плаќање царина се 
применува и член 27 од Царинскиот закон. 

Член 53 
За извршување на обврсргите според договорите 

за деловно-техничка соработка и според договорите 
за прибавување материјално право на технологија 
помеѓу организациите на здружен труд и странско 
Лице, организацијата на здружен труд обезбедува 
средства за плаќање согласно со одредбите на За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

VIII. Решавање на спорови 

Член 54 
Споровите од договорот за долгорочна производ-

ствена кооперација, договорот за деловно-техничка 
соработка, договорот за прибавување материјално 
право на технологија и договорот за отстапување на 
тоа право што ќе настанат помеѓу домашната орга-
низација на здружен труд' и странското"лице ги ре-
шава надлежниот суд во Југославија, ако со дого-
ворот не е предвидено таквите спорови да ги решава 
иадворешнотрговската арбитража при Стопанската 
комора на Југославија или некоја друга домашна или 
странска арбитража. 

IX. Казнени одредби 

Член 55 
Со парична казна од 10.000 динари до 500.000 ди-

нари ќе се казни за стопански престап организаци-
јата на здружен труд: 

1) ако во производството на делови не учествува 
Најмалку со 15% по вредноста или со процентот што 
ќе го одобри Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија (член 13 ст. 1 и-2); 

2) ако плаќањето-и наплатите што произлегу-
ваат од договорот за долгорочна производствена ко-
операција не ги врши преку контокорентна сметка 
(член 48 став 2); 

3) ако салдото на контокорентната сметка биде 
поголемо од пропишаниот процент од едногодишниот 

износ на испораките според договорот во едеп пра-
вец (член 49 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице- во организацијата на здружен 
труд со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 56 
Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап деловна заедница ако 
склучила договор за долгорочна производствена коо-
перација со странско лице од свое име и за своја 
сметка односно од туѓо име, а за своја сметка (член 
32 став 4). # 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во деловната заедница со парич-
на казна од 1.000 до 10.000 динари. 

- Член 57 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд: 

1) ако во пропишаниот рок не поднесе барање 
за одобрение на договорот, за измени и дополненија 
и за продолжување на важењето на договорат (член 
33 став 2); 

2) ако во пропишаниот рок не поднесе извештај 
за извршувањето на договорот (член 43 став 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд со парична казна од 500 до 3.000 динари. 

X. Овластувања 

Член 58 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

носта од надлежните републики и покраински орга-
ни, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за при-
менување на чл. 6, 7, 9, 13 и чл. 33 до 39 од овој 
закон. • * 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за применување, на чл. 16, 21, 23, 26 и 29 од 
ОВОЈ з акон . 

Упатствата за применување на чл. 47 до 49 од 
овој закон, по потреба, ги дава Народната банка на 
Југославија, во спогодба со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот 
секретар за надворешна трговија. 

XL Преодни и завршни одредби 

Член 59 
Договорите за долгорочна производствена коопе-

рација, договорите за деловно-техпичка соработка, 
договорите за прибавување материјално право на 
технологија и договорите за отстапување на тоа пра-
во што со денот на објавувањето на овој закон се 
поднесени до Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија па одобрение, односно на регистрација, се 
одобрува според поранешните прописи што важеле 
за тие договори во поглед на условите и на начинот 
на склучување, а одобрените и регистрираните до-
говори ќе се извршат според прописите што важеле 
го време на одобрувањето /на договорот.. 

Договорите од став 1 на овој член, што се одне-
суваат на предметите на вооружување и воена опре-
ма, а се одобрени односно регистрирани во Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана до денот на обја-
вувањето па овој закон, можат да се извршуваат 
според поранешните прописи што важеле за тие до-
говори и под условите под кои се склучени 

Ако важењето на договорите од ст. 1 и 2 на овој 
член по истекот на договорениот рок се продолжи, 
тие договори мораат да се сообразат со одредбите 
на овој закон. 
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Одредбата на став 3 од овој член се однесува и 
на договорите што содржат одредби за автоматско 
продолжување. 

Ако важењето на договорите од сл. 1 и 2 иа овој 
Ллен истечат пред истекот на рокот од три години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, сооб-
разувањето па таквиот договор со одредбите на овој 
закон може да се изврши во тој рок. 

Измени и дополненија на договорите од сл. 1 и 2 
на овој член извршени по денот на влегувањето во 
сила на OBOI закон, мораат да бидат во согласност 
со негови одредби. 

Член 60 
Ако по влегувањето во сила, на овој закон се 

менува и дополнува договорот за долгорочна произ-
водствена кооперација и во поглед на видот и ко-
личеството на деловите на производите што органи-
зацијата на здружен труд ќе ги увезува или изве-
зува За време на важењето на договорот, согласност 
За увоз и извоз се дава на начинот и според постап-
ката пропишана во член 46 од овој закон. 

Кон барањето за давање на согласноста од став 
1 на овој член, организацијата на здружен труд е 
Должна да приложи мислење од самоуправната ин-
тересна заедница за економски односи со странство 
во републиката односно во автономната покраина 
дека увозот и извозот е во согласност со билансот 
на увозот и извозот и со платнобнлаисните позиции 
на републиката односно на автономната покраина. 

Член 61 
Со денот на влегувањето ро сила на ОБОЈ закон 

престануваат да важат Уредбата за долгорочна про-
изводствена кооперација, дећовно-техничка соработ-
ка и за прибавување и отстапуваше материјално пра-
во на технологија помеѓу организациите на здружен 
труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/78) и Уредбата за начинот и условите за склучу-
вање на договори за отстапување и прибавување на 
право на индустриска сопственост« во странство и на 
договори за деловно-техничка соработка со странство 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73). 

Член 62 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

599. 

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, и член 3 од Законот за Советот*на федерацијата, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на седницата на Сојузниот робор од И 
јули 3978 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините одД1 јули 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I 

За членови на Советот на федерацијата се из-
бираат: -

С д С Р М а к е д о н и ј а 

1. Ба ј ален и Ристо, 
2. Глигоров Киро; / . 

О д С Р С л о в е н и ј а 

1. Вилфан д-р Јоже ; 

О д С Р С р б и ј а 

1. Радовановиќ Милија, 
2. Гурѓиќ Душан, 
3. Брановиќ Воин, 
4. Љуиќ Велибор; 

О д , С Р Х р в а т с к а 

1. Белимиќ Марко, 
2. Бакрач ЈБорис, 
3. Хранчевиќ д-р Јосип, 
4. Крлежа Мирослав; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

1. Дапчевиќ Пеко, 
2. Зориќ Милорад, 
3. Коматина Радомир, 
4. Божовиќ Владо, 
5. Милутиновиќ Ву ка лица — Гедо; 

О д С А П К о с о в о 

1. Кртолица Милан. 

II 

Се разрешуваат од должноста член на Советот 
на федерацијата поради избор на нови функции: 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

1. Малинска Веселинка — избрана за член на 
Претседателството на СР Македонија 

О д С Р С л о в е н и ј а 

1. Авбељ Виктор — избран за член на Претсе-
дателството на СР Словенија 

О д С А П В о ј в о д и н ^ 

1. Сабо Ида — избрана за член на Претседа-
телството на СР Србија 

О д С А П К о с о в о 

1. Малиќи Мехмед — избран за претседател на 
СЗБНОВ Косово 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 37 
И јули 1978 година 

Белград 

^ -Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Пелнч, е. p. } Доброслав Кулафиќ, е. 
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600. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 237 став 1 од Законот за основите на систе- -
пот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи ва управата, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет,, на седницата на Сојузниот собор од 
11 јули 1978 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 11 јули 1978 година, 
Донесе 

О Д Л У К А 
З А Р А З Р Е Ш У В А Њ Е И И М Е Н У В А Њ Е З А М Е Н И Ц И 
Н А С О Ј У З Н И С Е К Р Е Т А Р И И З А М Е Н И Ц И Н А 
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л И Н А С О Ј У З Н И Т Е К О М И Т Е Т И 

I 

Се разрешуваат од должноста заменици на со-
јузни секретари и заменици на претседателите на 
сојузните комитети: 

1. Лазар Мојсов, заменик-сојузен секретар за 
надворешни работи; 

2. Димитар Бојковски, заменик-сојузен секретар 
За надворешна трговија; 

3. Љубиша Кораќ, заменик-сојузен секретар за 
правосудство и организација на сојузната управа; 

4. Бранко Мика тиловиќ, заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за информации; 

5. Максимилијан Шишко, заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија; 

6. Бранко Турудија, заменик-претседател на СО-
ЈУЗНИОТ комитет за земјоделство; 

7. Гојко Проданиќ, заменик-претседател на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

П 

За заменици на сојузни секретари и заменици 
на претседатели на сојузните, комитети се имену-
ваат: 

1. Драшко Јуришиќ, заменик-сојузен секретар 
За внатрешни работи — за з а м е н и к а ј у з е н секре-
тар за внатрешни работи; 

2. Душан Степа ичев, генерален директор на Ин-
дустријата на градежни материјали „Тоза Марко-
виќ" во Кикинда — за заменик-сојузен секретар 
За надворешна трговија; 

3. Гојко Проданиќ, досегашен заменик-претсе-
Дател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — 
за заменик-сојузен секретар за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа; 

4. Хасан Шиљак, ополномоштен министер-со-
te етник за економски работи во Амбасадата на СФРЈ 
ро Москва — за заменик-претседател на Сојузниот 
Комитет за енергетика и индустрија; 

5. Бранко Јовановиќ, досегашен републички сек-
Јзетар за земјоделство, шумарство и водостопанство 
на СР Србија — за заменик-претседател на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство; 

в. Авдо Звониќ, досегашен заменик-претседа-
$ел на Сојузниот комитет за економска соработка 

со земјите во развој — за ззменик-претседател на 
Сојузниот комитет за сообраќај и »реки. 

Собрание ва СФРЈ 

АС бр. 39 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Кулафиќ, е* р. 

601. 

Врз овнова на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 20 од Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Соб-
ранието на СФРЈ на предлог од Комисијата за из-
бор и именувања, на седницата на Сојузниот собор 
од 11 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Н А П Р Е Т С Е Д А Т Е Л И Ч Л Е Н О В И 
Н А К О М И С И Ј А Т А З А И З Б О Р И О Т П О В И К Н А 
Д Е Л Е Г А Т И В О С О Ј У З Н И О Т С О Б О Р Н А С О Б Р А -

Н И Е Т О Н А С Ф Р Ј 

Во Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се име-
нуваат: 

1. За претседател Божидар Брановиќ, судија во 
Сојузниот суд, и 

за заменик-претседател Ибрахим Заими, судија 
во Сојузниот суд; 

2. За секретар Властимир Живковиќ, секретар 
на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ за внатрешна политика, и 

за заменик-секретар Томислав Токовиќ, само-
стоен советник во Секретаријатот за законодавство 
на Собранието на СФРЈ; 

3. За член Љубица Јовичиќ-Станчиќ, судија на 
Сојузниот суд, и 

- за заменик д-р Душан Цотич, судија на Сојуз-
ниот суд; 

4. За член Спасое Милошев, заменик-сојузен 
јавен обвинител, и 

за заменик Борислав Личеноски, заменик-соју-
зен јавен обвинител; 

5. За член Трајко Трајковски, секретар на Ко-
мисијата на Сојузната конференција на-Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 
за избор на членови на делегации и делегати за соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
самоуправните интересни заедници, и 

за заменик м-р Јован Вујовиќ, секретар на Ко-
ординационото одбор за кадровска политика во 
федерацијата; 

6. За член Драгица Главонић секретар на Из-
вршниот одбор на Сојузниот одбор на Синдикатот 
на градежните работници на Југославија, и 
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• Заменик Димитрис Колареви!?, советник во 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

>! 7. За член Момчило Дугалиќ, член на Сојузни-
от одб»р на Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната, војна на Југославија, и 

За заменик Перо Грк, секретар на Комисијата на 
'Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народноослободителната војна на Југо-
славија за политички и организациони прашања; 

8. За член Савка-Саша Јаворина, член на П р и -
седа лството на Конференцијата за прашања на оп-
штествената положба на жените на Југославија, и 

за заменик Зорка Мандиќ, стручно-политички 
работник во Конференцијата за прашања на оп-
штествената положба на жените на Југославија; 

9. За член Владимир Борошиќ, член на Секрета-
ријатот на Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социјалистичката младина на Југосла-
вија, и 

за заменик Јованка Машковиќ, стручио-поли-
тички работник во Комисијата за политичкиот си-
стем на Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на „социјалистичката младина на Југосла-
вија. 

Собрание па СФРЈ 

АС бр. 40 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

602. 

Врз основа на член 7V и член 12 став 3 од Зако-
нот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, на седни-
цата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 11 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБОРОТ 
НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СУД 

I 

Во Сојузниот суд се избираат дваесет и двајца 
судии-поротници. 

II 

За судии-поротници на Сојузниот суд се из-
бираат: 

1. Анче Андреевски, управник на Царинарница-
та во Скопје; 

2. Халид Башиќ, помошник-директор на Служ-
бата на општественото книговодство во Мостар; 

3. Шандор Цирок, член на Советот на САП Вој-
водина; 

4. Богомил Дота, помошник-генерален директор 
на Службата на општественото книговодство во 
Загреб; 

5. Д-р Милан Докиќ, судија на Врховниот сто-
пански суд во пензија; 

6. Татјана Фл икер, советник во Самоуправната 
интересна заедница за економски односи со стран-
ство на Босна и Херцеговина; 

7. Франци Гербец, член на Претседателството 
на Стопанската комора на Словенија; 

8. Стерја Костовски, помошник-генерален ди-
ректор на Претпријатието „Интер-импекс" во 
Скопје; 

9. Стане Ковач, судија на Врховниот суд на СР 
Словенија во пензија; 

10. Бранка Крџиќ, помошник-покраински сек-
ретар за законодавство и организација на САП Ко-
сово; 

11. Милинко Мароевиќ, советник на поранеш-
ниот Општествено-политички собор на Сојузното 
собрание, на располагање; 

12. Фаик Османи, општествен правобранител EI« 
самоуправувањето на Општина Приштина; 

13. Томаш Павличић директор на ОЗТ во Алу-
миниумекиот комбинат во Титоград; 

14. Александар Петановски, директор на Служ-
бата на општественото книговодство во Битола; 

15 Светомир Петковиќ, секретар на Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на СР Ср-
бија во пензија; 

16. д-р Милан Петровиќ, замешгк-директор на 
Заводот за вештачење на град Белград; 

17. Стеван Пувалиќ, општествено-политички ра-
ботник — досегашен делегат во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ од САП 
Војводина; 

18. инж. Алојз Равњак, претседател на Коле-
гијалниот работоводен орган на Работната органи-
зација „Метално" во Зеница; 

19. Звонимир Шимиќ, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за финансии на СР Хрватска; 

20. Витеслав Ваничек, генерален директор на 
Претпријатието „Пољоопскрба" во Загреб; 
^ 21 Мојсие Васовиќ, помотпник-дирекгор на Ин-
вестициона банка воТитоград, и 

22. д-р Антон Видиц, самостоен советник во 
Уставниот суд на СР Словенија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 41 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е. Р. 
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У 603. 
I 

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
45 од Деловникот на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Собрани-
ето на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
И именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
I I јули 1978 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 11 јули 1Ѕ78 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
! ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
' _ ч 

1. За претседател на Комисијата на Собрани-
ето на СФРЈ за следење на спроведувањето на За-
конот за здружениот труд се избира Душан Бог-
данов, делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

2. За членови на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот 
за здружениот труд се избираат: 

— д-р Миленко Бојаниќ, д-р Жарко Булаиќ, 
Мурат Хасанбеговиќ, инж. Станое Кипиќ, Саво 
Лончар, Магдалена Маџарац, Велимир Милоњиќ, 
Тајана Обрадовић Радо Ротер, Фестиме Спахиу, 
Терезија Штефанчиќ, Драган Томиќ, и Томе Захов, 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ; 

— Милева Џакулии, Руди Кропивник, д-р Љу-
бисав Марковиќ, Негре Новаковски, Лазар Шаулиќ, 
Авди Трмколи, Гуро Векиќ и Мато Жуљ, делегати 
во Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ. 

| Собрание на СФРЈ 

АС бр. 43 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
Иа Соборот.на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Кулафиќ, е. р. 

604. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 17 став 1 од Законот за сојузното јавно об-
винителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на' 
'Сојузниот собор од 11 јули 1978 година, и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
11 јули 1978 година, донесе 

[ О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈА-

ВЕН ОБВИНИТЕЛ 

За заменик-сојузен јавен обвинител се именува, 

м-р Штефан Хорват, претседател на Општинскиот 
суд во Мурска Собота. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 42 
И јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

605. 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за Фондот на Федерацијата за кредитирање на по- " 
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и по прибавено 

.мислење од Сојузниот извршен совет и од изврш-
ните совети на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 11 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И А В -

ТОНОМИИ ПОКРАИНИ ЗА 1977 ГОДИНА 

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1977 година, што ја доне-
се Собранието на Фондот, со својата одлука 02 бр. 
27/9-78 од 28 февруари 1978 година, и Извештајот 
за работењето на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на.побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини во 1977 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 622 
11 јули 1978 година 

Белград ! 

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

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 
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606. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 11 јули 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1977 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Југославија за 1977 година, што ја донесе 
Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 13 
од 6 март 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 15 
11 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ« е. p. 

• Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полицу е. р. 

607. 

Врз основа на член 286 Став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното конетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини, Собранието на СФРЈ, на -седницата на 
Соборот на републиките и покраините од И јули 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1978 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народна-
та банка на Југославија за 1978 година, што го до-
несе Советот на гувернерите со својата одлука 
О. бр. 15 од 7 март 1978 година. 

w Собрание на СФРЈ 

АС бр. 16 
11 јули 1978 година 1 

Белград ' 

608. 1 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 13 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини, Собранието . на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 11 јули 
1978 година* донесе 

О Д Л У К А 1 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОД-! 
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Статутот на Народната банка та 
Југославија, што го донесе^ Советот на гувернерите* 
со својата одлука О. бр. 10 од 7 март 1978- година* 

Собрание на СФРЈ 

. АС бр. 14 
11 јули 1978 година 

Белград 

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

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

609. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот наѓ 
Социјалистичка Федеративна Република . Југосла-
вија, а во врска со член 115 став 3 од Законот за 
Службата на општественото книговодство, Собра-
нието на СФРЈ, на Седницата на Сојузниот собор' 
од 11 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Статутот на Службата на опште* 
ственото книговодство на Југославија, што го доне-
се Советот на Службата на општественото книго-
водство со својата одлука О. бр. 25 од 26 д&сември 
1977 година. > 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 25 
11 јули 1978 година ' ! I 

Белград 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 
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610. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и 
точка 1.7. на одредбата под 1 од третиот дел во врска 
со точка 8.2.8. СТЕ в 2 и точка 9 5. став 3 од вториот 
дел на Општествениот план на Југославија за пери-
одот од 1976 ло 1980 година, — Сојузниот извргли 
совет, Извршниот сонет на Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Србија,'Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска 
Извршниот совет на Собранието на СР Црна'Гора, 
Извршниот совет на Собранието на САН КОЈ води на 
и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА- НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗ-
ВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 

ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор постигнаа соглас-

ност, дополнителните средства за рефинансирање на 
извозните работи во периодот од 1978 до 1980 година, 
БО согласност со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година., да се обез-
бедат со одлуки за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона, парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика и со самоуправна спогодба на банките. 

Учесниците на овој договор ќе преземат мерки, 
во науките на своите надлежности и овластувања, 
со коп ќе придонесат и ќе го поттикнат склучува-
њето и остварувањето на самоуправната спогодба 
на банките од став 1 на овој член. 

Член 2 
Заради создавање на услови потребни за обез-

бедување на дополнителните средства од член 1 на 
овој договор, учесниците на овој договор се согласни 
и преполнуваат: 

1) Наоодната банка на Југославија да донесе 
одлука за намалување на стапката на каматата по 
долгорочниот кредит во износ од 2.397,740.000 динари, 
што посебната финансиска организација за креди-
тирање и осигурување на извозните работи (во ната-
мошниот текст; посебна финансиска организација) 
го користи кад Народната банка на Југославија, од 
3% на 1°/о годишно; 

2) Народната банка на Југославија со своја одлу-
ка да че ја лимитира стапката според која од орга-
низациите на здружен труд може да се нап патчева 
камата на кредитот за извоз, што посебната Финан-
сиска организација им го дава од" средствата па 
примарната емисија што ги КОРИСТИ ка ј наполните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

Условите од точ. 1 и 2 на став 1 на овој член ќе 
важат од 1 јануари 1978 година до трајно решение 
на односите во врска со средствата на долгорочниот 
Кредит на Народната банка на Југос навиј а. и со 
средствата на кредитите на' народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покра-
ини дадени на Фондот за кредитирање и осигуру-
вање на извозните работи (во натамошниот текст: 
Фонд); 

3) со одлуките за остварување на целите и -за-
дачите на заедничката емисиона, парична и девизна 
политика и на заедничките осмово на кредитната 
политика, за секоја година ка примена на овој дого-
вор. да се регулираат начинот и условите за отплата 
на долгорочниот кредит од точка 1 на овој член, што 
посебната финансиска организација го користи кај 
Народната баеска на Jvrociaspra како и да се утвр-
дува височината на краткОРОЧИ :те [-сеско итп и кре-
дити за извоз, што народните бзнки ка републиките 
и нарочите банки на ар-оиогшпте покраини и ги 
одобруваат на посебната финансиска организација; 

4) Народната банка на Југославија да даде ини-
цијатива кај Здружението па банките на Југослави-
ја за склучување на Самоуправна спогодба на банки-
те за здружување на средствата кај посебната фи-
нансиска организација за кредитирање и осигуру-
вање на извозните работи. Со таа спогодба треба да 
се утврди износот, рокот на отплатата и стапките на 
каматата по кои ќе се даваат кредити. 

Член 3 
Измени и дополненија на овој договор се вршат 

на начинот и според постапката според кои е склу-
чен осој договор. 

Члеш 4 
Овој договор е потпишан во соодветен број иден-

тични примероци, што се сметаат за автентични 
текстови. 

Член 5 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

Член 6 
Овој договор се објавува во ,,Службе« лист на 

СФРЈ". 

20 март 1978 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет. 
Момчило Пешовиќ, е. р. 

член на Сојузниот извршен совет 
и сојузен секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

д-р Обрад Пиљак, е. р. 
ч л е н н а ИЗВРШНИОТ с о в е т и 

републички секретар за финансии 

З а ИЗВРШНИОТ с о н е т на С ^ б о а н и е т о 
на СР Македонија . 

Р и п с Филиповски, е р. 
ЧЛЕННА ИЗВРШНИОТ с о п п т И 

републички секретар за (ћиниити 

За Извршниот совет га ^бпанието 
на СР Словенија. 

Драган Ммчетич. е. р-
замечик-pony^TjfTi'^Ti секретар за 

(V и ишен и 

За Извршниот r . twr ^ Собранието 
на СР Србија, 

Миодраг Вељковић е p. 
член на Извршниот совет 
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За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Вјекослав Чемелиќ, е. p. 
член на Извршниот совет на 

Саборот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Вук Огњановић е. p. 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

д-р Љубица Теслиќ-Надлачки, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Петар Костиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и 

покраински секретар за стопанство 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Ус-
тавот на. Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Зако-
нот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 11 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА 
ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА 
КРЕДИТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за начинот на обез-
бедување дополнителни средства за кредитирање 
на извозот на опрема и бродови и за изведување 
на инвестициони работи во странство на кредит во 
периодрт од 1978 до 1980 година, што го склучија 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини и го потвр-
дија собранијата на сите републики и автономни 
покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр.. 632 
11 јули 1978 година 

Белград 

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

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините. 
Зоран Полич, е. р. 

611. ^ 

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-** 
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослава а 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и на член 12 
од Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на обоената металургија во 
периодот од 1976 до 1980 година Сојузниот извршен 
совет. Извршниот совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија. Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора. Извршниот совет на Собранието на САП. 
Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 1 

ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КА-
ПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-
ДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИ-

ЈА ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА 

Член 1 ' 
Во согласност со Општествениот план на Југо-

славија за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76) и со утврдената по-
литика и обврските во Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развојот на 
обоената металургија за периодот од 1976 до 1980 
година, а тргнувајќи од Основите на заедничката по-

литика за долгорочниот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/75), учесниците на 
овој договор го утврдуваат континуитетот на изград-
бата на капацитетите неопходни за развој на обое-
ната металургија, чијашто изградба ќе започне во 
периодот од 1980 година, со тоа што производството 
во нив да почне ЈПО 1980 година. 

Учесниците на овој договор се согласни во пе-
риодот од 1976 до 1980 година со своја активност, во 
согласност со законот и со политиката на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија, да ia на-
сочуваат и поттикнуваат изградбата на рударски и 
металуршки капацитети потребни за производство 
на обоени метали по 1980 година со тоа што да обез-
бедат организациите на здружен труд навремено да 
ги утврдат обемот и изворите на средствата и на-
чинот на финансирањето на таа изградба. 

! | 
Член 2 

Континуитетот на изградбата на капацитети на 
обоената металургија утврден со овој договор е за-
снован во целост врз! целите, политиката и крите-
риумите утврдени во Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на обо-
ената металургија во периодот од 1976 до 1980 го-
дина. 

Со изградбата на нови капацитети во периодот 
по 1976 година се обезбедува продолжувањето на 
усогласениот развој и производството на обоената 
металургија по 1980 година. 

Член 3 1 

Учесниците во овој договор утврдуваат, соглас-
но со член 2 на овој договор дека треба пред 1980 
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година "да започне изградбата на следните нови ка-
пацитети што ќе се завршат по 1980 година: 

— во илјади тони — 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни при из-

градбата на капацитетите од член 3 на овој дого-
вор да се применуваат мерките на економската по-
литика и други мерки предвидени со одредбите во 
чл. 13 до 22 од Договорот за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на обоената металур-
гија во периодот ед 197& до 1980 година, мерките од 
одредбите на третиот дел на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и 
мерките што се утврдени со договор на републи-
ките и автономните покраини за поттикнувачките 
бертен на федерацијата за развој на дејностите од 
посебно значење, а не се предвидени во одредбите 
на третиот дедина Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 5 
х Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
како и за негова измена. 

Член 6 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на со-
бранијата на републиките и на извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, во соодветен 
број идентични примероци кои се сметаат за автен-
тични текстови. 

! L- Член 7 
Овој договор влегува во силачкога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

9 јануари 1978 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет 
Милорад Бировлев, е. р. 

плен на СИВ и претседател на Со-
јузниот комитет за општествено 

планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Владимир Мијатовић, е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

инж. Стојан Маткалиев, е. р. 
член на Советот и републички се-
кретар за индустрија и трговија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Иво Клеменчич, е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за индустрија 

За Извршниот совет на Собранието 
СР Србија, 

инж. Крста Јовановиќ, е. р. 
републички секретар за стопанство 

За Извршниот советх на Саборот 
на СР Хрватска, 

дип. инж. Иво Баутовиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

Илија Чуљковић е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Бошко Тодоровић, е. р. 
член на Советот и покраински се-

кретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
- на САП Косово, 
Исмет Гусија, е. р. 

члеќ на Советот и директор на По-
краинскиот завод за општествено 

планирање 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Зако-
нот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста од собранијата на републиките и од 
собранијата на автономните покраини, Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од И јули 1978 година, донесе 

^ О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИ-
НУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО ШО ГОДИНА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИО-

ДОТ ПО 1980 ГОДИНА ј 

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на 
изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 
1980 година за развој на обоената металургија во 
периодот по 1980 година, што го склучија Сојузниот 
извршен совет, извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини и го потврдија собранијата 
на сите републики и автономни покраини. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бо. 633 
11 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
Зоран Полич.-с. р. 

612. 

Врз основа на член 25 став 1'од Законот за со-
јузните совети („Службен лист на СФРЈ", бр. бб 74 
и 17/78), Сојузниот совет за стопански развој и еко-
номска политика, врз основа на договорот иа орга-
ните и организациите што учествуваат во работата 
на Советот, на седницата од 14 јуни 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА 

ПОЛИТИКА 

За претседател на Сојузниот совет за стопански 
развој и економска политика се избира д-р Иво 
Перишин. 

Број 12/78, 
14 јуни 1978 година 

Крањ 

Сојузен совет за .стопански 
развој,и економска политика 

Претседател, 
д-р Берислав Ше^ер, е. р. 

613. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за со-
јузните совети (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74 
и 17/78), Сојузниот совет за прашања на општестве-
ното уредување, врз основа на договорот на орга-
ните и организациите што учествуваат во работата 
на Советот, на седницата;од 14 јуни 1978 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СО-
ВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕ-

ДУВАЊЕ 

За претседател на Сојузниот совет за прашања 
на општественото уредување се избира Мирко По-
пов и ќ. 

Бр, 34-04-143/78 
14 јуни »1978 јод ина 

Крањ 

Сојузен совет за прашања на општественото 
уредување 

Претседател, ' 
д-р Антун Вратуша, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

в т основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
СоиитиЈич.тичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-. 
ва да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 4Г05 В" е л г р а д 

— за особени заслуги во создавањево и ширено-
то па братството и единството* меѓу нашите изроди 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ ј 

воен службеник IV класа на финансиска служ^ 
ба Ћеранић Милорада Петар; 

— зд особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружевте сили и за особени успеси во раково-
дењето со единиците на вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославита. во 
нивното зацврствуање и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА* НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-? 
НА ЅВЕЗДА I 

Г 
потполковник на геодетска служба Ивљанш* 

Доситеја Слободан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБч 
РЕНА ЅВЕЗДА ! 

потполковник на геодетска служба ЂорковиН 
Станоја Мирослав; 

мајор на геодетска служба Михаиловић Влади-
мира Слободан; 

мајор на* геодетска служба Мрђа Јована Ђорђо; 
мајор на геодетска служба Тренковски Крсте! 

Раде; 
капетан I класа на геодетска служба Дукић Ми-

лана Милан; 
капетан I класа на геодетска служба КљајчК 

Љубе Васо; 
капетан I класа на геодетска служба Кулишић 

Бошка Бранко; 
капетае I класа на геодетска служба Насковски 

Аспаруха Слободан; 
капетан I класа на геодетска служба Пејић Сав© 

Јован; 
капетан I класа на геодетска служба Спремић 

Рпстиво.ја Станко; 
капетан I класа на геодетска служба Шашић 

Илије Војо; 
воен службеник III класа на административна' 

служба Савић Велимира Драгољуб; 
заставник I класа на административна служба 

Стевановић Петра Веселин; 
заставник I класа на административна служба 

Шљапић Милоша. Драгољуб; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник на геодетска служба Блажевић Иве 
Нико; 

потполковник на геодетска служба Губеринић, 
Нове Стојан; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигну-
вање на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО'ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Потполковник на геодетска служба Кухар Ја -
кова Миран; 

потполковник на геодетска служба Лешевић 
Бла лете Сретен; 

потполковник на геодетска служба Миливојевић 
Максима Л оа гиша; 

потполковник на геодетска служба Милошевић 
Јована Миливоје; 

потполковник на геодетска служба Томчић Дми-
тра Јово; 

потполковник на геодетска служба Влаховић 
Мих пила Драгиша; 

потполковник на геодетска служба Завадил 
Ивана Либор; 

мајор на геодетска служба Лазетић Тодора Ми-
ливое : 

ма ор на геодетска служба Милошевић Радосава 
Радоња; 

ма гор на геодетска служба Пеливански ЈГазар 
Панче: 

ма-ор на геодетска служба Станисављевић Ми-
ломира Даница; ' % 

мајор на геодетска служба Веселиновић Чедоми-
ра Радомир; 

мајор на геодетска служба Зупанц Милана 
Милан; 

капетан I класа на геодетска служба Брајовић 
Ђорђа Јован; 

капетан I класа на геодетска служба Хамовић 
Душана Василије; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор на геодетска служба Ђорђевић Богдана 
Томислав; 

капетан I класа на геодетска служба Богавац 
Бранислава Данило; 

капетан I класа на геодетска служба Манић 
Мирка Чедомир; 

капетан I класа на геодетска слулѕба Вуковић 
Танаска Михаило; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
како и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетан I класа на геодетска служба Делина 
Ивана Петар; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1122-6 Б е л г р а д 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослвије, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Мајстер Ивана Јосип;' 
пешадиски полковник Степановић Милоша 

Миле; 
пешадиски полковник Шпањевић Милуна -Ву-

кајло; 
пешадиски полковник Зоро ја Ђуре Душан; 
инженериски потполковник Анастасијевић Апо-

стола Бранислав; 
технички потполковник Дамњановић Миле Сто-

јан; 
потполковник на оклопни единици Ђе^адић Бо-

ривоја Радивоје; 
пешадиски потполковник Радовановић Радоми-

ра Милутин; 
интендантски потполковник Рибнер Александра 

Мирослав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СА СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајор за врска Алемпијевић Светозара Сла-
вимир; 

технички мајор Лабус Николе Јован; 
технички мајор Миленковић Ђорђа Миливоје; 
артилериски мајор Тописировић Среда Радомир; 
пешадиски капетан I класа Крга Петра Бранко; 
капетан I класа на финансиска служба Радека 

Илије Ђуро; 
заставник I класа на сообраќајна служба Дани-

лов Веселин Иван; 
заставник I класа за врска Ђурић Милентија 

Адам; 
заставник I класа на административна служба 

Милосављевић Миомира Милорад; 
заставник I класа на административна служба 

Миловановић Стјепана Стеван; 
пешадиски заставник I класа Мирић Милије 

Ђорђе; 
заставник I класа за врска Стојиљковић Божи-

дара Драгутин; 
воен службеник II класа на административна 

служба Калабић Недељка Никола; 
— за примерни заслуги и умешност во работа-

та на развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на фрегата Јовановић Зарије Михаило; 
потполковник за врска Мицулинић Антона Да-

ворин ; 
пешадиски потполковник Мирковић Живојина 

Тодор; 
потполковник на административна служба Мо-

рачевић Димитрија Никола; 
- технички потполковник Радовановић Радована 

Душан; , * 
мајор за врска Јецл Карла Иван; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

/ 

капетан за врска Ђорћевић Војислава Миодраг; 
заставник за врска Цветковски Николе Миле; 
технички заставник Гавриловић Рајка Милија; 
пешадиски заставник Катић Душана Мирко; 
заставник за врска Марић Петра Саво; 
заставник за врска Мазић Милата Гаврило; 
заставник за врска Видовић Јанка Јанко; 
постар водник 1 класа за врска Малетић Ђорђа 

Славко: 
постар водник I класа за врска Терзић Воји-

слава Радојица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа на административна служба 
Думић Луке Миломир; 

заставник I класа на административна служба 
Ђокић Милоша Живота; 

заставник I класа на административна служба 
Јокић Ј?уке Милан; 

заставник на административна служба Ракић 
Милорада Петроније; 

постар водник I класа на административна слу-
жба Ранчић Векослава Радојица; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тног за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

заставник за врска Младеновић Србослава Ан-
тоније; 

постар водник I класа за врска Димитриј опић 
Светозара Александар; 

постар водник I класа за врска Розга Анте Иван; 
постар водник I класа за врска Трифуновић Ми-

лана Војислав; 
воздухопловнотехнички постар водник Авејић 

Стевана Гаврило; 
постар водник за врска Грубанов Саво Раде; 
постар водник за врска Јеринић Владимира Ми-

лорад; 
постар водник за врска Петровић Јарослава 

Мирослав; 
воздухопловнотехнички постар водник Стевано-

вић Добривоја Динко; 
технички постар водник Стојаковић Стевана 

Милан: 
технички водник I класа Попић Лазара Мом-

чило : 
воздухопловнотехнички водник I класа Тутић 

Ненада Ненад; 

Од В о е н а т а п о ш т а 11 I'M Б е л г р а д 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
па ми'.>()'!,укината* соработка и пријателските односи 
ти меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гослав niа и дг.уги држави, како и за особени заелу-
ги со работата на развивањето на свеста кај граѓа-
ниве во Торба га за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пишал!-ски полковник Пекез Спасоја Лука; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството помеѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-ѕ 
РЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски потполковник Кашќелан Крсте Саво; 
пешадиски~потполкс вник Корда Јована Стеван; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и : а особени успеси во рако-
ве аењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА i 

пешадиски полковник Николовски Боге Блажо; 
пешадиски полковник Стојановић Стојана Дра« 

том нр; 
пешадиски полковник Вујичић Остоје Гоч<о; , 
пешадиски полковник Вукичевић Танасија Во-

јислав; 
I 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

i t 
инженериски потполковник Илић Милорада Ми-

ладин; 
пешадиски капетан I класа Јовановић Душана 

Станоје: • 
пешадиски капетан Т класа Попара Спасоја Не-

делко; 
капетан I класа .иа артнлериско-ракетни ед. на 

ПВО Прелевић Марка Милорад; 
' интендантски заставник I класа Јовановић Воје 

Ристо: 
заставник на администратина служба Токић 

Па ил а Мате; ' 
воан службеник I класа на административна 

служба Стефановић Миле Миља; 
воен службеник И класа на административна 

служба Деврња Спасоја Милорад; 
воен службеник II класа на административна 

служба Грчић Алексе Никола; 
воен службеник III класа на административна 

служба Делибашић Милутина Радосав; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан прлет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
рлково/^ат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи ; 

I 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиски полковник Атељевић Радована Че-
домир: 

пешадиски потполковник Благојевић Љубивоја 
Коста • 

пешадиски потполковник Буквић Јове Милош; 
капетан на фрегата Јованић Душана Радивоје; 
пешадиски мајор Чајетина!! Андрије Милан; 
пешадиски мајор Ристић Тодора Радисав; 
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СО ОДРЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

артилериски капетан I класа Вукелић Марка 
Милутин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник ИТ класа на административна 
служба Шупут Петра Босиљка; 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Бацковић Ристе Марија; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4479 Б е л г р а д 

— за особени заслуги во создавањето и штипење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и Народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
7 ВЕНЕЦ 

инженериски потполковник Глигорић Марка 
Стопан: 

ииженериски потполковник .Станикић Драгољу-
ба Сретен; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

ипженериски -полковник Средојевић Вукосава 
Живота; 

потполковник на градежна служба Арнаутовић 
Муп нба Турхан; 

потполковник на финансиска служба Бабић 
Крсте Душан; 

инж ен српски потполковник Копривица Милова-
на Богдан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајор на градежна служба Јовановић Адама 
Миодраг; 

капетан I класа на градежна служба Баклижа 
Берислава Берислав; 

ипженериски капетан I класа Чортан Дмитра 
Милан; 

технички капетан 1 класа Илић Мирослава 
Живорад; 

инжснериски капетан I класа Мимић Маринка 
Драго; 

интенданта«! капетан I класа Несторов Јована 
Живојин; 

капетан I класа на градежна служба Тонковић 
Миховила Јосип; 

заставник I. класа на административна служба 
Богдановић Гаврила Радомир; 

инженериски заставник I класа Куч Саве Раде; 
заставник I класа на административна служба 

Симоновић Миодрага Добривоје; 

технички заставник I класа Видојевић Ђорђа 
Добросав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа на геодетска служба Вукотић' 
Ивана Игњације; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

инженериски мајор Марковић Љубисава Милош; 
технички заставник I класа Палачковић Стеве 

Милорад; 
инженериски заставник I класа Шабановић Са-

дри је Хомез; 1 

заставник на финансиска служба Рашић Фили-
па Иван; 

заставник на финансиска служба Стојановић 
Миливоја Настас; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за .постигну-
вање на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

ииженериски потполковник Богојев Милоша 
Радован; 

потполковник на финансиска служба Бошковић 
Мијаила Живомир; 

инженериски потполковник Ђинђић Миладина 
Бранко; 

потполковник на управна служба Лезечев Ђуре 
Слободан; 

потполковник на градежна служба Шакота Ви-
доја Лазар; 

технички потполковник Здравковић Вукоја Пе-
тар; 

инженериски мајор Вучинић Цветка Раденко; 
инженериски капетан I класа Додиг Луке Лука; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа градежна служба Вујић Алек-
сандра Петар; 

инженериски заставник Гиљен Миливоја Радо-
ман ; 

инженериски заставник Зековић Алије Јусуф; 
инженериски постар водник I класа Бековац 

Фрање Мато; 
инженериски потар водник I класа Белић 

Остоје Л^убоје; 
инженериски постар водник <1 класа Станковић 

Милана Божидар; 
постар водник I класа на административна слу-

жба Васовић Анте Недељко; 

— за особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја како 
и за заслуги на организирањето и з-?,тт'ветува** ^то 
на вооружените сили на Социјалистичка ФР4, а-
тивна Република Југославија 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетан I класа на гадежна служба Вујић Алек-
• стндра Петар; 

инженериски заставник Гиљен Миливоја Радо-
ман; 

инженериски заставник Зековић Алије Јусуф; 
инженериски постар водник I класа Бекавац 

Фрање Мато; 
инженериски постар водник I класа Белић Ос-

тоје Љубо је; 
инженериски постар водник I класа Станковић'' 

Милана Божидар; 
постар водник I класа на административна слу-

жба Васовић Анте Недељко; 

— за особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја како 
ји за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
На вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

инженериски потполковник Госпић Ристе Сло-
бодан; 

технички капетан I класа Бекрић Василија 
Предраг; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување старешине™ и војнички особини што 
служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

технички капетан Савић Душана Ђорђе; 
поручник на градежна служба Минић Богдана 

Витомир; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1650 Б е л г р а д 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Сонија листичка Федеративна Република Југослави-

ј а , во нивното зацврстување и оспособување за од-
абрана на независноста на Социјалистичка Федера-
: тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
, ЅВЕЗДА 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Бојат Николе Анђелко; 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Крнета Илије Никола; 

потполковник на артилериско-ракетни единици 
fra ПВО Боројевић Јована Милован; 

потполковник на? артилериско-ракетни единици 
fra ПВО Добрњац Арсенија Петар; 

потполковник на аргилериско-ракетни единици 
Зна ПВО Лазовић Михајла Драгољуб; 

потполковник на артилериско-ракетни единици 
Јна ПВО Николић Јосипа Вјекослав; 

потполковник на артилериско-ракетни единици 
на ПВО Падежанин Јанка Војин; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник на артилериско-ракетни единици 
на ПВО Савчић Здравка Милан; 

инженериски мајор Цветковић Велимира Све-
тислав; 

мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 
Ранђеловић Влајка Александар; 

капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Павићевић Велимира Ненад; 

заставник I класа па административна служба 
Ивановић Миле Бранко; 

заставник на административна служба Вашалић. 
Обрада Рајко; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на потавевите задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Бубић Јозе Анте; 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Зупанчић Ивана Иван; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник на арт^лериско-ракетни единици 
на ПВО Battestin Гине Иван; 

потполковник на артидериско-ракетни единици 
на ПВО Миљковић Мирослава Милутин; 

мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 
Костић Милана Часлав; 

ма)ор на артилериско-ракетни единици на ПВО 
Опсеница Живана Павле; 

мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО 
Терзић Миодрага Тихомир; 

капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Крстић Стојадина Радомир; 

капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Маринковић Матије Миленко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Јукић Андрије Славко; 

капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Руменић Живана Бранислав; 

капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Спасојевић Миливоја Живота; 

артилериски постар водник Јанковић Душана 
Слободан; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешине™ и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО -МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Петра Мијо; 

капетан на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Ди митри јевић Јелена Обрад; 

поручник на артилериско-ракетнѕи единици на 
ПВО Илић Светозара Новица; 
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поручник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Јурјавчић Романа Франц; 

поручник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Милошевић Миодрага Александар; 

воздухопловнотехнички постар водник Драгиче-
вић Станимира Миодраг; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

техничкив ОДШЈК Куртић Ахмета Суад; 
Еоздухопловнотехнички водник Пејак Миливоја 

Димитрије; 

О д В о е н а т а п о ш т а 9922 Б е л г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како-и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН, ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Цимеша Драгића Јанко; 
пешадиски полковник Димовски Стојан Благоја; 
пешадиски полковник Шеваљевић Нике Петар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник за врска Ђорђевић Драгомира 
.Звонимир; 

потполковник на оклопни единици Кебер Драге 
Здравко; 

пешадиски потполковник Крстић Радмила Пре-
драг: 

потполковник за врска Милићевић Уроша Де-
симир; 

потполковник на оклопни единици Вујић Мирка 
Богдан; 

пешадиски мајор Гру бешић Теодора Никола; 
инженериски капетан I класа Рајчић Бошка 

Добривоје; 
капетан I класа на административна служба 

Максимовић Милете Милоица; 
пешадискик апетан I класа Нешић Владимира 

Слободан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски поручник Симић Светозара Митар; 
Јштондантски капетан Шиндић Гвоздена Милан; 
пешадиски заставник Анђелковић Стојадина 

Миленко; 
пешадиски заставник Аничић Василија Богдан; 
пешадиски заставник Бошковић Стевана Ра-

дован; 
пешадиски заставник Братељевић Милана Петар; 
пешадиски заставник Димитријевић Љубомира 

Миленко; у 

инженериски заставник Филиповић Бранка Ра-
дослав; 

заставник на административна служба Хинић 
Данила Стеван; 

пешадиски заставник Матић Борка Милош; 
пешадиски заставник Миљевић Глише Милан; 
пешадиски заставник Петковић Спасе Бранко; 
пешадиски заставник Радуловић Новице Петра-

ша? ; 
технички заставник Тешић Сретена Јован; 
технички заставник Видаковић Ђорђа Ацо; 
технички постар водник I класа Милошевић 

Жичка Милан: 
пешадиски постар водник I класа Николић Ра-

дослава Светомир; 
технички постар водник I класа Ремовић Дра-

гише Крстомир; I 
постар водник I класа на административна слу-

жба Бечић Љубомира Стеван; 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Вученовић Младена Душан; 
пешадиски постар водник I класа Вујадиновић 

Радојка Срећко; 
технички постар водник Ергић Страхиње Ни-

кола; , 1 

пешадиски постар водник Васиљевић Андрије 
Богољуб; 

— за особени заслуга стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја како 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

пешадиски полковник Обрадовић Петра Мило-
рад; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски потполковник Лалић Мане Миливој; 
артилериски потполковник Павић Лазе Бранко; 

— за особени заслуги to создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

мајор на административна служба Љуштипа 
Стојана Раде; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооруженитес или и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка ФедеЈ>ативна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА , -

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Капетанић Стјепана Бранко; 

технички полковник Кокотовић Стеве Душан; 
инженериски полковник Мажибрада Јована Ду-

шан ; 
пешадиски полковник Недић Милоша Обрад; 
пешадиски полковник Перуничић Тривуна Све-

тозар; 
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пешадиски полковник Ристић Бранка Ненад; 
пешадиски ћолковник Торбица Павла Душан; 
потполковник за врска Бранковић Марка Ми-

ленко; 
пешадиски потполковник Домуз Алексе Јефто; 
пешадиски потполковник Јанковић Настаса 

Душан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

инженериски потполковник Михић Ристе Воји-
слав; 

пешадиски потполковник Поповић Душана Ком-
нен; 

артилериски мајор Петровић Ђуре Предраг; 
мајор за врска Шехић Јакуба Махмут; 
капетан I класа на сообраќајна служба Добрић 

Богдана Никола; 
пешадиски капетан I класа Дубаић Душана 

Јован; 
пешадиски капетан I класа Јоцић Милорада 

Христивоје; 
пешадиски капетан I класа Ковачевић Уроша 

Илија; 
капетан I класа на административна служба 

Миленковић Борисава Стојан; 
капетан I класа на сообраќајна служба Шкеро-

вић Ђорђија Чедомир; 
пешадиски капетан I класа Трифуновић Тихо-

мира Жарко; 
пешадиски капетан I класа Валковић Андрије 

Владимир; t 
технички заставник I класа Борјан Томе Ни-

кола; 
заставник I класа на административна служба 

Иванишевић Раде Милорад; 
заставник I класа на административна служба 

Цоштић'Милорада Величко; 
заставник I класа на административна служба 

Станковић Јаћима Сретен; 
пешадиски заставник 1 класа Шалипур Недељ-

ка Тадија; 
заставник I класа на административна служба 

Тешовић Велимира Коста; 
пешадиски заставник I класа Вучковић Николе 

Ђуро; 
заставник I класа на административна служба 

Загорац Марка Илија; 
пешадиски заставник Гашпаровић Ђекана Ос-

тоја; 
заставник на сообраќајна служба Миливојевић 

Радино ја Чедомир; 
пешадиски заставник Најдовски Ђорђа Милан; 
заставник на административна служба Петро-

вић Миладина Радо; 
технички заставник Прибић Марка Стеван; 
пешадиски постар водник I класа Манојловић 

Милана Миодраг; 
воен службеник III класа на административна 

служба Крнета Николе Јово; 
воен службеник III класа на административна 

Служба Пантелић Милосава Радосав; 
воен службеник III класа на административна 

служба Ромић Петра Ђурађ; 
воен службеник V класа на административна 

служба Тулић Анте Мате; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и други држави, како и за заслуги во 
работата на развивањето на свеста ка ј граѓаните во 
борбата за .независност на земјата 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

пешадиски полковник Вујновић Симе Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ-

воен службеник III класа на административна' 
служба Ракић Николе Живојин; 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Самболец Мије Иван; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

технички поручник Филиповић Бранислава 
Бл:-, гота; 

пешадиски поручник Казановић Дамљана Ми-
тар; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4795 Б е л г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со коп 
раководат, како и за создавање услови за постигну-
вање на исклучително добри успеси во споите еди-
ници и установи 

i 

СО ОРДЕН. ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Ковачевић Михајла 
Владо; 

интендантски полковник Кривокапић Максима 
Спасоје; 

пешадиски полковник Маричић Марка Рајко; 
пешадиски полковник Милиновић Миле Пане; 
пешадиски потполковник Ђукић Раде Никола; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 3 ЈТ АТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски потполковник Ајдуковић Петра 
Гојко; 

инженериски потполковник Ћусловић Раденка 
Драгомир; 

артилериски потполковник Дебељак Алојза Ма-
ријан; 

пешадиски потполковник Динчић Тихомира 
Станко; 

мајор на градежна служба Манојловић Вуксана 
Михајло; 

санитетски капетан I класа Станковић Љубиса-
ва Момчило; 

пешадиски капетан I класа Стефановић Милу-
тина Сретен; 

пешадиски капетан I класа Тепавчевић Николе 
Јово; 

пешадиски заставник I класа Чакарић Марка 
Перо; 

технички заставник I класа Стојановић Милана 
Ђорђе; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ ' 

пешадиски капетан Бериша Имера Заим; 
пешадиски капетан Ђорђевић Светозара Вито-

мир; 
капетан на оклопни единици Матић Радомира 

Радисав; 
капетан на оклопни единици Милосављевић Ра-

дојка Чедомир; 
капетан на оклопни единици Момчиловић Ђор-

ђа Момчило; 
капетан на оклопни единици Сотировић Божи-

дара Драгослав; 
пешадиски капетан Стојановски Станојка Стој-

мен ; 
пешадиски капетан Тановић Исмета Горан; 
капетан на финансиска служба Урошевић Ми-

лорада Александар; 
артилериски поручник Стојаковић Млађена 

Миле; 
потпоручник за врска Гњатовић Саве Ђорђе; 
пешадиски заставник Ристић Предрага Стојан; 
постар водник I класа на оклопни единици Кос-

тић В е л е т е Коста; 
технички постар водник I класа Радосављевић 

Радова Милета; 
интепдантски постар воник Атлагић Илије Ми-

ланко; 
пешадиски постар водник Гајић Вукашина 

Драган; 
пешадиски постар' водник Керановић Слобода-

на Сметко; 
технички постар водник Ковачевић Максима 

Петар; # 
пешадиски постар водник Саганђвић Миле Ни-

кола ; 
постар водник на сообраќајна служба Панџа 

Пере Босо; 
пешадиски постар водник Шабић Андрије Ра-

дован: 
пешадиски постар водник Угреновић Николе 

Душан: 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Михајловић Саве Здравко; 
во^н службеник VI класа на музичка служба 

Наумоски Отпила Стојан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

инжеиериски потполковник Костић Никодије 
Жарко; 

заставник I класа на административна служба 
Хаџић Новице Недељко; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили <ча 
Опцији чистинка Федеративна Република Југос лави а, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста ич Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
; ЅВЕЗДА 

полковник на артилериско-ракетни единици на 
ПВО Пранчек Рудолфа Рудолф; 

пешадиски потполковник Анђић Лазара Ма-
ринко: 

потполковник на правна служба Бабарогић Ј е ф -
те Веселин; 

пешадиски потполковник Лабус Јове Лазо; 
пешадиски потполковник Марковић Стојана 

Илија; 
пешадиски потполковник Петровић' Милана 

Божо; 
технички потполковник Пољанец Авгуштина 

Адолф; 
пешадиски потполковник Симић Петра Недељко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО .СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиски мајор Новковић Саве Никола; 
капетан I класа за врска Дамњановић Станоја 

Слободан; / 
пешадиски капетан^ I класа Мишевић Милоша 

Предраг; 
пешадиски капетан I класа Остојић Здравка 

Властимир; 
пешадиски капетан Цветковић Милана Сло-

бодан; ^ 
пешадиски капетан Кисин Гаврила Недељко; 
пешадиски капетан Мрвић Јована Рајко; • 
капетан на сообраќајна служба Смајевић Ми-

ленка Добросав; 
пешадиски капетан Шкара Драгутина Мирко; 
пешадиски капетан Вучићевић Живка Живо-

мир; 
инженериски капетан Вукобратовић Драгића 

Никола; 
заставник I класа на сообраќајна служба Ђор-

ђевић Веље Бошко; 
технички заставник I класа Тадић Панте Раде; 
заставник на сообраќајна служба Бован Душана 

Костадин; 
пешадиски заставник Булатовић Нове Радомир; 
пешадиски заставник Илић Милете Владо; 
пешадиски заставник Јевтић Милутина Брани-

слав; 
пешадиски заставник Јовановић Чедомира Ве-

лимир: 
технички заставник Маринковић Драгутина 

Спаго^е; 
пешадиски заставник Ристић Васиљка Боривоје; 
заставник на сообраќајна служба Томшић Луд-

вика .Лудвик; 
заставник за врска Вуковић Николе Славко; 
пешадиски постар водник I класа Чучковић 

Станка Душан; 
пешадиски постар водник I класа Драгојевић 

Јове Ђуро; 
пешадиски постар водник I класа Ковачевић 

Петка Милан; 
технички постар водник I класа Марјановић 

Ђуре Јово; 
технички постар водник I класа Мирило Бог-

дана Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник III класа на административна 
служба Петровић Тихомира Миливој; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

санитет! ки потполковник Јефтић Остоје Славко; 
пешадиски заставник I класа Аврамовска! Угрица 

Душко; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Касалица Дервиша Шевко; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Мага јие Јустина Зденко; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Павин Иве Миљенко; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Петровић Tpyie Милан; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Поповић Дмитра Вељко; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Тркуља Душана Миливој; 
воен службеник V _класа на музичка служба 

Чак шират Јове Вељко; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Кнежевић Милорада Драган; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Мирковић Васе Милан; 
воен службеник V класа на музичка служба 

Остругнај Матије Антун; 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Варта Виктора Бранимир; 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Дијанић Јосипа Јурај; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручник на оклопни единици Дакић Славка 
Милутин; 

поручник на сообразна служба Даниловић 
Радосава Милан; 

интендантски поручник Мраковић Милића 
Јован; 

пешадиски поручник Миладиновић Јована Ми-
ломир; 

пешадиски поручник Стојимировић Радомира 
Љубиша; 

пешадиски поручник Томић Вуколе*Реља; 
постар водник на сообраќајна служба Дедић 

Адама Ђу лага; 
пешадиски постар водник Ђурђевић Милорада 

Богдан; 
постар водник на сообраќајна служба Рел>ић 

Радисава Неле; 
постар водник на оклопни единици Тркуља 

Милоша Коста; 
пешадиски постар водник Вучковић Владе Санде; 
водник класа за врска Банда Миле Милош; 
пешадиски постар водник Димић Милана Зоран; 
технички водник I класа Колић Салко Емин; 
пешадиски водник I класа Макијевић Цветана 

Михајло; 
водник I класа за врска Митрић Мире Радивоје; 
водник I класа на оклопни единици Тржан 

Антона Антон; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2939 Т и т о г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат како и за создавање услови за * постигнување 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА" 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Ивановић Вукомана Ра-
дован:-

пешадиски полковник Лазаревић Лазара Ж и -
ворад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиски потполкогник Грковић Дане Раде; 
потполковник на финансиска служба Лаковић 

Јова Рал ован; 
потполковник на финансиска служба Марковић 

Ђу] а Костантин; 
пешадиски потполковник Вујичић Андрије 

Бранко: 
ма*ор за врска Лазић Драгутина Томислав; 
инженериски мајор Матановић Павла Марко; 
технички мајор Нићифоровић Симе Милан; 
интендантски мајор Влаховић Јована Никодин; 
интеидантски мајор Вуковић Јова Лука; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ! 
МЕЧЕВИ 

санитетски потполковник Лакићевић Марка Дра-
гослав; 
< 

пешадиски капетан I класа Дашић Марка Стра-
шимир; 

санитетски капетан I класа Дивовић Авде Адил; 
санитетски капетан I класа Ковачевић Богољуба 

Глишо; 
капетан I класа на оклопни единици Стојановић 

Хасе Стојко; 
пешадиски капетан Адамовић Андрије Милан; 
технички капетан Антић Миодрага Јован; 
санитетски капетан Дринчић Павла Ратко; ' 
пешадиски капетан Јакимовски Стојка Илија; 
капетан на финансиска служба Костић Глигора; 

Перо; 
санитетски капетан Лалић Милана Радивоје; 
артилериски капетан Мартиновић Михаила Ра-« 

досав; 
технички капетан Стевановић Љубомира Ненад; 
санитетски капетан Зуковић Шаза Бећир; 
санитетски потпоручник Савичевић Милоја 

- Свето; 
технички заставник Булатовић Петра Радовану 
пешадиски заставник Голубовић Миливоја Ве-ч 

лимир; 
пешадиски заставник Ивовић Мила Столета; 
инжинериски заставник Милачић Радована; 

Љубомир; 
интендантски заставник Паовица Сима Саво; 
инженериски заставник Погелешек Иваана Алојз; 
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пешадиски заставник Стој невски Јован Трајан; 
пешадиски заставник Врбничанин Живана Љу-

бомир; 
инженериски постар водник I класа Бојановић 

Андрије Мирко; 
постар водник I класа на финансиска служба 

Дурутовић Вукосава Антоније; 
постар водник I класа на административна слу-

жба Ђорђевић Радослава Ђорђе; 
пешадиски постар водник I класа Петровиќ 

Гаврила Милан; 
инженериски постар водник I класа Шимурина 

Јоса Анте; 
артилериски постар водник I класа Вујовић 

Вељка Милош; 
постар водник I класа на финансиска служба 

Вуксановић Милинка Миладин; 
постар водник I класа за врска Вулетић Влади-

мира Ста in.»мир; 
технички постар водник Анђелковић Жарка 

Раде; 
пешадиски постар водник Чалић Боже Милан; 

. технички постар водник Кривокућа Добривоја 
Душан; 

постар водник за врска Мадић Милоша Петар; 
технички постар водник Поповић Драгутина 

Петар; 
пешадиски постар водник Ратковић Душана 

Слободан; 
технички постар водник Ташевски Петар Стојан; 
пешадиски постар водник Топаловић Илије 

Томо; 
постар водник на оклопни единици Туфегџић 

Драгомира Реља; 
технички постар водник Зоговић Милоја Сло-

бодан: 
поморски водник I класа Хранисављевић Љубо-

мира Миодраг; 
воени службеник VI класа на музичка служба 

Илић Светозара Миливоје; 
воен службеник VIII класа на музичка служба 

Настић Уроша Драган; ~ 
воен службеник VIII класа на музичка служба 

Урошевић Милутина Владимир; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на м^Јрољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други држави, како и за особени 
заслуги во работата на разбивањето на свеста ка ј 
граѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Масловарић Трифуна 
Новак; 

— за особени заслуги во создавањето и ширењето 
на братството и единството помеѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

пешадиски потполковник Мутавџић Ивана Ми-
лорад; 

— за особени заслуги во "изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник на правна служба Брајовић Јакова 
Момчило; 

потполковник на АБХ одбрана Ђерковић Ђорђа 
Богдан; 

пешадиски потполковник Максимовић Богосава 
Часлав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

санитетски мајор Јовановић Миодрага Зоран; 
мајор на саобраћајна служба Ристић Сава Алек-

сандар; 
капетан I класа на геодетска служба Бановић 

Ника Мирко; 
пешадиски капетан I класа Драшковић Јове 

Стево; 
интендантски капетан I класа Христов Кирил 

Велибор; 
пешадиски капетан I класа Јовановић Мира 

Жарко; 
санитетски капетан I класа Кнежевић Рајка 

Недељко; 
технички капетан I класа Ковачевић Благоте 

Никола; 
пешадиски капетан I класа Митровић Лазара 

Цвијан; 
пешадиски капетан I класа Недић Радојице 

Војислав; 
капетан на оклопни единици Марић Косте Не-

де љко: 
технички заставник I класа Божовић Вука 

Тодор; 
пешадиски заставник I класа Ђуровић Стеве 

Ђорђе; 
интенданта™ заставник I класа Стојиљковић 

Андрије Милентије; 
заставник I класа па .административна служба 

Влај ков Славка Радислав; 
артилериски заставник Димитријевић Влајка^ 

Боро; ^ 
санитетски заставник Филиповић Мирка Све-* 

тислав: 
технички заставник Гргић Ивана Лука; 
технички заставник Марковић Васе Милован\ 
заставник на административна служба Пешовић 

Јована Петар; 
интендантски заставник Турковић Бећа Шаћир; 
интендантски заставник Влаховић Радоње Ве-

лимир; 
заставник на административна служба Бујади* 

новић Станка Новица; 
инженериски постар водник I класа Милутино-

вић Петра Томислав; 
артилериски постар водник I класа Нововић 

Даре Трајко; 
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постар водник I класа на административна слу-
жба Раковић Тома Гаврило; 

воен службеник III класа на административна 
служба Пејовић Радивоја Јован; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Самарџић Радивоја Саво; 

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

• СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник V класа на музичка служба 
•Боловић Велимира Станоје; 

— за примерна работа на развивањг-'т.о на полетот 
за остварување на поставените зада']и. како и за 
покажување старешински и војнички особини што 
служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

инжонериски капетан Татар Владимира Перо; 
пешадиски поручник Ђокић Рајка Милан; 
санитетски постар водник I класа Мартиновић 

Крста Бранко; 
постар водник за врска Глигоријебић Боривоја 

Миливоје; 
технички постар водник Марковић Ивана Сла-

вомир ; 
санитетски постар водник Томић Живојина 

Велимир; 
постар водник за врска Жижак Марјаш Мате; 
водник I класа на АБХ одбрана Ковачевић Нуре 

Абдулах; 
водник I класа за врска Савић Славка Милорад; 
водник I класа на АБХ одбрана Штрбац Николе 

Божо; 
пешадиски водник Матејић Владе Драган; 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Петровић Марка Адам. 

Бр. 145 
22 декелтгг и 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јс^ип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

594. Закон за користење на определен износ 
на динарска противвредност на странски 
кредит чијшто корисник е федерацијата 1833 

595. Закон за обезбедување средства на фе-
дерацијата за додатен влог на Социјали-
стичка'- Федеративна Република Југосла-
вија во селективното зголемување на ка-
питалот на Меѓународната банка за об-
нова и развој — — — — — — — 1833 

596. Закон за измена на Законот за сојузните 
совети — — — — — — — — — 1834 

Страна 
597. Закон за хартиите од вредност — — — 1834 
598. Закон за долгорочна производствена ко-

операција, деловно-техничка соработка и 
за прибавување и отстапување материјал-
но право на технологија помеѓу организа-
циите на здружен труд и странски лица 1840 

599. Одлука за избор и разрешување членови 
на Советот на федерацијата' — — — — 1850 

600. Одлука за разрешување и именување за-
меници на сојузни секретари и заменици 
на претседатели на сојузните комитети 1851 

601. Одлука за именување на претседател и 
членови на комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ — — — — — — — 1851 

602. Одлука^ за определување на бројот и за 
изборот на судии-поротници на Сојузни-
от суд — — — — — — — — — 1852 

603. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата на Собранието на СФРЈ 
за следење на спроведувањето на Зако-
нот за здружениот труд — — — — — 1853 

604. Одлука за именување на заменик-сојузен 
јавен обвинител — — — — — — — 1853 

605. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка и на Извештајот за работењето на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни 
покраини за 1977 година — — — — — 1853 

606. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Југосла-
вија за 1977 година — — — — — — 1854 

607. Одлука за потврдување на финансискиот 
план на Народната банка на Југославија 
за 1978 година — — — — — — — 1854 

608. Одлука за потврдување на Статутот на 
Народната банка на Југославија — — 1854 

609. Одлука за потврдување на Статутот на 
Службата на општественото книговодство 
на Југославија — — — — — — — 1854 

610. Договор за начинот на обезбедување до-
полнителни средства за кредитирање на 
извозот на опрема и бродови и за изве-

• дување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит во периодот од 1978 до 
1980 година — — — — — — — — 1855 

Одлука за потврдување на Договорот за начи-
нот на обезбедување дополнителни сред-
ства за кредитирање на извозот на опре-
ма и бродови и за изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит во 
периодот од 1978 до 1980 година — — — 1856 

.611. Договор за континуитетот на изградбата 
на капацитети во периодот од 1976 до 1980 Ц 
година за развој на обоената металургија 
во периодот по 1980 година — — — — 1856 

Одлука за потврдување на Договорот за кон-
тинуитетот на изградбата на капацитети ;ј 
во периодот од 1976 до 1980 година за раз- % 
вој на обоената металургија во периодот 
по 1980 година — — — — — — — 1857 

612. Одлука за избор на претседател на Сојуз-
ниот совет за стопански развој и економ-
ска политика — — — — — — — 1858 

613. Одлука за избор на претседател на Сојуз-. 
ниот совет за прашања на општестве-
ното уредување — — — — — — — 1858 

Одликувања — — — — — — — — 1858 

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

Душан Машовиќ« Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичкк 
завод Белград, Булевар војводо МишиКа бр« 17» 


