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

ственото книговодство 60802-603-1125 

1Јеток, 10 февруари 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ в ГОД. XXXIV 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1978 година изнесува 
550 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

102. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за 

основите на режимот на водите од интерес за две 
или повеќе републики односно автономни покраини 
и за меѓудржавните води („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74 и 24/76), врз основа на мислењето од репуб-
ликите и автономните покраини Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОДИТЕ ОД МЕГУРЕ-
ПУ БЛ ИНКИТЕ ВОДОТЕЦИ, МЕЃУДРЖАВНИТЕ 
ВОДИ И ВОДИТЕ НА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Водите на меѓурепубличките водотеци, меѓудр-

жавните води и водите на крајбрежното море на Ј у -
гославија, освен минералните и термалните води, 
според нивната намена и степенот на чистотата, се 
распоредуваат во четири класи. 

Член 2 
Водите на меѓурепубличките водотеци и меѓу-

државните води, според нивната намена и степенот 
на чистотата се распоредуваат во следните класи: 

1) I класа — води што во природна состојба, со 
евентуална дезинфекција, можат да се употребуваат 
за пиење и во прехранбената индустрија, а повр-
шинските води — и за одгледување благородни ви-
дови риби (салмониди); 

2) II класа — води што во природна состојба 
можат да се употребуваат за капење и рекреација 
на граѓаните, за спортови на вода, за одгледување 
други видови риби (циприниди), или кои со вооби-
чаени методи на обработка — кондиционирање (ко-
агулација, филтрација и дезинфекција и ел.) можат 
да се употребуваат за пиење и во прехранбената 
индустрија; 

3) III класа — води што можат да се употребу-
ваат за наводнување, а по вообичаените методи на 
обработка (кондиционирање) и во индустријата, ос-
вен во прехранбената индустрија; 

4) IV класа — води што можат да се употребу-
ваат за други намени само по соодветна обработка. 

Член 3 
Водите распоредени во класите од член 2 на оваа 

уредба мораат според своите физички, хемиски, би-
олошки- и радиоактивни особини (својства) да им 
одговараат на следните услови: 

Реден ; Класа Класа Класа Класа 
број Показател I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1 Растворен кислород mg/литар најмалку (не се 
применува врз подземните води и природните 
езера) во: 8 в 4 3 

2 Заситеност со кислород во процент: 
— сатурација 90 до 105 75 до 90 50 до 75 30 до 50 
— суперсатурација — 105 до 115 115 до 125 125 до 130 

3 Петдневна биохемиска потрошувачка на кисло-
род при температура од 20°С (ВРКѕ) во mgOs 
литар, до 2 4 7 20 

4 Хемиска потрошувачка на кислород (НРК) од 
40 КМ„04 п^Ог/литар до 10 12 20 40 

Ѕ Степен на сапробноста според Liebman (не се олигоса- мезоса- мезоса- алфа ме-
применува врз подземните води и природните пробни пробни бе- пробни ал- зосапроб-
езера) та — алфа ф а — бета ни до по-

-? 

езера) 
лисапробни 

ђ Степен на биолошката продуктивност (се при- олиго- умерено еу- — — 
менува само врз езерата) Y трофин трофни 

7 Суспендирани материи во mg/литар, до 10 30 80 100 
8 Сув остаток на филтрирана вода во mg/литар, 

до: 
— за површински води 

Сув остаток на филтрирана вода во mg/литар, 
до: 
— за површински води 350*) 1000 1500 1500 
— за подземни води: 

1500 - на карстот 350 1000 1500 — 
вон од карстот 800 1000 1500 

*) или најмалку колку што му е природната содржина — значи нема ограничување. 



Страна 146 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 февруари 197$ 

9 рН вредност 
10 Видливи отпадни материи 
11 Забележлива боја : 

12 Забележлива миризба 

13 Најверојатен број на кодиформии бацили во 
литар вода, до: 
— за капење 

14 Токсични материи, измена на температурата и 
други показатели на штетноста 

15 Степен на радиоактивноста 

6,8-8,5 
без 
без 

без 

2.000 

6,8-8,5 
без 
без 

без 

100.000 
20.000 

«,0-9,0 
без 

слабо за-
бележлива 
слабо за-

бележлива 

200.000 

без 

Не смеат да се наоѓаат во ќиедаа класа над про-
пишаната граница 

Вкупната активност на течните радиоактивни от-
падни материи кои во текот на една година мо-
жат да се излеат во реката се пресметува според 
следниот образец: 

Ai = вкупна активност — на i-от радионуклид 
која се испушта во реката во текот на една година 
во Ci; 
(MDK)i = најголема дозволена концентрација — 

на i-от радионуклид во водата за пиење 
за поединци кои не работат со извори 
на јонизирачки зрачења Ci/ms; 

Q = просечен годишен протек на реката во т 8 ; 
F = фактор на сигурноста и резервата, кој е 

неименуван број и зависи од радиоеколош-
ките и хидродинамичките услови на река-
та, од намената на речната вода, од бројот 
и положбата на излезните места, од радиј а-
ционата ситуација во речниот слив, како и 
од други податоци, а се определува така 
што да се обезбеди заштитата од јонизира-
чки зрачења. 

Член 4 
Условите од член 3 на оваа уредба (показатели-

те и нивните гранични вредности) се применуваат: 
1) врз водотеците со нерегулирано протекување: 

за сите протекувања еднакви или поголеми од ме-
сечните мали води 95Vo обезбедено ст; 

2) врз водотеците со регулирано протекување: 
за протекување поголемо од гарантираната мала 
вода; 

3) врз подземните води; за сите протекувања и 
нивоа; 

4) врз езера: за неповолните случаи на мешање 
на водите (за време на постоење на мраз и во кри-
тични летни месеци). 

Член 5 
Водите на крајбрежното море на Југославија, 

според нивната намена, се распоредуваат во след-
ните класи: 

1) I класа — водите во кои можат да се одгле* 
дуваат остриги и школки; 

2) II класа — водите што можат да се користат 
за капење, рекреација и спортови на вода; 

3} i n класа — водите што можат да се користат 
за рибарство; 

4) IV класа — водите на затворените луки на 
крајбрежното море на Југославија. 

Член 6 
Водите на крајбрежното море на Југославија 

распоредени во класите од член 5 на оваа уредба 
мораат според своите физички, хемиски, биолошки 
и радиоактивни особини (својства) да им одговараат 
на следните услови: 

Редеп џ 

број Показател 
Класа 

I 
Класа 

И 
Класа 

III 
Класа 

IV 

1 2 3 4 5 6 

1 Суспендирани материи во mg/литар, до: 10 20 60 _ 
2 Најверојатен број на колиформни бацили во 

литар вода, до: 
100 5000 200.000 повеќе од 

200.000 
3 Кислород во процент на заситување, повеќе од: 70 60 40 го 
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1 2 

4 рН вредност 8,1: 
5 Степен на биолошка продуктивност 

6 Зголемување на природната температура 
7 Видливи отпадни материи 
8 Масло, нафта, нафтни деривати (на површина) 

во mg/литар 
9 Површ и реки отпадни материи мили еквиваленти 

Т-х-100 ;литар 
10 Степен на радиоактивноста во В->/литар 

11 Токсични материи,^ измена на температурата и 
други показатели на штетност 

3 4 5 6 

± 0,2*) ± 0,3*) ± 0,3») ± 0,4») 
олиго- - олиго- олиго- еутро-
трофан трофан трофан фан 

ОС 2°С 3°С 12°С 
без без без без 

0,05 1 10 100 

0,05 1 10 100 
Вкупните радио-нуклиди не смеат да се наоѓаат 
во ниедна класа над максимално дозволените 
концентрации алфа = ОД, а бета = 1,00 
Не смеат да се наоѓаат во ниедна класа над про-
пишаната граница 

*> Повисоки рН вредности можат да се толерираат доколку е намален салнитетот заради -дотек на природна 
слатка вода. 

Член 7 
Определувањето на меродавните вредности за 

показателите од чл. 3 и 5 на оваа уредба, се врши 
врз основа на резултатите од испитувањето, и тоа: 

1) ако во текот на една година се извршени по-
веќе од 24 испитувања, за меродавна вредност се 
зема големината од статистичката обработка што од-
говара на 95"°/о обезбедено^; 

2) ако во тек на една година се извршени по-
малку од 24 испитувања, за меродавна вредност се 
зема големината на аритметичката средина од две 
иајнеповолБШ забележени вредности. 

Член 8 
Категоризациите на меѓурепубличките водотеци, 

меѓудржавните води и водите на крајбрежното море 

103. 
Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕРВИСОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Член 1 
Сервисот за административни и сметководстве-

ни работи на сојузните органи на управата и со-
јузните организации (во натамошниот текст: Сер-
висот} е заедничка стручна и техничка служба на 
Сојузниот извршен совет, сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации (во натамошниот 
текст: сојузен орган). 

Член 2 
Сервисот врши работи врз преписи, печатење 

и умножување на материјали, работи на сметко-
родство и економат, прием и отпрема на пошта и 
срамнување и чување на архивски материјал и 
документација за потребите на сојузш1те органи. 

Работите од став 1 на овој член Сервисот ги 
врши и за потребите на други органи на федераци-

на Југославија ќе се усогласат со одредбите од оваа 
уредба во рок од 10 месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 59 
2 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

• јата по нивно барање, во рамките на расположи-
вите можности. 

Член 3 
Работите од член 2 на ова уредба Сервисот ги 

врши без надомест. 
По исклучок од став 1 на овој член, потрошо-

ток на материјали за печатарски услуги и услуги 
за умножување и снабдување со канцелариски ма-
теријал се наплатува според набавките цени. 

За услугите што му ги врши на сојузниот орган 
'кој има сопствена служба, Сервисот наплатува на-
домест според ценовникот на услугите. 

Член 4 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 5 
Работата на Сервисот ја раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и го раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на работните односи на работниците 

па Сервисот директорот има право и должности на 
старешина на сојузен орган на управата. 

Член 6 
Внатрешната организација на Сервисот се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обемот на 
работите, како и од локацијата на одделни органи 
за кои врши услугк Сервисот. 
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Член 7 
Средствата за вршење на редовната дејност и 

средствата за посебни намени на Сервисот се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што ги остварува Сервисот со да-
вање услуги се внесуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
За работа на Сервисот се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на 
управата. 

Наредбодавец на извршување на претсметката 
на расходите и финансискиот план на сервисот е 
директорот на Сервисот, 

Член 8 
Општи акти за внатрешната организација и за 

работата и систематизацијата на работните места 
во Сервисот донесува Сојузниот извршен совет, на 
предлог од директорот на Сервисот. 

Финансискиот план и завршната сметка на 
Сервисот ги донесуваат директорот и Советот на 
работната заедница на Сервисот, во согласност со 
Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа, а ценовникот на услу-
1ите на Сервисот — во согласност со Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Член 9 
Заради што поквалитетно и поефикасно врше-

ње на услугите на Сервисот и задоволување на 
потребите на корисниците на услуги, како и по-
целосно користење на расположивите капацитети 
на Сервисот, директорот на Сервисот го следи на-
чинот на давање услуги на Сервисот, ги анализира 
потребите на корисниците од услуги на Сервисот 
и ја оценува усогласеноста на давањето на услу-
гите со тие потреби. 

За да се обезбедат услови за остварување по-
стојан увид ЕО давањето услуги на Сервисот и во по-
требите, во смисла на став 1 од овој член, како и 
преземањето на потребни мерки, директорот на 
Сервисот е должен да организира и спроведува 
повремено анкетирање на корисниците на услугите 
и со непосредни допири со претставници на сите 
корисници и на друг начин да остварува увид во 
состојбата и потребите од став 1 на овој член. 

Член 10 
Заради обезбедување влијание на корисниците 

на услугите врз унапредувањето на дејноста на 
Сервисот и што поцелосно задоволување на нив-
ните потреби, во Сервисот се формира Совет на 
корисниците на услугите на Сервисот. 

Советот ги разгледува прашањата за организа-
цијата и функционирањето на Сервисот од станов 
виштето на задоволувањето на потребите на корис-
ниците на услуги и за тие прашања му дава 
предлози и мислења на директорот на Сервисот и 
на Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа. Овие прашања Со-
ветот ги разгледува по потреба, а најмалку еднаш 
во два месеца. 

Советот се состои од 9 членови. 
Две третини од членовите на Советот се прет-

ставници од корисниците на услуги, а една третина 
сочинуваат работниците на Сервисот што ги деле-
гира Советот на работната заедница на Сервисот. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што ги делегираат членовите во Со-
ветот на Сервисот. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 11 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Во вршењето на надзорот од став I на овој 
член Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на Сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работа на 
Сервисот; 

2) го надзира извршувањето на задачите и ра-
ботите поради кој е основан Сервисот и издава 
стручни упатства за работата на Сервисот; 

3) врши надзор над законитоста на актите на 
Сервисот со хои се уредуваат прашањата за извр-
шување на задачите и работите на Сервисот и 
актите со кои се одлучува по прашањата од зна-
чење за вршење на тие работи и трошење на фи-
нансиските средства. 

Сервисот е должен, пред поднесувањето на ба-
рањето за обезбедување средства во буџетот на 
федерацијата што ги предвидува за пообемни вло-
жувања (купување опрема и други инвестициони 
вложувања), за тоа да побара мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

Член 12 
Сервисот за административни и сметководстве-

ни работи, основан со Уредбата за оковувањето, 
начинот на работењето и финансирањето на тех-
ничките служби за потребите на сојузните државни 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/66 и 17/72), а 
кои ја продолжи работата според одредбите од 
Уредбата за Сервисот за административни и смет-
ководствени работи на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/73), како заедничка стручна и 
техничка служба на Сојузниот извршен совет, со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции под назив Сервис за административни и смет-
ководствени работи на сојузните органи на управата 
и сојузните организации, ја продолжува работата 
под истиот назив, со положбата и задачите утвр-
дени со оваа уредба. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата' за Сервисот за адми-
нистративни и сметководствени работи на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/73 и 52/75). 

Член 14 f 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист; на СФРЈ. 

Е. п. бр. 60 
26 јануари 1978 година 

Белград 

I Сојузен извршен совет 

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

104. 
Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А ' 
ЗА УПРАВАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 1 ' 
Управата на деловните згради на сојузните ор-

гани (во натамошниот текст: Управата) е заедничка 



Леток, 10 февруари 197ft СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 6 — Страна 16! 

стручно-техничка служба на Сојузниот извршен со-
вет, на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации (во натамошниот текст: сојузните орга-
ни) која врши стручно-технички работи во врска со: 

1) одржувањето и обезбедувањето на редовното 
користење на деловните згради и простории во кои 
се сместени сојузните органи и што ги користат тие 
органи, како и опремата и инсталациите во тие згра-
ди и простории; 

2) изградбата на нови деловни згради за потре-
бите на сојузните органи и адаптација и доградбана 
постојните деловни згради во кои се сместени со-
јузни органи и што ги користат овие органи. 

Член 2 
Управата ги врши работите од член 1 на оваа 

уредба без надомест. 

Член 3 ' 
Управата има својство на правно лице. 

Член 4 
Работата на Управата ја раководи директор. 
Директорот на Управата го назначува и разре-

шува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на правата* должностите и одговорно-

стите на работниците од трудот и по основ на трудот t 
во Управата директорот има права и должности на 
старешина на сојузен орган на управата. 

Член 5 
Внатрешната организација на Управата се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обемот на ра-
ботите, како и од локацијата на одделни сојузни ор-
гани за кои Управата врши услуги. 

За вршење стручно-технички работи во врска со 
одржувањето и обезбедувањето на редовното корис-
тење на деловните згради на сојузните органи во 
Белград на Булевар Ленин бр. 2 (во натамошниот 
текст: Палатата на федерацијата) во управата се 
формира служба за одржување на зградата на феде-
рацијата^ како посебна организациона единица. Со 
актот за внатрешната организација на Управата се 
убедуваат правата, должностите и одговорностите на 
раководителот на оваа служба. 

За вршење ка стручно-техничките работи што се 
однесуваат на изградбата на нови објекти и адапта-
ција и доградба на објектите за потребите на сојуз-
ните органи, во Управата се формира посебна ор-
ганизациона единица. 

Член 6 
Работата на службата за одржување на Пала-

тата на федерацијата ја раководи управникот на 
зградата на федерацијата, кого го назначува и раз-
решува од должност Сојузниот извршен совет, на 
предлог од директорот на Управата. 

Управникот на Палатата на федерацијата ги вр-
ши работите од својот делокруг самостојно и за сво-
јата работа и за работата на службата што ја рако-
води непосредно одговара пред директорот на Упра-
вата. 

Член 7 
Заради што поквалитетно и поефикасно вршење 

на услугите на Управата и задоволување на потре-
бите на корисниците на услуги, како и поцелосно 
користење на расположивите капацитети на Упра-
вата, директорот на Управата го следи начинот на 
давање услуги од Управата^ ги анализира потреби-
те на корисниците од услуги од Управа и ја оценува 
усогласеноста на давањето на услуги со тие потреби. 

За да се обезбедат условите за остварување по-
стојан увид во давањето на услуги на Управата и 
во потребите, во смисла на став 1 од овој член, како 
ж за преземање потребни мерки, директорот на Уп-

равата е должен да организира и спроведува повре-
мено анкетирање на корисниците на услугите и со 
непосреден допир со претставниците на тие корис-
ници и на друг начин да остварува увид во состој-
бата и во потребите од став 1 на овој член. 

Член 8 
Заради обезбедување влијание на корисниците 

на услуги врз унапредувањето на дејноста на упра-
вата и што поцелосно задоволување на нивните по-
треби, во Управата се формира Совет на корисници-
те на услуги на Управата. 

Советот од став 1 на овој член ги разгледува 
прашањата за организација и функционирање на 
Управата од становиштето на задоволување на по-
требите на корисниците на услуги и за тие прашања 
им дава предлози и мислења на директорот на Уп-
равата и на Сојузниот секретаријат за правосудство 
и организација на сојузната управа. Овие прашања 
Советот ги разгледува по потреба, а најмалку ед-
наш во два месеца. 

Советот има 9 членови. 
Две третини од членовите на Советот се прет-

ставници на корисниците на услуги, а една третина 
сочинуваат работниците на Управата што ги деле-
гира Советот на работната заедница на Управата. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што ги делегираат членовите во Сове-
тот на Управата. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Средствата за вршење на редовната дез ност и 

средствата за посебни намени на Управата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што ги остварува Управата се внесу-
ваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата за 
работа на Управата се врши според прописите што 
важат за работата на сојузните органи на Упра-
вата. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на приходите и на финансискиот план на Управа-
та е директорот. 

Член 10 
Општите акти за внатрешната организација и за 

работата и систематизацијата на работните места во 
управата ги донесува Сојузниот извршен совет, на 
предлог од директорот на Управата. 

Финансискиот план и завршната сметка на Уп* 
равата ги донесуваат директорот и Советот на работ-
ната заедница на Управата, во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организацијана 
сојузната управа. 

Управата може во својот акт да го утврди редот 
и начинот на користење на деловните згради и про-
стории и на опремата во тие згради и простории. 

Член 11 
Надзор над работата на Управата врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член 
Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работата на 
Управата; 

2) го надгледува извршувањето на задачите 
и работите заради кои е основана Управата и издава 
стручни упатства за работата на Управата; 

3) врши надзор над законитоста на актите на 
Управата со кои се уредуваат прашањата за извр-
шување на задачите и работите на Управата и на 
актите со кои се одлучува за прашањата од значе-
ње за вршење на тие работи и трошење на финан-
сиските средства. 
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Управата е должна, пред да го поднесе барањето 
fca обезбедување средства во буџетот на федерација-
та за изградба на нови објекти и други пообемни 
вложувања (купување опрема и други инвестициони 
вложувања), за тоа да побара мислење од Сојузни-
от секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Член 12 
/ 

Покрај работите од член 1 став 6 на оваа Уредба 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа може да определи Управа-
та, во рамките на својот делокруг, да врши и други 
соодветни работи за потребите на сојузните органи. 

Член 13 
Управата на деловните згради на сојузните ор-

гани оонована со Уредбата за оковувањето, начинот 
на работењето и финансирањето на техничките слу-
жби за потребите на сојузните државни органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/66 и 17/72), а која ја про-
должи работата според одредбите од Уредбата за 
Управата на деловните згради на сојузните органи 
U сојузните организации(„Службен лист на СФРЈ", 
Ср. 15/75) под назив Управа на деловните згради на 
Сојузните органи на Управата и сојузните органи-
зации, ја продолжува работата под назив — Управа 
на деловните згради на сојузните органи, со полож-
бата и задачите утврдени со оваа уредба. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за Управата на де-
ловните згради на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
Ср. 15/75 и 52/75). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 65 
Јб јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

105. 
Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА АВТО-СЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Авто-сервисот на сојузните органи (во натамош-

ниот текст: Авто-сервисот) е заедничка стручно-
-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации. 

Член 2 
Авто-сервисот врши услуги на превоз со мо-

торни возила за потребите на Сојузниот извршен 
совет, на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации, освен за оние за кои Сојузниот извр-
шен совет ќе определи дека можат да имаат авто-

мобили и да го организираат нивното користење за 
своите службени потреби, како и за потребите на 
други сојузни органи ~и организации и на органи-
те на општествено-политичките организации на 
нивото на федерацијата. 

Авто-сервисот врши услуги на превоз со пат-
нички автомобили и работи на одржување на тие 
автомобили за потребите на репрезентација на со-
јузните органи и организации од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 3 
Авто-сервисот може да врши определени услуги 

на превоз со моторни возила и за потребите на други 
органи и организации и услуги на превоз со товарни 
моторни возила за потребите на одделни лица. 

Член 4 
Услугите на превоз со моторни возила за со-

јузните органи и организации за нивните службени 
потреби, како и услугите на превоз со патнички 
автомобили за потребите на репрезентација на со-
јузните органи и организации и општествено-поли-
тичките организации на нивото на федераци-
јата, Авто-сервисот ги врши без надомест. 

За услугите на превоз со моторни возила што 
им ги врши на општествено-политичките органи-
зации на нивото на федерацијата и на други органи 
и организации и на поединци (член 3), Авто-серви-
сот наплатува надомест. 

Член 5 
Бројот, видот и типот на моторните возила, што 

се користат за потребите на сојузните органи, ги 
определува Сојузниот извршен совет, на предлог од 
Авто-сервисот. 

Член 6 
Авто-сервисот има својство на правно лице. 

Член 7 
Работата на Авто-сервисот ја раководи дирек-

тор. 
Директорот на Авто-сервисот го назначува и го 

разрешува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на работните односи на работниците 

на Авто-сервисот директорот ги има правата и дол-
жностите на старешина на сојузен орган на упра-
вата. 

Член 8 
Внатрешната организација на Авто-сервисот се 

заснова врз видовите на услугите и обемот и на-
мената на оддел™ услуги. 

За вршење на работите во врска со давањето 
на услугите на превоз со патнички автомобили за 
потребите на репрезентација на сојузните органи и 
организации, во Авто-сервисот се формира посебна 
организациона единица. 

< 
Член § 

Средствата за вршење на редовната дејност и 
средствата -за посебни намени на Авто-сервисот се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што ги остварува Авто-сервисот се 
внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
за работа на Авто-сервисот се врши според про-
писите што важат за работата на сојузните органи. 

Наредбодавец за извршување на претсметката на 
расходите и на финансискиот план на Авто-сервисот 
е директорот на Авто-сервисот. 

Член 10 
Заради што поквалитетно и поефикасно вршење 

на услугите на Авто-сервисот и задоволување на 
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потребите на корисниците на услугите, како и по-
целосно користење на расположивите капацитети на 
Авто-сервисот, директорот на Авто-сер висот го 
следи начинот на давањето на услугите на Авто-
-сервисот, ги анализира потребите на корисниците 
од услуги на Авто-сервисот и ја оценува усогласе-
носта на услугите со тие потреби. 

За да се обезбедат услови за остварување на 
постојан увид во давањето на услуги на Авто-сер-
висот и во потребите, во смисла -на став 1 од ОВОЈ 
член, како и преземање потребни мерки, директорот 
на Авто-сервисот е должен да организира и спро-
ведува повремено анкетирање на корисниците на 
услуги и со непосреден допир со претставници на 
тие корисници и на друг начин да остварува увид 
во состојбата и потребите од став 1 на овој член. 

Член 11 
Заради обезбедување влијание на корисниците 

иа услугите врз унапредувањето на дејноста на 
Авто-сервисот и што поцелосно задоволување на 
нивните потреби, во Авто-сервисот се формира Со-
вет на Авто-сервисот и Совет на корисниците на 
услугите на репрезентација. 

Советите ги разгледуваат прашањата на органи-
зацијата и функционирањето на Авто-сервисот од 
станодагштето на задоволување на потребите на 
жорисѕшците на услуги и за тие прашања им 
даваат предлози и мислења на директорот на Авто-
-сервисот и на Сојузниот секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа. Овие пра-
шања советите ги разгледуваат по потреба, а нај-
малку еднаш во два месеца. 

Советите имаат по 9 членови. 
Две третини од членовите на 'Советот се прет-

ставници на корисниците на услуги, а една третина 
сочинуваат работниците на Авто-серви-сот што ги 
делегира Советот на работната заедница на Авто-
-сервисот. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што делегираат членови во советите 
на Авто-сервисот. 

Советите донесуваат деловници за својата ра-
бота. 

Член 12 
Општи акти за внатрешната организација и за 

работата и систематизацијата на работните места 
во Авто-сервисот донесува Сојузниот извршен со-
вет^ на предлог од директорот на Авто-сервисот. 

Финансискиот план и завршната сметка на Аџ-
то-сервисот ги донесуваат директорот и Советот на 
работната заедница на Авто-сервисот, во согласност 
со Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа, а ценовникот на 

услугите на Авто-сервисот — и во согласност со Со-
ЈУЗНИОТ секретаријат за финансии. 

Сојузниот извршен совет ги определува обемот 
на услугите и другите услови под кои Авто-сервисот 
врши услуги без надомест. 

Член 13 
Надзор над работата на Авто-сервисот врши Со-

јузниот секретаријат за правосудство и организаци-
ј а на сојузната управа. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овоЈ 
плен Сојузниот секретаријат* за правосудство* и 

организација на сојузтата управа: 
1) дава согласност на програмата за работа нз 

Хвто-сервисот; 
2) го надзира извршувањето на задачите и ра-

ботите поради кои е основан Авл?о~сервиеот и издава 
стручни упатства за работа на Авто-сервисот; 

3) врши надзор над законитоста на актите на 
jAtBTo-cepBMCor со кои се уредуваат прашањата за 
извршување на задачите и работите на Авто-серви-
сот и актите со кои се одлучува за прашањето од 
значење за вршење на тие работи it трошење на 
финансиските средства. 

Авто-сервисот е должен, пред да поднесе бара-
ње за обезбедување средства во буџетот на феде-
рацијата за пообемни вложувања (купување опрема 
и други инвестициони вложувања) да побара за 
тоа мислење од Сојузниот секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа. 

Член 14 
Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-

низација на сојузната управа ги пропишува усло-
вите и начинот на давање услуги на превоз на други 
органи и организации и на поединци од член 3 на 
оваа уредба. 

Член 15 
Авто-сервисот на сојузните органи основан со 

Уредбата за ©оковувањето, начинот на работењето 
и финансирањето на техничките служби за потре-
бите на сојузните државни органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен лист на'СФРЈ", бр. 
£1/65, 2/68 и 17/72), а кој продолжи со работа според 
одредбите на Уредбата за Авто-сервисот на сојуз-
ните органа („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/73) 
ја продолжува работата под истиот назив, со полож-
бата и задачите утврдени: со оваа уредба. 

Член 16 
Врз Авто-сервисот се пренесуваат работите во 

врска со давање услуги на превоз и одржување на 
автомобили и други моторни возила што ги вршел 
Сервисот за одржување на објектите за потребите 
на репрезентација на сојузните органи, како и об-
јектите, опремата, средствата, инвентарот и другиот1 

имот и архивата и документацијата, што служат за 
вршење на тие работи односно на кои се однесу-
ваат тие работи. 

Истовремено со преземањето на работите, објект 
тите и опремата, средствата, инвентарот и другиот 
имот и архивата и документацијата од став 1 на 
овој член, Авто-сервисот, ќе ги преземе и работни-
ците што работеле врз тие работи во Сервисот за 
одржување на објектите за потребите на репрезент 
тација на сојузните органи. « 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за Авто-сервиео* 
на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/73 и 52/75). 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од дено« 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. бб 
26 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

10«. 
Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИ* 

ТЕ ОРГАНИ 

Член 1 * 
Сервисот за давање услуги за потребите ПА 

репрезентација на* сојузните органи (во натамош^ 
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ниот текст: Сервисот) е заедничка стручно-технич-
ка служба на Сојузниот извршен совет, на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организа-
ции (во натамошниот текст: сојузните органи) што 
врши стручно-технички работи во врска со дава-
ње услуги на репрезентација за потребите на со-
јузните органи и услуги на општестевна исхрана 
на работнициве вработени во сојузните органи. 

Како услуги на репрезентација за потребите 
на сојузните органи, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета давањето на угостителски услуги и 
услуга на превоз со определени превозни средства 
во железничкиот и воздушниот сообраќај за по-
требите на сојузните органи, како и давање на дру-
ги соодветни услуги за потребите на тие органи. 

Услугите од став 1, на овој член Сервисот ги 
врши и за потребите на други сојузни органи и 
организации, на барање на тие органи и органи-
зации. 

Член 2 
Лицата што можат да користат услуги за по-

требите на репрезентација и угостителски услуги 
на Сервисот за потребите на сојузните органи, ги 
определува Сојузниот извршен совет. 

За угостителските услуги што им ги дава на 
органите и на поединци и за услугите на опште-
ствена исхрана што им ги дава на работниците 
вработени во сојузните органи Сервисот наплатува 
надомест. 

Сојузниот извршен совет определува во кои 
случаи Сервисот им дава угостителски услуги на 
(Сојузните органи без надомест. 

Член 3 
Покрај работите од член 1 став 1 на оваа уред-

ба, Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа може да опре-
дели Сервисот да врши и други соодветни работи за 
потребите на сојузните органи. 

Член 4 
Сервисот обезбедува техничко одржување на об-

јектите, уредите и опремата што ги користи за да-
вање на услугите од член 1 став 1 од оваа одлука. 

Сервисот врши и стручно-технички работи во 
врска со изградбата на нови згради и адаптација и 
доградба на постојни згради за потребите на реп-
резентација на сојузните органи. 

Техничко одржување на определени превозни 
средства во железничкиот pi воздушниот сообраќај 
Сервисот обезбедува преку специјализирани служби 
и соодветни организации на здружен труд, врз ос-
нова на договор што го склучува со тие служби и 
организации. 

Член 5 
Сервисот има својство на правно лице. ' 

Член б 
Работата на Сервисот ја раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и разре-

шува од должност Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на правата, Должностите и одговорно-

стите на работнициве од трудот и по основ на трудот 
во Сервисот, директорот има права и должности на 
старешина на сојузен орган на управата. 

Член 7 
Внатрешната организација на Сервисот се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обемот на ра-
ботите, како и од локацијата на одделните објекти 
и сојузните органи за кои Сервисот врши услуги. 

Член 8 
Средствата за вршење на редовната дејност и 

средствата за посебни намени на Сервисот се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата, 

Приходите што ги остварува Сервисот се внесу* 
ваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на / средствата 
за работата на Сервисот се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на уп-1 

равата. 
Наредбодавец за извршување на претсметката на 

расходите и на финансискиот план на Сервисот f 
директорот. 

Член 9 
Општите акти за внатрешната организација и за 

работата и систематизацијата на работните места во 
Сервисот ги донесува Сојузниот извршен совет, на 
предлог од директорот на Сервисот. 

Финансискиот план и завршната сметка на Сер-
висот ги донесуваат директорот и. Советот на работ-
ната заедница на Сервисот, во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа, а ценовникот на услугите на Сер-
висот — и во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Член 10 
За вршење на стручно-техничките работи в6 

врска со давањето услуги со определени превозни 
средства во воздушниот сообраќај и со грижите за 
одржување на тие средства во Сервисот се формира 
воздухопловна служба, како посебна организациона 
единица. 

Работата на Воздухопловната служба ја раково-
ди началник. 

Началникот на Воздухопловната служба го на* 
значува и разрешува од должност Сојузниот извр-
шен совет на предлог од директорот на Сервисот. 

Началникот на Воздухопловната служба ги вр-
ши работите од својот делокруг самостојно и за сво-
јата работа и за работата на оваа служба непосред-
но одговара пред директорот на Сервисот. Со актот 
за внатрешната организација на Сервисот се утвр-
дуваат правата, должностите и одговорностите на 
началникот на оваа служба. 

Член 11 
Работата на репрезентативните објекти во Тик-

веш, Игало и Милочер, ја раководат управници. 
Управниците на објектите од став 1 на овој член 

ги назначува и разрешува од должност Сојузниот 
извршен совет, на предлог од директорот на Серви-
сот. 

Член 12 
Заради што поквалитетно и поефикасно вршење 

на услугите на Сервисот и задоволување потреби на 
корисниците на услуги, како и за поцелосно кори-
стење на расположивите капацитети на Сервисот, 
директорот на Сервисот го следи начинот на давање 
на услугите на Сервисот, ги анализира потребите на 
корисниците од услуги на Сервисот и ја оценува у -
согласеноста на давањето на услугите со тие по-
треби. 

За да се обезбедат услови за остварување посто-
јан увид во давањето на услугите на Сервисот и во 
потребите, во смисла на став 1 од овој член, како и 
преземање на потребни мерки, директорот на Сер-
висот е должен да организира и спроведува повре-
мено анкетирање на корисниците на услуги и со не-
посреден контакт со претставници на тие корисници! 
и на друг начин да остварува увид во состојбата и 
во потребите од став 1 на овој член. »' 

Член 13 
Заради ббезбедување влијание на корисниците 

на услуги врз унапредувањето на дејноста на Сер-
висот и што поцелосно задоволување на нивните по-
треби, во Сервисот се формира Совет на корисни«* 
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ците на услуги на репрезентација, Совет за праша-
ња на општестевената исхрана и Одбор за прашања 
на ловството. 

Советите и Одборот од став 1 на овој член раз-
гледуваат, во рамките на својот делокруг, прашања 
на организацијата и функционирањето на Сервисот 
од становиште™ на задоволување на потребите на 
корисниците на услуги и за тие прашања им да-
ваат предлози и мислења на директорот на Серви-
сот и на Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа. Овие прашања со-
ветите ги разгледуваат по потреба, а најмалку ед-
наш во два месеца. 

Советот за прашања на општествената исхрана 
дава согласност на одлуките на директорот на Сер-
висот за определување цени на услуги на општест-
вената исхрана, како, и за квалитетот и асортима-
нот на храната, работното време на рестораните и 
начинот ца давање услуги. 

Советите имаат по 9 членови. 
Две третини од членовите на Советот се прет-

ставници на корисниците на услуги, а една третина 
сочинуваат работниците на Сервисот што ќе ги де-
легира Советот на работната заедница на Сервисот. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што делегираат членови на советите на 
Сервисот. 

Советите донесуваат деловник за својата работа. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет го определува бројот 

на членовите на Одборот за прашања ца ловството 
И ги именува членовите на тој одбор. 

Член 15 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа, а надзор над работата на Воз-
духопловната служба во поглед на безбедноста на 
воздушната пловидба — Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа: 

1) дава согласност врз програмата за работата 
на Сервисот; 

2) го надгледува извршувањето на задачите и 
работите поради кои е основан Сервисот и дава у-
патства за работата на Сервисот; 

3) врши надзор над законитоста на актите на 
Сервисот со кои се уредуваат прашањата за извр-
шување на задачите и работите на Сервисот и на 
актите со кои се одлучува за прашањата од значење 
за вршење на тие работи и трошење на финансис-
ките средства. 

Сервисот е должен, пред да поднесе барање за 
обезбедување средства во буџетот на федерацијата 
за пообемни вложувања (купување на опрема и дру-
ги инвестициони вложувања), за тоа да побара ми-
слење од Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа. 

Член 16 
Сервисот за одржување на објектите за потреби-

те за репрензетација на сојузните органи основан 
со Уредбата за основање Сервис за одржување на 
објектите за потребите за репрензетација на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66, 
30/67 и 17/72) а кој ја продолжи работата според од-
редбите на Уредбата за Сервисот за одржување на 
објектите за потребите за репрезентација на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/75), ја 
продолжува работата под називот — Сервис за да-
вање услуги за потребите за репрезентација на со-
јузните органи, со положбата и задачите утврдени 
со оваа уредба. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба, престанува да важи Уредбата за Сервисот за о-
држување на објектите за потребите за р е п р е з е н т 
ција на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/75 и 52/75). 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 67 
26 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

107. 

Врз основа на член 38 ст. 1 и 2 од Законот за 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕ^ 

ВЕДУВАЊЕ 

Член 1 
Се основа Служба за работи на преведување (во 

натамошниот текст: Службата), како самостојна 
стручна служба, за потребите на Сојузниот извршен 
совет, на сојузните органи на управата и на сојуза 
ните организации. 

Член 2 
Службата врши работи: 
1) на преведување на сите прописи на јазиците 

на народите и народностите на Југославија, што ги 
донесува Сојузниот извршен совет, на сите закони 
и други прописи и општи акти, елаборати, анализи, 
информации и други материјали, што Советот ги 
доставува до Собранието на СФРЈ заради усвоју-
вање или разгледување, на општествени и други 
договори во чие склучување учествуваат органите 
на федерацијата, како и на прописи што ги доне-
суваат функционери што раководат со сојузните 
органи на управата и со сојузните организации 
како и на усно преведување за потребите на Со-
јузниот извршен совет, сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации на јазиците на на-
родите и народностите на Југославија; 

2) на преведување за потребите на Сојузниот 
извршен совет и на сојузните органи материјали 
на странски јазици, односно од странски јазици на 
јазиците на народите и народностите на Југославија, 
како и на усно преведување за потребите на Сојуз-

ниот извршен совет, на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации на странски јазици, 
односно од странски јазици на јазиците на народи-
те и народностите на Југославија. 

Работите од став 1 на овој член Службата ш 
врши за потребите на други органи и организации!» 
на нивно барање, во рамките на расположивите 
можности. 

Член 3 
Работите од член 2 став 1 од оваа уредба Служ-

бата ги врши без надомест. 
Ако врши услуги на преведување на други 

органи и организации, за извршећата работа на 
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преведување Службата наплатува надомест за ус-
лугите — според ценовникот на услугите. 

Член 4 
Во својата работа Службата соработува со 

стручните служби на Сојузниот извршен совет, на 
' Сојузните органи на управата и на сојузните орга-

низации за чии потреби врши работи, со соодвет-
ниве научни и стручни организации, а во вршењето 
на работите на преведување на јазиците на народите 
ЈИ народностите на Југославија — и со соодветните 
Служби на републичките и покраинските органи. 

Член 5 4 

Службата има својство на правно лице. 

Член 6 
Работата на Службата ја раководи директор. 
Директорот го назначува и разрешува од дол-

жност Сојузниот извршен совет. 
Директорот одговара за работата на Службата 

Пред Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на правата, должноста и одговор-

ностите на работниците од трудот и по основ на 
Трудот и самоуправувањето во Службата, директорот 
Има права и должности на функционер што ра-
ководи со сојузен орган на управата. 

Член 7 
Основите на внатрешната организација на Слу-

жбата се утврдуваат така што вршењето на рабо-
вите од делокругот на Службата да се обезбедува во 
рамките на организационите единици што се форми-
раат за вршење работи: 

1) на преведување на јазиците на народите и на-
ЈК)дностите на Југославија; 

2) на преведување на странски јазици, односно 
од странски јазици на јазиците на народите и на-
родностите на Југославија; 

3) на преписи на текстови чие преведување се 
£рши во организационите единици според одредбите 
1 и 2 на овој став. 

Во составот на организационите единици според 
Одредбите 1 и 2 од став 1 на овој член, се формираат 
tio една внатрешна организациона единица за пре-
ведување на текстови и по една организациона еди-
ница за усно преведување (толкување). 

Член 8 
Средствата за вршење на редовната дејност и 

Средствата за посебни камени на Службата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што ги остварува Службава со да-
јвање услуги на други органи и организации се 
Внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
За работа на Службата се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на 
управата. 

Директорот на Службата е наредсодавец за из-
вршување на претсметката на расходите и на фи-
нансискиот план на Службата. 

Член 9 
Општите акти за внатрешната организација и 

за систематизацијата на работните места во Служ-
бата ги донесува Сојузниот извршен совет, на пред-
лог од директорот па Службата. 

Финансискиот план и завршната сметка на 
Службата ги донесуваат директорот на Службата 
и Советот на работната заедница, а ценовникот на 
услугите на Службата го донесуваат директорот и 
Советот на работната заедница — во согласност со 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 10 
Службата има стручен совет. 
Стручниот совет разгледува одделни стручни 

прашања од делокругот на Службата, а особено 
.прашања за унапредување на организацијата и 

работата на Службата и за тие прашања им дава 
мислења и предлози на директорот на Службата и 
на Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа. 

Стручниот совет има 11 членови, од кои две 
третини сочршуваат претставници на корисниците 
на услуги на Службата, а една третина — работ-
ниците на Службата што ги делегира Советот на 
работната заедница на Службата. 

Сојузниот извршен совет ги определува сојуз-
ните органи што делегираат еленови во Стручниот 
совет на Службата. 

Член 11 
Надзор над работата на Службата врши Со-

јузниот извршен совет. 
Заради обезбедување услови за вршење на над-

зорот од став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат* 
за правосудство и организација на сојузната уп-
рава, може да бара од Службата извештаи за из-
вршувањето на работите за кои е основана Служ-
бата, како и други податоци од значење за органи-
зацијата и функционирањето на Службата. 

Член 12 
Работниците на Службата сочинуваат посебна 

работна заедница. 
Член 13 

Во рок од два месеца од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, соодветните финансиски и 
канцелариски средства, опремата и инвентарот на 
Сервисот за административни и сметководствени 
работи на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации ќе се пренесат врз Службата. 

Истовремено со преземањето на финансиските 
средства, канцелариските средства, опремата и ин-
вентарот од став 1 на овој член, Службата ќе ги 
преземе и работниците на Сервисот за администра-
тивни и сметководствени работи на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации што рабо-
теле врз работи на преведување и врз работи на 
преписи во врска со преведувачката дејност. 

Член 14 
Службата ќе почне со работа на 1 април 1978 

година. 
До конституирањето на работната заедница на 

Службата, директорот на Службата врши прием на 
работници и донесува привремени акти за личните 
доходи на работниците на Службата, финансиски 
план и други акти потребни за работата на Служ-
бата. 

Член 15 
Директорот на Службата ќе поднесе, во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, до Сојузниот извршен совет предлози на 
акти за внатрешната организација и за системати-
зацијата на работните места на Службата. 

Член 16 
Оваа уредба влегува БО сила осмиот ден ол денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 61 
26 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен изврше« совет 

Потпретседател, 
. , д-р Берислав Шефер, е. Р# 
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108. 

Врз основа на член 15 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1978 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ 

ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со превоз на патници во јавниот сообраќај 
(во натамошниот текст: сообраќајните организации) 
им се исплатува надомест за извршениот превоз во 
патничкиот сообраќај на лица што, врз основа на 
сојузни прописи, имаат право на повластица во во-
зење во натамошниот текст: повластиците), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на СФРЈ, 
на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членови-
те на Сојузниот извршен совет — врз основа на член 
21 став 1 од Законот за личните доходи на функ-
ционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/77) за повластиците што ги користат 
врз основа на легитимација на член на Претседател-
ството на СФРЈ, легитимација на делегат во Собра*-
нието на СФРЈ, односно легитимација на член на 
Сојузниот извршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата — 
— врз основа на член 10 став 2 од Законот за феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), за 
повластиците што ги користат врз основа на леги-
тимација на член на Советот на федерацијата; 

3) на народните херои — врз основа на чл. 19 до 
21 од Законот за основните права на лицата одлику-
вани со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/77), за повластиците што ги користат 
врз основа на легитимација за бесплатно возење на 
носителите на Орден на народен херој и Орденска 
книшка на народен херој, пропишани со Правил-
никот за користење на бесплатно и повластено во-
зење на лицата одликувани со Орден на народен 
херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

4) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" — врз основа на чл. 18 до 20 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
за повластиците што ги користат врз основа на ле-
гитимација за бесплатно и повластено возење на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941", пропи-
шани со Правилникот за користење на бесплатно и 
повластено возење на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

5) на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на — врз основа на чл. 19 до 21 од Законот за основни-
те права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), за по-
властиците што ги користат врз основа на легити-
мација за бесплатно и повластено возење на борците 
од Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година, пропишани 
со Правилникот за користење на бесплатно и пов-
ластено возење на борците од Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

6) на лицата одликувани со Орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Зла-
тен медал на Обилиќ, установен во Црна Гора во 
"1851 година — врз основа на чл. 1 и 7 од Законот за 

основните права на лицата одликувани со орден Ка-
раѓорѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со ме-
чеви и Златен медал на Обилиќ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/77), за повластивте што ги користат 
врз- основа на легитимација за бесплатно возење на 
носителите на орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, 
орден Бел орел со мечеви и Златен медал на Оби-
л и ћ пропишани со Правилникот за користење на 
бесплатно возење на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и Златен медал на Обилиќ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/77); 

7) на воените инвалиди и уживателите на семеј-
на инвалиднина — врз основа на чл. 53 до 56 од За-
конот за воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/77), за повластиците што ги користат 
врз основа на објава за бесплатно возење на корис-
ниците на правата според Законот за воените инва-
лиди и книшка за повластено возење на воен инва-
лид, пропишани со Правилникот за остварување на 
правата на воените инвалиди на бесплатно и повла- -
стено возење („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

8) на слепи лица што имаат 10% способност на 
видот и на придружници^ на слепи лица — врз ос-, 
нова на одредбите од Законот за престанување па 
важењето на Одлуката за лицата што имаат право 
на повластица во возење при користење на годишен 
одмор и Одлуката за определување на повластени-
те во патничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/65), за повластиците што ги користат 
врз основа на легитимација на слепи лица издадена 
од страна на Сојузот на слепите на Југославија. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во на-
тамошниот текст: надоместот) им се исплатува на со-
обраќајните организации само за превозот извршен 
во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите, 
односно линиите предвидени во редот на возењето и 
по однапред утврдените редовни цени на превозот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајните 
организации врз основа на доказ за извршениот пре-
воз на корисниците на повластици. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, на железничките транспортни организации на 
здружен труд надоместот за бесплатен превоз на 
членовите на Претседателството на СФРЈ, на чле-
новите на Советот на федерацијата на делегати-
те во Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојуз-
ниот извршен совет им се исплатува во паушален 
износ. Височината на тој надомест се утврдува со 
договор што го склучуваат претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски и Заедницата на 
југословенските железници, а врз основа на бројот 
на корисниците на повластици, проценетиот број на 
патувања, проценетиот просечен превозен пат и из-
носот на редовната цена на возната карта на про-
сечниот пат за едно патување во односниот период. 

4. Надоместот се исплатува врз основа на барање 
за исплата на надоместот, што сообраќајната орга-
низација го поднесува до службата на општестве-
ното книговодство кај која има жиро-сметка. 

5. Исплатата по барањето од точка 4 на оваа 
одлука ја врши Службата на општественото книго-
водство на Југославија од средствата на Буџетот на 
федерацијата за 1978 година, позиција 461 — Сред-
ства за покритие на обврските за повластено возе-
ње во патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, ќе го пропише начинот на исплатување на 
надоместите на сообраќајните организации за иско-
ристените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместите. 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 
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8. Оваа одлука влегува во сила; наредниот ден 
од денот иа објавувањето во „Службен лист на 
СФГЈ". 

Е. п, бр. 02 
2 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратата, е. p. 

109. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за-

јрон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ 
КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ, РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРА-
ДУВАЊЕ ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ ВО 1977 ГОДИНА, 

ДО 31 МАРТ 1978 ГОДИНА 

1. Заради континуитет на усвоената царинска 
Политика во 1977 година за увоз на суровини, ре-
продукциони материјали и делови за вградување, се 
-продолжува важноста на решенијата за царинскиот 
Контингент за увоз на суровини, репродукциони ма-
теријали и делови за вградување, донесени во 1977 
година, до 31 март 1978 година. 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари до .31 
Март 1978 година. 

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

Е. п. бр. 63 
2 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

НО. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУ-
ВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА 
НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ДО 31 

МАРТ 1978 ГОДИНА 

1. Зарада обезбедување побрз развој на дејно-
стите за кои со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76) е утврдено дека се од 
посебно значење на реализацијата на договорената 
политика на вкупниот развој на Југославија, а во 
согласност со Резолуцијата за политиката на ос-
тварувањето на Општествениот план на Југослав 
вија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), ќе се 
намалува од 1 јануари до 31 март 1978 година цари-
ната на увозот на специфичната опрема за тие 
дејности. 

2. Решенијата за царинскиот контингент се до-
несуваат БО согласност со обврските на федераци-

јата што гр презела со договори и со општествени 
договори склучени заради спроведување на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година. 

3. Со решенијата за царинскиот контингент ќе 
се намалува царината на увозот на специфичната 
опрема што не се произведува во Југославија, од-
носно што е предвидена во самоуправните спогод-
би склучени помеѓу инвеститорите и домашната 
машиноградба. 

4. Со царинските олеснеше а, во рамките на 
царинските контингенти, на увозот на специфич-
ната опрема ќе се поттикнува договорениот селек-
тивен развој на дејностите за кои со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година е предвидено дека се од посебно зна-
чење за реализацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на Југославија, и тоа на: 

1) енергетиката (производство и пренос на 
електрична енергија, производство и преработка 
на јаглен, нафта, природен гас и технички гас); 

2) агроиндустрискиот комплекс; 
3) суровинската дејност (црна металургија, ме-

талургија на обоени метали, производи на базната 
хемија и производи на неметали); 

4) машиноградбата и бродоградбата; 
5) магистралниот сообраќај; 
6) странскиот туризам. 
5. Царината, во смисла на точка 1 од оваа од-

лука, може да се намалува до 50% од разликата 
помеѓу царинската стапка од 5% и царинските 
стапки пропишани во Царинската, тарифа. 

6. Процентот на намалувањето на царината од 
50% од разликата помеѓу царинската стапка од 
5% и царинските стапки пропишани во Царинска-
та тарифа ќе се применува на увозот на специ-
фичната опрема за: 

1) производство на хидроелектрична енергија; 
2) производство на термослектрична енергија 

на јаглен; 
3) производство на нуклеарно-електрична енер-

гија; 
4) пренос и дистрибуција на електрична енер-

гија (изградба и комплетирање мрежа за пренос и 
трансформација на електрична енергија од 380,220 
и НО kV и изградба на диспечерски центри и соод-
ветни потцентри на Заедницата на југословенското 
електростопанство); 

5) рудници за јаглен и облагородување на ја -
глен; 

6) истражување и изградба на капацитети за 
експлоатација на сурова нафта, гас и маслени 
шкрилци; 

7) изградба на магистрални нафтоводи и га-
соводи; 

8) истражување за унапредување на техноло-
гијата за добивање на гас од домашен јаглен; 

9) истражување и производство на нуклеарни 
горива; 

10) истражување на соларна и геотермална 
енергија; 

11) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (пченица, 'рж, јачмен, 
оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончо-
глед, памук, соја мас л ода јна репа, маслинки и ту-
тун) ; 

12) водостопанство (системи за наводнување и 
одводнување и за пречистување на отпадни води); 

13) геолошки истражувања; 
14) рудници и облагородување на железна ру-

да, производство на сурово железо, производство 
на суров челик (конверторски и електроне лик); 
валачници за висококвалитетни и специфични ви-
дови челици во интегралниот процес на производ-
ството, производство на бел лим и производство ва 
кокс; 
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15) рудници и производство на обоени ме-
тали; 

16) рудници за неметали и облагородување на 
неметални суровини; 

17) производство на органски и неоргански баз-
ни хемиски производи и интерне дхтери; 

18) производство на шеќер, масло и маргарин; 
19) воздушниот сообраќај (само за авиони со 

најмалку 5 патнички седишта што се користат за 
патнички сообраќај); 

20) железничкиот сообраќај (електрични, ди-
зел-и хидраулични1 локомотиви, електромоторни 
возови, товарни вагони, безбедност на железнички -
от сообраќќај (СС, ТК и др.) манипулација со стоки 
и опрема за одржување и реконструкција на пруги); 

21) безбедност на воздушната пловидба; 
22) безбедност на поморскиот сообраќај; 
23) безбедност на внатрешните пловни патишта; 
24) заштита на човековата средина; 
25) политичко-информативна дејност. 
7. Процентот на намалување на царината од 

4О0/о од разликата помеѓу царинската стапка од 5% 
и царинските стапки пропишани во Царинската 
тарифа ќе се применува на увозот на специфична-
та опрема за: 

1) изградба на капацитети за секундарна пре-
работка на нафта, во кои треба да се подобри ран-
дманот на искористувањето на нафтата до односот 
25 :75 црни и бели продукти; 

2) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (зеленчук, луцерка, де-
телина, силажна пченка, добиточна репа, хмељ, 
овошје и грозје на плантажи); 

3) механизација за индустриско производство 
ва добиток, добиточни производи и живина (одгле-
дување и гоење на говеда, цроизводство ва млеко, 
одгледување и гоење на свињи, одгледување и гое-
ње на овци, производство на волна и млеко, од-
гледување и гоење на живина и производство на 
јајца); 

4) лов и преработка ва морски риби; 
5) производство на базни фармацевтски суро-

вини ; 
6) аеродроми за меѓународниот сообраќај (само 

за аеродромска опрема); 
7) магистралниот телефонски и телеграфски 

сообраќај; 
8) инфраструктура во пристаништата и луки-

те, што служи за претовар во линискиот, контеј-
нерскиот и масовниот превоз и модернизација ва 
претоваривте капацитети (опрема) што служи за 
контејнерски, линиски и масовен претовар. 

8. Процентот на намалување на царината од 
30% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% 
и царинските стапки пропишани во Царинската 
тарифа ќе се применува на увозот на специфич-
ната опрема за: 

1) преработка на течно млеко и гфоизводство 
на путер и сирење; 

2) индустрија на готови и полуготово јадења; 
3) складови и ладилнпци за прехранбено про-

изводство и за дистрибутивни центри; 
4) машиноградба и бродоградба, и тоа само за 

изградба на капацитети за производство на опрема 
наменета за развој на капацитети од заеднички 
интерес; 

5) изградба на објекти од придонеси на југо-
словенски работници привремено вработени во 
странство, ако тие објекти се изградуваат во по-
драчја што според прописи ка републиките, однос-
но автономните покраини се сметаат како недовол-
но развиени; 

6) изградба на хотели за развој на странски 
туризам. 

) 

Спе1ргфи*шата опрема за изградба на хотела 
за разбој на странскиот туризам се утврдува вб 
постапката пропишана во точка 9 од оваа одлука, 
по претходно прибавено мислење од Сојузниот ко-
митет за туризам; 

7) производство на електрична енергија на те* 
чии горива. 

9. Сојузниот комитет за енергетика и индус-
* трија, по барањата од организациите на здружен 

труд што при увозот на специфичната опрема 
имаат право на царински олесненија, поднесени 
преку Стопанската комора на Југославија, ќе гц 
утврдува, БО согласност со Општествениот план н^ 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година! 
списоците на специфичната опрема тргнувајќи ОЈЃ 
тоа дека како специфична опрема се сметаат м^ј 

•шините, апаратите и уредите, односно нивните o q 
новки технолошки компоненти, што се наменета 
ра оној вид производство и услуги што се вршат ѕ<ј 
дејностите наведени во точ. 6 и 9 на оваа одлука, поЦ 
уелов таа опрема да не се произведува во Југослав 
вија, односно да е опфатена со самоуправните спо? 
годби склучени помеѓу инвеститорите и домашватз 
машиноградба. 

Податоци за тоа дали машините, апаратите М 
уредите, односно нивните основни технолошки 
компоненти се прор13ведуваат или не се произвел 
дуваат во Југославија, Сојузниот комитет за енер^> 
гетика и индустрија ќе ги прибави од Стопанската 
комора на Југославија. 

Во утврдувањето на списоците на специфична-
та опрема учествуваат и претставници на Сојузни-
от секретаријат за финансии и на Сојузната упра-
ва на царини. 

Утврдениот список на специфичната опрема, 
заедно со податоците од став 2 на оваа точка npi^ 
бавени од Стопанската комора на Југославија, Cot 
јузниот комитет за енергетика и индустрија во рок 
од 30 дена од денот на добивањето на податоците 
од Стопанската комора на Југославија, односно од 
денот на истекот на рокот предвиден во став 5 од 
оваа точка, ќе го достави до Сојузниот секретари-
јат за финансии, кој во рок од 30 дена од денот 
на приемот на списокот ќе му предложи на Сојуз-
ниот извршен совет да донесе решение за царин-
скиот контингент. 

Ако Стопанската комора на Југославија не ги 
достави бараните податоци до Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија во рок од 45 дена од 
денот кога тој комитет и ги барал податоците, Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија може 
и без прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија утврдениот список на специфична-
та опрема да то достави до Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

10. По исклучок од одредбата на точка 5 од 
оваа одлука, на. увозот на специфичната опрема за 
професионална рехабилитација на инвалиди и 
специфичната опрема за потреби на слепи лица 
царината може да биде пониска од 5°/о, вклучувај-
ќи ја и царинската стапка „Слободно". 

Специфичната опрема за професионална реха-
билитација на инвалиди и специфичната опрема 
за потреби на слепи лица, се утврдуваат во пос-
тапката пропишана во точка 9 на оваа одлука, пс 
претходно прибавено мислење од Сојузниот коми-
тет за здравство и социјална политика. 

11. По исклучок од одредбата на точка 5 о$ 
оваа одлука, на увозот на специфичната оцремѕ 
— електронски сметачи за потреби на Сојузниот 
завод за статистика, на републичките заводи зѕ 
статистика и на покраинските заводи за статисти-
ка, царината може да биде пониска од 5°/®, вклу-
чувајќи ја и царинската стапка „Слободно". 

12. Оваа одлука се применува од 1 јануари д<Ѕ 
31 март 1978 година. 
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13. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Е, п. бр. 64 
2 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузеп извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

111. 

Врз основа на член 11 од Законот за пресмету-
вање и намирување на курсните разлики во рабо-
тењето на банките по девизните влогови на граѓа-
ните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/75) во врска со член 10 од Законот за Утврду-
вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ТЕКСТОТ И ФОР-
МАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА БАН-

КИТЕ ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

1. За намирување на обврските на федерацијата 
спрема банките по основ на курсните разлики што 
настанале со пресметување на динарската против-
вредност на девизите на девизните сметки на граѓа-
ните и на девизните штедни влогови на граѓаните 
што ги утврди пе банките за периодот од 1 јануари 
до 31 декември 1973 година, при промена на пари-
тетот на динарот, централниот курс на динарот или 
паритетот, односно централниот курс на одделните 
странски валути, како и за периодот од 1 јануари 
до 31 декември 1974 година при промена на теков-
ните курсеви согласно со Законот за пресметување 
и намирување на курсните разлики во работењето 
на банките по девизните влогови на граѓаните во 
1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/75) и член 10 од Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/77), федерацијата издава обврзници. 

2. Имателот на обврзница има право да го нап-
лати во дваесет еднакви годишни ануитета, почну-
вајќи од 1 јули 1978 година, износот на кој гласи 
ануитетскиот купон. Каматата по обврзниците нџ 
федерација по стапка од 1°/о, се пресметува од i 
јануари 1975 година до амортизацијата на обврзни-
цата. При пресметувањето на каматата месецот се 
смета 30 дена. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 1.000, 
10.000, 100.000 и 1,000.000 динари. 

Обврската на федерацијата помала од 1.000 ди-
нари ќе ја исплати Народната банка на Југославија 
во готови пари, при предавањето на обврзниците. 

4. Обврзниците гласат на доносител. 
5. Обврзницата се состои од два дела. Првиот 

дел се вика плашт на обврзницата врз кој се отпе-
чатени сите битни елементи што мора да ги содржи 
обврзницата. Другиот дел се вика талон и се состои 
од дваесет ануитета«! купони врз основа на кои 
имателот на обврзницата го наплатува своето поба-
рување од федерација. 

6. Обврзниците ги потпишува сојузниот секре-
тар за финансии. 

7. Текстот на предната страна од плаштот на об-
врзницата гласи: 
„Серија Број 

Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

О Б В Р З Н И Ц А 
за намирување на обврските на федерацијата спрема 
банките по основ на курсните разлики на (следува 
ознака на номиналната вредност на обврзниците од 
1.000, 10.000, 100.000 и 1,000.000 динари), кој износ Со-
цијалистичка Федеративна Република југославија 
ќе му го исплати на доносителот на обврзницата во 
дваесет еднакви годишни ануитет , со 1% камата 
годишно. 

Ануитетите втасуваат на 1 јули секоја година. 
Првиот ануитет втасува на 1 јули 1978 година. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница се 

намирува врз основа на ануитетски купони што се 
составен дел од оваа обврзница. 

Со исплатата на дваесеттиот ануитетски купон 
престанува обврската на федерацијата по оваа об-
врзница. Обврзницата е издадена на 18 февруари 
1978 година во Белград. 

Сојузен секретар за финансии, 
Момчило Цемовиќ" 

8. Текстот на грбот од плаштот на обврзницата 
гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за пресметување и намирување на курсните раз-
лики во работењето на банките по девизните вло-
гови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/75) и член 10 од Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџе-
тот на федерацијата за 1978 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/77). 

Работите на издавањето на обврзниците ги врши 
Народната банка на Југославија. 

Работите на амортизација и исплатата на обврз-
ниците ги врши Службата на општественото книго-
водство. 

По оваа сбврзшхца е пресметана камата од 1 ја-
нуари 1975 година што е содржана во ануитетски 
купони. 

Правото на наплата на ануитетски купони зас-
тарува за три години од денот на нивната втасаност 
за наплата. 

Простор за внесување на амортизациониот 
план." 

9. Текстот на ануитетски купони на обврзниците 
од 1.000, 10.000, 100.000 и 1,000.000 динари што носат 
броеви од 1 до 20, гласи: 
„Серија 

Број на обврзницата 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија 
Ануитетски купон број на обврз-

рицата на регулирање на обврските на федераци-
јата спрема банките по основ на курсните разлики. 
Динари (следува износ зависно од вредноста на об-
врзницата, до 56,65; 566,50; 5.665 и 56.650). 

Втасува за наплата на 1 јули - година/4 

10. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски, хрватски книжевен, словенечки 
и македонски јазик. 

11. Народната банка на Југославија, по доби-
вањето на заверените списоци на банките од страна 
па надлежната служба на општественото книго-
водство, ќе им издаде обврзници на банките. 

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

Бр. 7-572/2 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р. 
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112. 

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

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

ЊЕТО ПА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
југославија на списанието „Der Spiegel", број 45.од 
81 октомври 1977 година, што излегува на герман-
ски јазик во Хамбург, Сојузна Република Герма-
нија. 

Бр. 650-1-22/604 
24 ноември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

113. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот' за внесувањето и растурањето на 
Странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
Секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,LE NOUVEL OBSER-

VATEXJK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Le Nouvel Observateur", 
број 677 од 31 октомври — 6 ноември 1977 година 
што излегува на француски-јазик во Париз, Фран-
ција. 

Бр." 650-1-5/475 
1 декември 1977 година 

Белград 

114. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Kurier", број 294 од 25 октом-

ври 1977 година, што излегува на германски јазик во 
Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/382 
1 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

115. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITTJNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 246 од 22 октомври 1977 година што 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојуз-
на Република Германија. 

Бр. 650-1-22/594 
3 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р, 

116, 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The Times", број 60143 од 
25 октомври 1977 година, што излегува на англиски 
јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/356 
5 декември 1977 година 

Белград 

Замепик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е.. р. 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 
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117. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The Guardian", од 25 
октомври4 1977 година, што излегува на англиски 
јазик во Лондон и Манчестер, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/362 
7 декември 1977 година ^ 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

118. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мерки и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВАГИ СО НЕ-
АВТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ СО КЛАСА 

НА ТОЧНОСТ СГ) И ( 3 D 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови за ваги со неавтоматско функционира-
ње со класа на точност С I ) и C I O . 

Под ваги од став 1 на овој член, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат вагите со по-
делба и вагите без поделба, наведени во табелата бр. 
1, која е напечатена кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 2 
На вагите со поделба може непосредно да се 

чита резултатот од мерењето на вкупната или де-
лумната маса (во единици на маса), а покажувањето 
или печатењето на резултатот од мерењето е кон-
тинуирано или дисконтинуирано. 

На вагите со поделба можат да имаат уред (но-
ниус) за интерполација на скалата. 

При определувањето на поделоците на заверува-
њето (испитните поделоци), не се земаат поделоците 
на интерпол аци јата, туку поделоците на континуира-
ната скала. 

Вагите со поделба можат да имаат уред за дис-
континуирано покажување. 

Ако уредот е едноцифрен бројач, поделокот на 
заверувањето претставува единичпа вредност на тој 
уред. Ка ј ваги со двоцифрен бројач вредноста на 
поделокот на заверувањето претставува единична 
вредност на претпоследната цифра на бројачот. 

Ка ј ваги со поделба (со додатен уред за покажу-
вање како и на додадени маси) фактичкиот поделок 
може да биде мошне мал. Во тој случај, вагите со 
поделба можат да се сметаат како ваги без поделба 
со конвенционални поделоци оо кои се определуваат 
поделоците на заверувањето и минималната моќ, од-
носно вредноста на најмалото мерење. 

Член 3 
Вагите без поделба немаат скала со броеви во 

Јединици на масата. 
Ка ј вагите без поделба конвенционалниот поде-

лен претставува поделок на заверувањето. 

Член 4 
Границите на грешките ги опфаќаат крајните 

вредности на грешката (во плус или минус) кои се 
пропишани со овој правилник за проверка на точ-
носта, стабилноста на покажувањето и осетливоста 
на вагите. 

Границите на грешките за првиот преглед и по-
времени прегледи, зависно од поделоците на заве-
рувањето, се дадени во Табелата бр. 2 што е на-
печатена кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 5 
Контролните тегови за преглед на ваги не смеат 

да имаат релативна грешка поголема од 0,3 на рела-
тивната грешка коза и одговара на граничната гре-
шка за набљудуваното оптоварување на испитува-
ната вага. 

Член 6 
Точноста на вагата го карактеризира степенот 

на доближување^ на резултатот од едно мерење 
(покажување на вагата) кон вистинската вредност 
на мерената маса, односно масата на контролните те-
гови. 

N За проверка на точноста на вагата се установува 
апсолутна грешка која не смее да ги премине гра-
ниците дадени во Табелата бр. 2. 

Член 7 
Стабилноста на покажувањето на вагата го ка-

рактеризира степенот на согласувањето (совпаѓањето, 
поклопувањето) на резултатот од мерењето (пока-
жувањето на вагата) при повторните мерења на иста 
маса во непроменети услови. 

За проверка на стабилноста на покажувањето 
на вагата се установува средно квадратно отстапу-
вање (поединечно мерење) помеѓу резултатот од ме-
рењето (покажување на вагата), кое при повторени-
те мерења на иста маса извршени најмалку 10 пати, 
не смее да биде поголемо од 1/3 на апсолутната 
вредност на границата на грешките дадени во Та-
белата бр. 2. 

Член 8 
Осетливост е способност на вагата да реагира врз 

промените на мерената маса. 
Осетливоста на вагата при проверка треба да би-

де таква што, без оглед дали вагата е оптоварена 
или не, додадениот тег (тег за осетливост) чија вред-
ност на масата е еднаква на апсолутната вредност 
на граничната грешка (во Табелата бр. 2), без удар 
врз приемникот на товарот, да мора да предизвикува 
траен отклон на стрелката (или промена во покажу-
вањето на вагата), и тоа најмалку за 1 mm (или за 
еден поделок на заверувањето). 

Член 9 
Во поглед на температурата треба да бидат задо-

волени границите на температурата, непроменливос-
та на покажувањето на нулата зависно од темпера-
турата, како и температурата на испитувањето на 
вагата. 

Ако врз натписната плочка од вагата не се по-
себно дадени условите за температурата на ф у н к -
ционирањето, вагите треба да ги задоволат пропиша-
ните метролошки услови во границите на темпе-
ратура од 10°С до 30°С. 

Ако врз натписната плочка од вагата се запи-
шани посебни граници на температурата на функ-
ционирањето, вагите треба да ги задоволат пропиша-
ните метролошки услови за интервал на темнерату« 
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и емеќавања (магнетни полиња, електрични полиња* 
вибрации, атмосферски и механички влијанија). 

Член 12 ^ 
Класификацијата на вагите со неавтоматскО 

функционирање со класа на точност С О и СПР), зан 
висио од нивните карактеристики (вредности и брон 
јот на поделоците и максималната моќ на мерење«« 
то, односно силата на вагата и вредностите и бројов 
на конвенционалните по де лоци, како и најмалото 
мерење), дадена во Табелата бр. 1. 

Границите на грешките (за прв и повремен пре-
глед) на вагите со неавтоматско функционирање се 
класа на точност С О и Си") , зависно од бродот на 
поделоците на заверувањето, се прикажани во Та-
белата бр. 2. 

. Член 13 li 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден ОД 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 05-4927 
8 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мер!| 
и скапоцени метали, 

Петар Ковинчиќ, е. р. 

Табела бр. 1 

рата помеѓу тие граници, кој треба да биде најмалку 
еднаков 5°С — за ваги со класа на точност C D ' О д -
носно 20°С — за ваги со класа на точност СТР . 

Непроменливоста на покажувањето на нулата 
(на празно) кај вагите треба да биде таква што да не 
варира повеќе од еден поде лок на заверувањето ако 
температурата на околината се промени за 2°С — 
за ваги со класа на точност С О , односно 5°С — за 
ваги со класа на точност СТР . 

Се смета дека температурата на испитувањето е 
практично стабилизира^ ако не варира повеќе од 
0,5°С за еден час — за ваги со класа на точност C D , 
односна 2°С за еден час — за ваги со класа на точ-
ност СТР . 

Член 10 
Вагите што користат електрична енергија треба 

да ги исполнуваат метролошките услови пропишани 
со овој правилник во границите на варијациите на 
електрична струја со која се врши напојување, и 
тоа од мршус од 15% до f 10% од називниот напон и 

2% од називната фреквенција. 

Член 11 
Вагите треба да ги исполнуваат метролошките 

услови пропишани со овој правилник и покрај тоа 
што можат да се јават и други влијателни фактори 
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119. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
вр. 25/72 и 35/72), претставниците на- производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХАВА-
НА ХАРТИЈА, СШИЛЕСТА ТЕНКА ХАРТИЈА И 
ЦЕЛУЛОЗНА ХАРТИЈА ЗА СПЕЦИЈАЛНА УПО-

ТРЕБА 

1. Претставниците на производителите и прет-
. Отавниците на потрошувачите на 28 јуни 1977 годи-
на склучија и "потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за хавана хартија, свилеста тенка 
Хартија и целулозна хартија за специјална упот-
реба, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат да ги зголемат своите зате-
чене продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, и тоа за: 

1) хавана хартија, делена ДО 9<VV, 
2) хавана хартија, небе лена до U9/*; 
3) СЕИлеста тенка хартија, бел ена ДО 9Vo; 
4) свилеста тенка хартија, полубелена до 11%; 
5) целулозна хартија за специјална 

употреба, белена ДО 9 
6) целулозна хартија за специјална 

употреба, небе лена ДО llVo. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 2383 од 10 јануари 1978 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Целпак11 

— Приедор и Папирница „Количево" — Коли-
чево. 
Претставници на купувачите — потрошувачи? 
„Младост" — Загреб, „Литокартон" — Осиск, 
„Центромаркет" — Белград, „Напредак" — Су-
ботица, „Југопапир" — Белград, „Велепромет" -н 
— Приедор, „Велепапир" — Осиек, „Центрошн 
пир" — Нови Сад, Фабрика дувана — Сараево^ 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Мариборски тиск* 
— Марибор „Хромос" — Белград, „Напријед" — 
— Загреб, „Графика" — Загреб, Државна заложи 
ба Словеније — Љубљана, „Развитак" — Метком 
виќ, „Папир-Конфекција" — Кршко, „Аеро" —* 
Целје, „Папирографика" — Љубљана, „Шумадин 
ја" — Белград, „Народне новине" — Загреб, „Ли-
топапир" — Чачак, „Младост" — Риека, „Нолит4* 
— Белград, „Импол" — Словенска Бистрица, 



Леток, 10 февруари 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број в — Страна 1бЗ 

„Мерко" — Цел је, „Заложба обзорје" — Ма-
рибор, „Младинска књига" — Љубљана, „Глас 
— Истре" — Пула, „Истраграфика" — Ро-
вињ, „Хемо" — Љубљана, „Меркатор" — 
— Љубљана, „Папир4 — Приедор, „Комуна" 
— Скопје, „Босна — Папир" — Сараево, „Весе-
лин Маслеша" — Сараево, „Светлост" — Са-
раево, „Рамо" — Модрича, УПИ — Грачаница" 
„Универзал" — Тузла, „Прерада папира" — 
— Приедор, „30. Јули" — Куманово, „Папир" — 
Белград, „Драган Срниќ" — Шабац, „Полет" — 
— Лебане, „Типопластика" — Горни Миланоац, 
„Графопромет" — Чачак и „Папирпромет" — 
— Кралево. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТР-

ГОВИЈА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија се назначува Макс Бастл, 
раководител на работна група на Заедничките слу-
жби и помошник-директор на Работната организа-
ција АЕРО во Цел је. 

Е. п. бр. 28 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот на На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните пок-
раини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се назначува Јоже Корошец, досегашен 
шеф на Постојаната делегација на СФРЈ при OECD 
во Париз. 

Е. п. бр. 29 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот на На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните пок-* 
раини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се назначува д-р Милан Голијанин, генера-
лен директор во Народната банка на Југославија. 

Е, п. бр. 30 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од. Законот за органи* 
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/7$ 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Милан Георгиевиќ, досега-
шен генерален конзул на СФРЈ во Минхен. 

Е. п. бр. 31 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
иk 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА 
ЗА СОРАБОТКА СО ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА 

И КУЛТУРА (UNESCO) 

За помошник на претседателот на Југословен-
ската комисија за соработка со ООН за просвета, 
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наука и култура (UNESCO) се назначува Бранко 
Луковац, досегашен генерален секретар на таа Ко-
мисија. 

Е. п. бр. 32 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. p. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

» Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈА-
ТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА НУК-

ЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 

За секретар на Комисијата на Сојузниот извр-* 
шен совет за нуклеарна енергија се назначува инж. 
Милан Павиќевиќ, вршител на должноста секретар 
на Комисијата на Стопанската комора на Југосла-
вија за истражување и унапредување на производ-
ството и работењето во стопанството. 

Е. п. бр. 33 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

. Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК — СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник — со-
јузен секретар за надворешни работи Реџан Сурои, 
со 21 септември 1977 година, поради заминување на 
друга должност. 

Е. п. бр. 34 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43в став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сујузните органи на упра« 
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Ѓуро 
Нинчиќ, со 4 ноември 1977 година, поради замину-
вање на друга должност. 

Е. п. бр. 35 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Еулафиќ^ е. р, 

Врз основа на член 43в став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/7Р 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Ласло 
Бала, со 15 септември 1977 година, поради замину-
вање на друга должност. 

Е. п. бр. 36 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ку дафиќ, е. р, 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (..Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/78, 48/7? 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Недељко Зо-» 
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риќ, со 1 ноември 1977 година, поради заминување 
на друга должност. 

Е. п. бр. 37 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Доброслав ЌулафиК, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секратар за надворешни работи Александар 
Божовиќ, со 23 ноември 1977 година, поради замину-
вање на друга должност. 

Е. п. бр. 38 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Сојузниот извршен совет Курт Наим, 
со 31 јануари 1978 година, поради заминување на 
друга должност. 

Е. п. бр. 39 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 1 ) 

i ; Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО 
1 

Се разрешува од должноста советник н*а прет-
седателот на Сојузниот комитет за законодавство 

Зоран Цериќ, со 28 февруари Ш 8 година, поради 
заминување во пензија. 

Именуваниот ќе ги користи правата од работен 
однос според член 45 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, до 28 февруари 1979 година, 
во Сојузниот комитет за законодавство. 

Е. п. dp. 40 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 36 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ПРАВЕН СОВЕТ 

За членови на Сојузниот правен совет се назна-
чуваат д-р Милан Булаиќ, досегашен генерален 
конзул на СФРЈ во Њујорк и Марко Калоѓера, прет-
седател на Врховниот воен суд. 

Е. п. бр. 43 
25 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафнќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

е 
Алексић Марка Веселин, Караћ Мехмеда Ахмо, 

Пелемиш Ђоке Милош, Савић Илије Новак; 
— за особени заслуги во создавањето и ширење-

то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ца нановић Хасиба др Хајрудин, Ђурић Милана 
Стево, Карић Хусе Незир; 

Ковачевић Марка Слободан, Кулуглић Хасана 
Сулејман, Лукић Лазара Милош, Махмутспахић Зи-
јаха Изудин, Марић Драгоје JORO, Недић Душана 
Милан, Рајковић Николе Душан, Родић Гојка Слав-
ко, Самарџић Митра Ранко, Спахо Омера Мухамед, 
Шахиновић Мује Хасан, Зељковић Јове Стеван; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ђалић-Шуматић Станка Милица, Колић Илије 
Пејо, Симић Јована Јово, Тодић Милоша Петра; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бјелобрк Јована Свето, Деспот Николе .Милан, 
Кнежевић Радисава Љубисав, Ковачевић Алексе 
Петко, Крсмановић Владе Душан, Малбашић Тео-
дора Милан, Михић Ђуре Светозар, Милојица Ми-
ле Драго, Недић Ђуре Димитрије, Реџеповић Фра-
ње Славица, Ружић Томе Радослав, Штековић Сто-
јана Гајо, Тадић Пере Боро, Теповчевић Игњата Ра-
дослав, Тодоровић Милоша Бранко, Живковић Ива-
на Блаж; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Шљивар Драге Дако; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахметовић Ибре Рефик, Анић Ивице Владимир, 
Бјелош Сретена Мирко, Борковић Петра Гавро, 
Чајић Михаила Здравко, Даутовић Шехе Мухарем, 
Диздаревић Захира Дервиш, Дракић Ибре Хилмија, 
Ђаковић-Егић Стојана Мара, Фици Сабетаја Јаков, 
Гогић Мухарема Изет, Хабибовић Авде Асиф, Иб-
рахимагић Ибрахима Нијаз, Јефтанић Душана Не-
дељко, Јурковић Рајмунда Рајмунд, Јусуфовић 
Месуда Хазим, Кабелка Ивана Јосип, Колонић-Мах-
мутовић Реџепа Мирвета, Копчић Сакиба Мухамед, 
Кристић Стјепана Мато, Куртагић Мује Касим, Ку-
вач Ђорђе Момчило; 

Лиздек Милоша Бранко, Лучић Михајла Ми-
ладин, Мандић Михаила Бранко, Милошевић Дра-
гутина Перо, Мирић Ђока на Момчило, Надаревић 
Хусеина Муниб, Николић Љубомира Велибор, Но-
ваковић Јове Дефина, Одић Ибрахима Хајрудин, 
Омановић Авде Сулејман, Паликућа Ђуре Петар, 
Папић Обрада Добривоје, Пећанац-Лончар Лазе 
Перса, Пепић Јове Милорад, Пепић Михајла Ратко, 
Пињо Рашида Исмет, Рувић Хусеина инж. Омер, Са-
диковић Хасана Ејуб, Сарихоџић Ибрахима Есад, 
Сејдић Беге Садика, Смајловић Ибрахима Јасим, 

Срдановић Михајла Радоман, Средић Ристе Миле, 
Стојаковић-Симић Миле Невенка, Сукар-ЛаОотић 

Остоје Боса, Шавија Илије Ристо, Шћепановић Ми-
лоша Милорад. Штернберг Аврама Изидор, Жали-
ца Уроша Живојин, Жуљ-Родић Николе Стака; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ађаип Илије Гојко, Ахметовић Адема Ибрахим, 
Ахметовић Фехима Мухамед, Ахмић Муле Адем, 
Ајановић Наила Бекир, Алексић Милана Ненад; 

Аликадић Шахбаза Ибрахим, Алиспахић Сеида 
Мустафа, Ашчић Авде Сакиб, Авдибеговић Шевке 
Сафет, Авдибеговић Ибрахима Шемсо, Бабић Са-
лиха Мухамед, Бабић Алексе Васо. Бајић Мухаме-
на Касим, Бањац Душана Ново, Бегановић Сулеј-
мана Ариф, Бегић Хрустема Едхем, Бегић Салке 
Хашим, Беговац Ахмета Ахмет, Беговић Алије Адем, 
Беширевић Бећира Хасан, Бешлагић Хасана Ибра-
хим, Благојевић Милуна Александар, Богдановић 
Раде инж. Здравко, Богосављевић Драгој ле Богослав, 
Бојичић Алије Мустафа, Болић Махмута Мухамед, 
Боснић Бартола Јосип, Бошталија Марка Иво, Бо-
жић Анте Љубо, Божић Тодора Петко, Божић Бла-
жа Стјепан, Бракус Илије Анте, Брадић Стјепана 
Ивица, Будало Ђорђа Анђело, Булајић Иве Нико, 
Бурић Суље Халим, Бушевац Раме Изет, Церић 
Османа Зијад, Црнчало Салка Фехим, Цветковић 
Тадије Миливоје, Чамински Пане инж Глигор, Ча-
ушевић Мехе Мустафа, Чолаковић Емина Сулејман, 
Чолић Мује Исмет, Чоло Османа Наил; 

Чулум Душана Реља, Чустовић Османа Едхем, 
Чапиќ Хасе Хусеин, Даутовић Хасана Шаћир, Де-
бел ногић Миће Глигор, Дејановић Иве Анћелко, Де-
лић Бећира Бечир, Делић Омера Хусеин, Делић 
Мехмеда Мехмеда ли ја, Дехмировић Ибрахима Латиф, 
Дилбер Иве Станислав, Димитријевић Тодора Пан-
телија, Долић Талета Хусо, Драганов Милорада Бо-
ривој, Драгичевић Саве Милан, Драгић Ристе Ма-
нојло, Драгић Ђуре Миладин, Друговић Садика Са-
лем, Дурајлић Хасана Сакиб, Дузан Мује Садик, 
Џаферагић Рифета Мухамед, Џамбић Емина Муха-
рем, Џомбић Ђорђа Чедо, Ђерић Данила Милош, 
Ђукић Тоде Перо, Ђуреиновић Манојла Ђорђе, Ђу-
рић Михајла Богољуб, Ђуришић Трипка Мило, 
Ејубовић Ибрахима Мехмеда лија, Бркић Милана 
Вујадин, Филиповић Стјепана Маријана, Фишек 

Авде Алија, Габрић Јосипа Павле, Гаврановић Ноће 
Вука, Гавриловић Саве Анђелко, Гавриловић- Ду-
шана Савд, Гњатић Пере Ристо, Гогић Нурије Му-
стафа, Горановић Остоје Миодраг, Граноша Ивана 
Драгутин; 

Грбић Давида Бошко, Грбић Ђорђа Стана, Грбић 
Јове Триво, Хабибић Хамде Даут, Хабибовић Му-
стафе Идриз, Хаџић Смаила Адил, Хајдаревић Ибре 
Омер, X. Алијахић Мехмеда Сафет. Халиловић Му-
зе Расим, Хапџић Салема Рашид, Хатапић Џемала 
Мустафа, Херцеговац Ахмета Мехо, Хоџабеговић 
Сулејмана Салко, Хоџић Узеира Нашид, Хорват-
-Херцег Јосипа Бранка, Хорват Јоже Иван, Хотовић 
Емина Омер, Хускић Омера Мухамед, Ибрић Са-
лиха Шехзад, Илић Јована Богосав, Илић Ђорђа 
Крсман, Иловача-Павловић Иве Љубица, Имамовић 
Хамеда Идриз, Ивановић Рудолфа Маријан, Ивић 
Ђурађа Ковиљка, Ивић Николе Трифун, Јанковић 
Пере Борислав, Јањић Миле Стево, Јарчевић Бла-
гоје Ђорђе, Јерлагић Муниба инж. Мустафа, Јевтић 
Велимира Јован, Јолић Иве Недељко, Јовановић 
Радомира Мирослав, Јовичевић Јована Михајло, 
Јукић Драге Мирко, Јурошевић Боже Лазар, Јусу-
фовић Алије Адем, Јусуповић Емина Јусуф, Каблар 
Радована Новица, Кадић Махмута Рамиз; 

Калабић Јована Живко, Каранац Илије Вида, 
Картал Атифа Енвер, Кецман Стојана Бошко, Кец-
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ман Симе Словно, Кобоевић Мате инж. Борис, Коло-
нић Сулејмана Омер, Комленовић Жељка Иво, Ком-
д»еновић Мате Марко, Кончар Илије Дане, Колић 
Ахмета Емин, Колић Хашима Јусуф, Ковач Ивана 
Јаков, Ковачевић Иве Ивица, Козарић Абида Бе-
чир, Козомара Ђуре Петар, Крајишник Јове Ристо, 
Карџалић Косте Љупко, Кресић Николе Чедо, Кри-
вошија Живана Драгица, Крњић Адила Адил, Крс-
мановић Данила Бошко, Куревија Јозе Иван, Кур-
тума Трипуна Живко, Лазими Рашида Рамадан, Ле-
тић Авде Ибрахим, Локмић-Печенковић Јусуфа За-
хида, Лончар Петра Цвијан, Лончаревић Јозе Иво, 
Лујић-Крнетић Бранка Ана, Лукић Марка Мира, 
Јзубанић-Јуришић Анте Олгица, Максимовић Луке 
Милан, Максимовић Вучка Властимир, Маренић Јо-
зе Ана, Марић Ристе Бранко, Марић Илије Милован, 
Марић Миле Петар, Марић Ивана Винко, М а р ј а н о -
вић Зарије Раде; 

Марчетић Ивана Марко, Мариновић Марка Јозо, 
Марковић Илије Анто, Марковић Неђе Градимир, 
Марковић Јозе Ивица, Марковић Алексе Лазар, 
Марковић Божидара Тиосав, Марковић Душана Ве-
личко, Мартиновић Анте Нико, Маслеша Милоша 
Душан, Машић Фадила Рамиз, Матејић Божидара 
Радомир, Мазаловић Сафета Мехмедалија, Мешко-
вић Салке Ариф, Мезетовић Веѓана Мујо, Михаљи-
шин-Кљајић Анте Ивка, Михлавчић Ивана Иван, 
Милетић Јове Трипун, Миличић Луке Иво, Мило-
шевић Раде Милован, Милошевић Пере Петар, Ми-
ловановић Милинка Светомир, Мулутиновић Васе 
др Драго, Миљковић Младена Симо, Мишић-Рат-
ковић Милића Невенка, Мишковић Пеје Ђуро, Мр-
каљ Ђоке Предраг, Мршић Јована Станко, Мучиба-
бић Јована Урош, Мухић Фехима Едхем, Мухнић 
Ибрахима Мухамед, Муходић Раме Хасиб, Муја-
ковић Османа Мустафа, АДулабдић Османа Мех-
мед, Муратчауш Хасана Осман, Мушан Стипе Јозо, 
Налић Мује Шериф, Недељковић Љубинка Слобо-
дан, Новаковић Сречка Мићо, Нухић Шаћира Рамиз; 

Нумановић Јахије Хусо, Нумановић Ибре Мујо, 
Очановић-Беогић Хасана Васвија, Омерхоџић Ос-
мана Фуад, Омеровић Арифа Тај иб, Остојић-Вучи-
ћевић Рајка Мирјана, Палангетић Милана Божи-
дар, Панић Јована Душан, Пантовић Ранка Томи-
слав, Папић Николе Дејан, Пашалић Марка Анто, 
Павичевић Amilla Бернарда, Пов ловић Ристе Вла-
димир, Пејановић Благоја Милош, Переида Омера 
Хамза, Пикеа Ивана Лео, Положанин Бећира Фадил, 
Поповић Благоја Душан, Поповић Госпаве Јован, Пот-
коњак Антуна Јосип, Праско-Кадрић Фехима Бехи-
ја, Прошенски Јосипа Вјекослав, Прша Антуна Иван, 
Пржуљ Велимира инж. Миленко, Пупчевић Лазе 
Ристо, Радаковић Јована Раде, Радић-Ђевеница Ђу-
ре Анастазија, Радић Ивана Вјекослав, Радојчић 
Спасоја Цвијетин, Радуловић Милоша Драго, Р а ј -
лић Бошка др Петар, Ракита Ристе Раде, Ранковић 
Митра Илија, Реџеповић Ахмета Мустафа, Реметић 
Максима Драго, Ристић Миће Драго, Ристић Љубо-
мира Милован, Ризвић Ахмета Хамдија, Ру навина 
Ивана Мијо, Рунић Милана Никола; 

Рустемовић Мехмеда Алија, Рустемовић Ахмета 
Исмет, Рустемовић Мехмеда Суљо, Салдум Мухаре-
ма Адем, Салкановић Јахије Салих, Сарајлић Ос-
мана Ђулага, Сарић Филипа Голуб, Савић Марка 
Милутин, Савковић Ђорђа Марко, Селимбашић Ав-
дије Узеир, Селимовић Ибре Енвер, Селимовић Ша-
бана Хашим, Симеуновић Владимира Добрила, Ско-
пијаковић Мате Франо, Смаилагић Хамида Омер, 
Софтић Емина Салко, Спасојевић Душана Димит-
рије, Станић Мане Милан, Станковић Лазара Барто-
ломеј, Станојевић Миладина Весељко, Старчевић 
Мује Осман, Ступар Стеве Дмитар, Сујолџић Сулеј-
мана Халмија, Шабановић Суље Зулфо, Шахиновиќ 
Ибре Мухарем, Шарац Ибре Исмет, Шљивић То-
дора Јово, Шулић Петра Благоје, Шувалић Хасана 
Мехмед, Шверцер Богослава Анђелка, Тадић Јакова 
Рајко, Тефтедарија Османа инг. Мухамед, Терзић 
Вукашина Томо, Титлић Хусеина Осмо, Токалић 

Османа Ахмо, Токалић Беге Фехим, Токалић Беге 
Мујо, Топић Васе Симо, . Тошић-Латиновић Миле 
Бајка, Тошиновић Иле Миодраг; 

Товирац Стојана Саво, Трако Мухарема Халим, 
Травар-Ајдер Миле Милка, Трнинић Васе Недељко, 
Уремовић Јосипа Виктор, Влаховић Августа Анто, 
Васиљевић Влаже Обрад, Велагић Адема Фахрудин, 
Велатовац Расима Мустафа, Влачић Давида Божо, 
Вранек Антуна Стјепан, Вранић Лазара Александар, 
Вранић Фрање Томислав, Врећа Митра Видослав, 
Вукашиновић Милана Драган, Вуковић Нике Бо-
рислав, Вуковић-Чучковић Михајла Драгиња, Ву-
ковић Јакоба Марко, Вуковић Алексе Миливоје, 
Вуковић Ђурађа Пантелија, Зеко Илије Драгутин, 
Зора новић Марка Душан, Зорић-Маринчић Ивана1 

Јања, Зорић Ђуре Славко, Зукић Мустафе Севаид, 
Живковић Атанаса Стојан, Жугић Јове Милија; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Брига Веј сила Исмет, Милетић Стипе Звонимир, 
Пекез Шпире Младен, Рајчевић Јована Милош, То-
доровић Неђе Драгомир; 

— за покажана храброст во борбата против неп-
ријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Буразоровић-Кључо Авде Фатима; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ћ урл ић Саве Мирко, Дабић Јована^ Ђорђо, Диз-
даревић Мехмеда Абдулах, Ракић Ђоке Мирко, Ра-
кита Мује Алија, Суљић Паше Махмут, Суша Оме* 
ра Алија, Вученовић Митра Душан; 

— за залагање и постигнати успеси во работати 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алатовић Ибре Енес, Алихођа Адема Исак, Ара-
повић Мехмеда Салко, Бајић-Вебер Мартина Мари-
ја, Бајић Мустафе Мухамед, Бањац Ђурађа Славко, 
Баздуљ Мухарема Ибрахим, Бркић Николе Младен, 
Церибашић-Стојановић Јове Зора, Цвијић Јосипа 
Павица, Чехајић Сејфе Хашим, Чехић Ибрахима 
Мехмед, Четковић Станка Здравко, Чингел Илије 
Фрањо, Чулум-Кувач Нике Јелка, Чутурић Момира 
Магдалена, Давидовић Алојзија Драго, Делић-Гу-
баљевић Хусеина Ениса, Делић Млађана Ратко; 

Домазет Османа Мухарем, Драгишевић-Алек-
сић Лазара Госпава, Дрљачић Исмета Ениса, Дујић 
Илије Петар, Ђебро Анте Миле, Ђурђевић Зарије 
Божидар, Гогић-Табић Мујеше Шевала, Гојић Стан-
ка Слободан, Граховац-Штрбац Милана Ковиљка, 
Хасић-Аликадић Мехмеда Тимка, Хрњић Адемѕѓ 

Мујо, Хрњић Мухамеда Расим, Илић' Илије Радо-« 
сла в, Петрановић Милорада Драгица, Јечменица 
Владе Ратко, Јовичић Сретка Илија, Јунузовић Ав-
дије Сулејман, Каблар Илије Драган, Кладња*-
-Шехић Мустафе Фатима, Колашинац Халија Ер-
текину Колонић-Дракул ић Узејира Сајма, Косић 
Илије Мато, Куленовић Алије Илијаз, Кутлеша Анч 
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те Франо, Малић Марка Зденко, Матић Иве Јосо, 
Мешић-Репчић Алије Ратмира, Мијатовић Госте Пе-
ро, Микулаш-Јелисавац Младена Стоја, Миличевић 
Мате Јозо, Мишкић Маријана Анто, Мрдаљ Миле 
Миле, Налић Мустафе Рамиза, Незировић Дервиша 
Сеад, Ного Сабрије Бахтија, Ожег Лазе Драгољуб, 
Пазаља Раме Расим, Пејичић Иве Туњо, Переида 
Хасана Синан, Петковић Добрисава Петко, Петко-
вић Цвијетина Стјепан; 

Петровић Јосипа Маријан, ПиштољевићтВран-
чић Мије Невенка, Попић Илије Ђуро, Поповић 
Бранка Мирјана, Поповић Средоја Наталија, Поро-
бић Мује Шухрета, Прањковић Јозе Мирко, Прел-
ђић-Муслић Ислама Ешефа, Прентић-Малићбеговић 
Мујаге Садика, Радељак Стипе Драго, Рамовић Ос-
мана Незир, Ратковић Пантелије Петар, Ристић Јо-
вана Саво, Рустемовић Авдурахмана Акиф, Сал-
кић-Кукић Агана Техвида, Салман Хамзе Ахмет, 
Скопљак Ра гиба Асим, Сокановић Видоја Душанка, 
Стефановић-Товирац Мите Јованка, Ступар Миле 
Мика, Субашић Салке Салих, Шехић Сабрија Rax-
рија, Шкалец Јура ја Драгутин, Томић Јуре Нико, 
Топић Крсте Милован, Товирац Мите Савка, Три-
фуновић Спасоја Милић. Вранац Радослава Лука, 
Зелентуровић Мустафе Мујо, Зовко Јозе Чедомир; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Хаџи-Спахић Мујаге Мустафа. 

Бр 75 
2 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
к> член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува: 

— за дологогодишна револуционерна работа ц за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зе-
мјата, како и за придонео кон политиката на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Жарковиќ Милована Видое. 

Бр. 76 
31 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

102. Уредба за класификација на водите од 
меѓурепубличките водотеци, меѓудржав-
ните води и водите на крајбрежното море 
па Југославија — — — — — — — 145 

103. Уредба за Сервисот за административни и 
сметководствени работи на сојузните ор-
гани на управата и сојузните органи-
зации — — — — — — — — — 147 

104. Уредба за Управата на деловните згради 
на сојузните органи — — — — — 148 

105. Уредба за Авто-сервисот на сојузните 
органи — — — — — — — — — 150 

106. Уредба за Сервисот за давање услугу за 
потребите на репрезентација на сојузните 
органи — — — — — — — — — 151 

107. Уредба за основање Служба за работи на 
преведување — — — — — — — 153 

108. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата на Буџетот на феде-
рацијата за 1978 година за покритие на 
обврските за повластено возење — — 155 

109. Одлука за критериумите за продолжу-
вање на важноста на решенијата за ца-
ринскиот контингент за увоз на суровини, 
репродукциони материјали и делови за 
вградување што се донесени во 1977 го-
дина, до 31 март 1978 година — — — 156 

НО. Одлука за критериумите што ќе се при-
менуваат при на^лувањето на царината 
на увозот на специфична опрема до 31 
март 1978 година — — — — — — 156 

111. Упатство за начинот на издавање, текс-
тот и формата на обврзниците за нами-
рување на обврските на федерацијата 
спрема банките по основ на курсните 
разлики — — — — — — — — 158 

112. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието .,Der Spiegel" 159 

113. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ,,Le Nouvei 
Observateur" — — — — — — — 159 

114. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kurier" — — 159 

115. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — —> — — — 159 

116. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Times" — 159 

117. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Guardian" 160 

118. Правилник за метролошките услови за 
ваги со ^автоматско функционирање со 
КЈхаса на точност C D и СПР — — 160 

119. Спогодба за промена на затечените цени 
за хавана хартија, свилеста тенка хартија 
и целулозна хартија за специјална упот-
реба — — — — — — — — — 162 

НазначуЕања и разрешувања — — — — 163 
Одликувања — — — — — — — — — 165 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. % — Печати Београдски издавачко-графкчнх 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр« 17« 


