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612. 
Врз основа на член 16а од Законот за објаву-

вање на сојузните закони и други сојузни прописи 
и општи акти („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76 
и 11/80), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 
КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНОТО СЛУЖБЕНО ГЛА-
СИЛО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Прописите, општите акти и други акти предви-

дени во член 1 ст 2 и 3 и во член 6 став 2 од Зако-
нот за објавување, на сојузните закони и на други 
сојузни прописи и општи акти (во натамошниот 
текст: прописи од поверлива природа) се објавуваат 
во посебно службено гласило на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, под називот 
„Службен лист на СФРЈ" — Доверливо гласило 
(во натамашниот текст: поверливо гласило на 
СФРЈ). 

Член 2 
Поверливото гласило на СФРЈ го издава Новин-

ско-издавачката установа Службен лист на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Поверливото гласило на СФРЈ излегува по по-
треба. 

Трошоците за издавање на поверливото гласило 
на СФРЈ се намируваат од средствата што Новин-
ско-издавачката установа Службен лист на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија ќе 
ги оствари во смисла на член 6 од Законот за Но-
винско-издавачката установа Службен лист на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76). 

Член 3 
Видот на тај воста на прописот од поверлива при-

рода ја спределува доносителот на прописот со ста-
вање во горниот десен агол на текстот на прописот 
една од следните ознаки: „Државна тајна", „Воена 
тајна", „Службена тајна", „Деловна тајна", (во ната-
мошниот текст: тајна). 

Прописите од поверлива природа означени со 
ист вид, односно ист степен на тајност по правило 
се објавуваат во> истиот број на доверливото гласило 
ва СФРЈ. 

Член 4 
Новинско-издавачката установа Службен лист на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја е должна да обезбеди податоците од прописите 
од доверлива природа доставени заради објавување 
во поверливото гласило на СФРЈ, како и податоци-
те во врска со тие прописи, да се чуваат како тај-

Член 5 
За преземањето на отпечатените примероци на 

доверливото гласило на СФРЈ од Новинско-изда-
вачката установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се грижи Ге-
нералниот скретаријат на Сојузнот извршен совет. 

Генералниот секретаријат на Сојузниот извр-
шен совет е должен да обезбеди поверливото гласи-
ло на СФРЈ, без одлагање, да се достави до след-
ните корисници: 

1) Собранието на СФРЈ; 
2) Претседателството на СФРЈ; 
3) Сојузниот извршен совет; 
4) Сојузните општествени совети; 
5) Сојузниот комитет за законодавство! 
6) собранијата на републиките и собранијата на 

автономните покраини; 
7) претседателствата на републиките и претседа-

тел ствата на автономните покраини; 
8) извршните совети на собранијата на репуб-

ликите и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини; 

9) Уставниот суд на Југославија; 
10) Сојузниот суд; 
11) Сојузното јавно обвинителство; 
12) Сојузниот општествен правобранител на 

самоуправувањето; 
13) функционерите што раководат со сојузните 

органи на управата и сојузните организации 
14) Народната банка на Југославија; 
15) Службата на општественото книговодство 

на Југославија: 
16) Интересната заедница на Југославија за 

економски односи со странство; 
17) Стопанската комора на Југославија. 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, доносителот на прописот од поверлива приро-
да може, зависно од содржината на секој таков 
пропис, да определи до кои корисници од точ. 10 до 
17 на тој став ќе се доставува поверливото гласило 
на СФРЈ во кое ќе се објави тој пропис. 

Корисниците на поверливото гласило на СФРЈ 
од точ. 13 до 17 на став 2 од овој член, на начинот 
со кој се обезбедува соодветна тајност, а кој ќе го 
утврдат со свои општи акти, ќе ги запознаат без од-
лагање со содржината на објавените прописи од 
поверлива природа организациите на здруже« 
ТРУД* другите самоуправни организации и заедници, 
органите и организациите на кои се однесуваат тие 
прописи. 
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Член 6 
Во поглед на користењето на доверливото гла-

сило на СФРЈ, согласно се применуваат општите 
акти со кои кај корисникот од член 5 на оваа уред-
ба се уредуваат постапувањето и мерките за заш-
тита на материјалите и податоците што претста-
вуваат тајна. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 284 
26 јуни 1980 година 

Белград 

Сој: 2ен гзаршен совет 

Потпретседател 
Бранислав Икониќ е. р. 

613. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 
88 од Законот за девизното работење и за кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИТЕ ФИЗИЧ-
КИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ОД СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои домашни 
физички лица можат да увезуваат моторни возила 
од странство („Службени лист на СФРЈ" бр. 26/77 и 
44/78), во точка 1 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Делови од став 2 на оваа точка можат да се 
увезуваат само за замена на дотраените или униш-
тени делови на моторните возила веќе регистрира-
ни во Југославија, со тоа што поединечната вред-
ност на односниот дел да не преминува 26.000 ди-
нари." 

2. Во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Домашните физички лица што увезуваат де-
лови во смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука, 
се должни при увозот да поднесат до надлежната 
царинарница доказ дека имаат регистрирано мотор-
но возило за чија поправка ги увезуваат тие дело-
ви." 

3. Во точка 3 одредбата под 2 се менува и гласи: 
„2) југословенски државјани кои биле на рабо-

та во странство непрекинато две години или нај-
малку 24 месеци во три последователни години, ако 
се враќаат во Југославија на постојан престој;". 

Во одредбата под 7 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка и потоа се додава нова одре-
дба под 8, која гласи: 

„8) домашните физички лица деловите за мо-
торни возила од точка 1 став 2 на оваа одлука, кои 
заради зал:ена на уништените делови ќе се вградат 
во патничко моторно возило за времето додека тоа 
возило се наоѓа во странство.". 

4. Во точка 5 став 1 се менува и гласи: 

„Лицата од точка 3 одредби под 1 до 3 и 7 на 
оваа одлука можат во Југославија да увезат само 
едно моторно возило, и тоа во рок од шест месеци 
од денот на доселувањето, односно враќањето од 
странство, односно од денот на правносилноста на 
одлуката за наследување. Лицата од точка 3 одред-
ба под 6 на оваа одлука не можат пред истекот на 
рокот од ДЕО години од денот на увозот да увезат 
друго моторно возило/'. 

5. По точка 7 се додаваа нова точка 7а, која гласи: 
„Лицата што не располагаат со потврда наведена 

во ТОЧ. 6 и 7 на оваа одлука, времето поминато во 
странство го докажуваат на друг начин (со патна 
исправа, со соодветна исправа на службата за со-
цијално осигурување, со пријава, односно одјава на 
престој ат во странство и ел.)." 

6. По точка 10 се додава нова точка 10а, која 
гласи: 

„Лицата што делови за моторни возила ќе уве-
зат по основа на точка 3 одредба под 8 на оваа од-
лука, се должни при увозот да поднесат до цари-
нарницата докази дека дошло до определен дефект 
или оштетување на моторното возило. Царинарни-
цата утврдува дали се исполнети условите од таа 
одредба." 

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

Е. п. бр. .285 
26 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

614. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во 
граничниот појае („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ВО МАРИНАТА „ПУПАТ" — ОСТРОВ 

КРК 

1. За преминување на државната граница се 
определува сезонски граничен премин за меѓуна-
роден поморски сообраќај во марината „Пунат" —-
остров Крк. 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова реше-
ние ќе работи до 30 септември 1980 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Е. п. бр. 286 
26 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бр анис лав , Иковиќ е. р. 
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615. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ENCOUNTEK". 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Encounter" број 6 за ју-
ни 1980 година, кое излегува на англиски јазик во 
Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/478 
23 јуни 1980 година 

Белград 

Заменик-со ј узен 
секретар за внатреш-

ни работи, 
Драшко Јуришиќ е. р. 

616. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 23/78 
и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај" и врски 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО 
ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА 

МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Во Наредбата за времето во кое воздуполов-
ните пристаништа мораат да бидат отворени 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/80), во точка 1, 
во табелата по рубриката 16, се додаваат нови ру-
брики, 17 и 18, кои гласат: 

„ „Оси-
ек" 05,00 08,00 1,2,4,5,6,7 05,00 08,00 1,2,4,5,6,7 

05,00 13,00 3 05,00 13,00 3 
17,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 17,00 23.00 1,2,3,4,5,6,7 

„порто-
рож" 09,00 16,00 1,2,3,4,5,6,7 08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7". 

2. Во точка 3 по зборот: „Загреб" се додава 
запирка и зборот: „Љубљана". 

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

Бр. 770/2 
29 Mai 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, е. р. 

617. 

Врз основа на точка 44 на Одлуката за задол-
жителна единствена методологија и минимум за-
должителни единствени показатели потребни за 
подготвување, донесување и остварување на плано-
ивте на самоуправните организации и заедници и 
на плановите на општествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/79), во сора-
ботка со сојузниот секретар за финансии, со дирек-
торот на Сојузниот завод за статистика, со генерал-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија и со директорот на Сојуз-
ната управа за царини, генералниот директор на 
Сојузниот завод за општествено планирање пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АНАЛИТИЧКО-ПРОЕК-

ЦИОНИ БИЛАНСИ 

1. Во Упатството за изработка на задолжител-
ни проекциони биланси („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 34/80) "во точка 9 под 1 во БИЛАНС НА СТЕК-
НУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХО-
ДОТ, во елементот „V. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХО-
ДОТ НА ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР НА СТО-
ПАНСТВОТО (1 до 3)" во ставка 1 поставката б) се 
менува и гласи: ,,б) вредност на ^стоковните произ-
води на индивидуалните производители за лична 
пот рошу вач ка ". 

Во описот на елементите на распоредувањето на 
доходот, во елементот „V. Распределба на доходот 
на индивидуалниот сектор на стопанството", во став-
ката 1, потставката б) се менува и гласи: ,,б) вред-
носта на ^стоковните производи на индивидуални-
те производители за лична потрошувачка;". 

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

18 Бр. 5/29 
30 јуни 1980 година 

Белград 
Генерален директор на 
Сојузниот завод за оп-

штествено планирање, 
. Спасое Меденица, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 4 СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООП-
ШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ ДЕЛА И НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ТАРИФНИОТ БРОЈ 15 ТОЧКА 2 
НА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО 
ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА 

МУЗИЧКИ ДЕЛА 

1. Организацијата на здружен труд „Бривнице 
ин чешалнице" — Љубљана, како овластен предла-
гач, поведе постапка пред Уставниот суд на Југо-
славија за оценување на законитоста на одредбите 
од член 4 став 2 од Правилникот за надоместоците 
за јавно изведување и соопштување на јавноста му-
зички дела и на одредбите од тарифниот број 15.2. 
на Тарифата за надоместоците за јавно изведување 
и соопштурЈање на јавноста музички дела („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/71 и 46/75), од следните 
причини: затоа што со овие одредби се пропишува 
обврската на раджшретплатниците да плаќаат, по-
крај радиопретплата, и надомест за соопштување на 
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јавноста музички дела емитирани преку радио-
дифузните уст&нови, а што е во спротивност 
со одредбите на член 58 став 4 од Законот за 
авторското право („Службен лист на СФРЈ*', 
бр. 30/68); што за емитирање музички дела 
Преку радио веќе им се плаќа на радиодифузните 
Установи радиопретплата; што соопштувањето му-
зички дела на јавноста преку радио ја врши уста-
новата на радиодифузијата, а не берберските дуќани 
U други корисници на радиоприемници; што со пла-
ќање радиопретплата е реализирано правото на ав-
торот за надомест според сите видови искористува-
л е на дела, во смисла на член 28 од Законот за ав-
торското праве, кое ги опфаќа: објавувањето, пре-
работката, изведувањето, репродукцијата, умножу-
вањето, обработката, прикажувањето, пренесување-
то и преведувањето, па нема основ таа уште еднаш 
да се наплатува, и што со влегувањето во сила па 
новиот Закон за авторското право („Службен лист 
на СФРЈ", број 19/78) престана да важи дотадашни-
ст закон и оспорениот правилник, а дека Тарифата 
се применува само во поглед на височината на на-
доместот за искористување на авторски дела. 

2. Во одговор на предлогот на овластениот пред-
лагач, Сојузот на организациите на композиторите 
на Југославија наведе дека оспорениот правилник и 
оспорената тарифа се донесени врз основа на член 
58 став 4 од Законот за авторското право („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/68) и дека и денес се во сила 
Ерз основа на член 106 од новиот Закон за авторско-
то право („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78), а 
дека е во тек постапката за склучување самоуправ-
на спогодба за височината на овие нЈадомести во 
смисла на член 57 став 3 од новиот Закон за автор-
ското право, дека не се основани наводите во пред-
логот за тоа дека авторите немаат право на посе -
бен надомест за соопштување музички дела на јав-
носта емитирани преку радио, бидејќи тоа право на 
авторите им е признато веќе во член 33 точ. 1 и 3 од 
Законот за авторско право од 1968 година, а потоа 
ова право е признато и во член 11 бис на Берн-
ската конвенција за заштита на книжевни и умет-
нички дела („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75) 
и дека според наведената одредба на Конвенција и 
одредбите па чл. 27 и 33 од новиот Закон за автор-
ското право постојат два вида искористување на 
музички де лет емитирани преку установите на радио-
дифузијата со задолжително плаќање надомест на 
авторот, и тоа за определен круг лица, односно ра-
диопретплатници, и посебно за неопределен круг 
лица, односио кога тие истовремено се соопштуваат 
на неограничената јавност. 

3. Со оспорената одредба на Правилникот и уре-
дено дека за механичка музика, во смисла на 
Правилникот, се смета музиката што се изведува со 
помош на инструменти за механичка репродукција 
(грамофони, музички автомат, магнетофон и др.), или 
што и се соопштува на јавноста преку радиоапара-
ти, телевизори, звучници и др. 

Со оспорената одредба на Тарифата е утврден, 
покрај другите, и надоместот што се плаќа месечно 
во износ од 10 до 30 динари за изведување музика 
во берберско-фризерските дуќани преку радио-апа-
рати, грамофон*! или магнетофони. 

4. Врз основа на спроведената јавна расправа, 
Судот утврди дека Правилникот и Тарифата, кои ги 
содржат оспорените одредби, се донесени врз основа 
на член 58 став 4 од Законот за авторското право 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/68), кој престана 
да важи со влегувањето во сила на новиот Закон за 
авторското прар.о („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/78), со кој во член 106 е продолжена важноста на 
Правилникот и Тарифата до донесувањето на само-
управна спогодба за височината на предметните на-
домести па. застана на стојалиште, дека законитоста 
на оспорените одредби на Правилникот и на Тари-
фата можат, според член 375 од Уставот на СФРЈ, 

да се ценат само во однос на сега важечкиот Закон 
за авторското право и во однос на Вернсќата кон-
венција за заштита на книжевни и уметнички дела, 
која има карактер на закон. 

Со одредбите на член 11 бис од Конвенцијата и 
член 3.1 точ. 1 и 3 од Законот за авторското право, е 
утврдено правото на авторот на надомест и за оние 
соопштувања на јавноста, музички дела емитувани 
ираку радио, кои се достапни секому, а не само на 
кругот на лицата кои се опфатени со радиопретпла-
та. Тоа се, според сфаќањето на Судот, два различни 
вида на искористување на авторските дела и, како 
такви, тоа се два различни основи за утврдување 
на правото на авторот на надомест. Таквото уреду-
вање на правото на авторот е во согласност со 
Уставот на СФРЈ утврдената положба на авторот на 
морални и материјални права на своите творби, чиј 
обем се определува со закон. 

Судот застана на стојалиште дека оспорените 
одредби во Правилникот и во Тарифата не се ео 
спротивност со Законот за авторското право и со 
Бернската конвенција за заштита на книжевни и 
уметнички дела. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 
32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 13 мај 1980 година, со мно-
зинство гласови донесе 

О Д Л У К А 

Се одбива предлогот на Организацијата на здру-
жен труд „Бривнице ин чешалнице" — Љубљана, да 
се утврди дека одредбите на член 4 став 2 од Пра-
вилникот за надоместоците за јавно изведување и 
соопштување на јавноста музички дела и на одред-
бите па тарифниот број 15 точка 2 од Тарифата за 
надоместување за јавно изведување и емитирање на 
јавноста музички дела се во спротивност со Законот 
за авторското право и Бернската конвенција за за-
штита на книжевни и уметнички дела. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претсе-
дател на Судот Никола Секулиќ, и судии: д-р Васил 
Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана Гукиќ-Деле-
виќ, д--р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, Славко 
Кухар,. Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Иван 
Франко и Митушко Шибалиќ. 

У. бр. 45/80 
13 мај 1980 година 

Белград 
Претседател, 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за југо-
словенските стандарди за мебел, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/80), се поткрала долуна-
ведената грешка, та се дава \ 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

СТАНДАРДИ ЗА МЕБЕЛ 

Во член 1 во точка 4 наместо: „JUS D.E2.209" 
треба да стои: „JUS D.E8.209". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
18 јуни 1980 година. 



Петок, 4 јули 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 — Страна 1241 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за југо-
словенските стандарди за полуспрзводнички компо-
ненти. озарен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/80, поткрала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУСПРОВОДНИЧКИ КОМ-

ПОНЕНТИ 

Во член 3 наместо: „и точ, 4.1.9, 4.5.7, 4.6.3 и 
4.6.4" треба да стои и точ. „5.1.9. 5.5.7, 5.6.3 и 5.6.4". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
18 јуни 1980 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 од став 1, во врска со 

член 167 став 2 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи Анте Дрн-
диќ, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

Уп.п. бр. 889 
13 јуни 1980 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со 
член 167 став 2 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за финансии Божидар Брајовић поради 
заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

У.п.п. бр. 888 
13 јуни 1980 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Зване Драган, е. р. 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за 
основите на системот за државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата. („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен девизен инспектор се назначу-
ва Жарко Коцкар, помошник-генерален директор 
на Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија. 

Уп.п. бр. 883 
13 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. ,р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со 
член 167 став 2 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста помошник-генера-
лен директор на Сојузниот завод за општествено 
планирање Наталија Перовиќ, поради заминување 
во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

Уп.п. бр. 886 
13 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со 
член 167 став 2 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста советник на гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за општествено 
планирање, Радован Милиќ, поради заминување во 
пензија. . 
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На именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

У.п.п. бр. 885 
13 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен сове 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со 
член 16? став 2 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБО-

ТУВАЊЕ 

Се разрешува од должноста помош ник-д проктор 
на Сојузното биро за работи на вработување Ратко 
Маричиќ, поради заминување во пензија. 

Ка именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од 
Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

У.п.п. бр. 838 
13 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Се разрешува од должноста претседател на Со-
јузниот совет за прекршоци Ѓуро Алфиревиќ, поради 
заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од За-
конот за основите на системот на државната управа 
и за Сој узир!от извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

У.п.п. бр. 887 
13 јуни 1980 година 

белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од 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 

Бенеца-Капетановић Мустафе Таиба; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бајић Јове Недељко, Дракулић Стеве Живко, 
Мињиза-Стакић Ђуја, Шуковић Пере Јово, Са-
вић Ђоке Спасоја, Трифковић Николе Драгиша, 
Здјелар Гавре Миле, Ж и т к о Сма је Фауд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кихли Аугуста Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Слатинац Јевте Живко, Томаш Панте Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Авдић Смајила Хаџо, Дурмо Веј сила Сулејман, 
Имамовић Рагиба Мухамед, Ковачевић Рајка Во-
јислав, Мехичић Салиха Аган, Меканић Исмета 
Адем, Мујезиновић Хасана Бего, Петровић Лазара 
Недељка, Синановиќ Беге Јусуф, Спасојевић Ми-
лан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајановић Алије Фехим, Бећировић- Бећира 
Муниб, Бекташагић Османа Салих, Бешлија Му-
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је Ахмед, Бингас Томе Вилхелм, Бобар Бранка 
Томислав, Богдановић-Гуљаш Михаела Ана, Бол-
фан Ивана Иван, Бошњак Ивана Шимун, Цвјет-
ковић Рајка Бранко, Ћираковић Страјина Ми-
лош, Дајановић Муниба Расим, Дедовић Рамиза 
Садо, Делибеговић Ешрефа Омер, Дивчић Мили-
воја Перо, Дукић Светозара Рајко, Дураковић Бе-
ге Шериф; 

Галић Суље Хусенија, Гавриловић Максима 
Обрад, Гојковић-Поповац Радована Милена, Гуја 
Јосипа Јосип, Хаџић Ћамила Есад, Хаџиселимовић 
Исмета Енес, Хршић Емина Мурадиф, Ибрахимовић 
Ибрахима Мухамед-Нијаз, Јевтић Тадије Владо, 
Јојић Миљана Данило, Јовић Цвијана Боро, Кан-
дић Милка Богољуб, Карић Мује Химзо, Костић 
Милорада Милинко, Костић Славка Владислав, 
Крсмановић аРдосава Живадин, Куленовић Бећи-
ра Салко; 

Лаловић Гојка Владо, Маџаревић Богосава Ми-
ћо, Марић Шијана Жара, Марјановић Боже Ту-
њо, Меканић Шерифа Исмет, Милић Пере Недељ-
ко, Мусић Шабана Шахин, Омазић Мустафе Ос-
ман, Пантић Аћима Милан, Пашић Пандана Ибра-
хим, Павловић-Утроличић Јосипа Марјана, Пејо-
вић Мирка Вукојица, По димац- Ковачевић Славка 
Милица, Продановић Пантелије Крсто; 

Ранђеловић Грује Светомир, Реметић Јове Во-
јислав, Салиховић Мешана Салих, Савић Кр'Јте 
Славољуб, Силахић Теуфика Аид, Спахић Насу-
фа Назиф, Станковић Ристе Душан, Стикпч-То-
мић Здравко Загорка, Шкобаљ Зећира Шефко, 
Шарковић Халида Јунуз, Тодић Неђе Мићо, То-
лић Анте Милан, Томић Богдана Здравко, Топчић 
Авде Шевко, Вуковић Млађена Љубисав, Зечевић 
Ибре Фадил, Зонић Зејчира Абаз; 

— 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 

Ковачевић Трифка Стево, Нешић Милутина 
Добривоје; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цвијановић Душана Драгутин, Ћетковић Ду-
шана Ратко, Данић Дмитра Мићо, Делић Осме Алија, 
Малкић Тахира Кадрија, Митровић Драге Петар, 
Мулаосмановић Шахбаза Џемал, Остојић Видака 
Богдан, Пртвар Бошка Спасоје, Самарџић Крсте Ан-
тун, Згонко Андрије Иван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Араповић Мартина Стјепан, Благић Данила 
Милорад, Цвјетковић Милоша Милош, Ћуљковић 
— Мајор Јосипа Маријана, Делић Адема Шемсо, 
Диздаревић Исмета Изет, Дукић Богдана Млађен, 
Дурмић Добрисава Војислав, Гордић Миливоја Ми-
тар, Халиловић Му је Шабан, Хоџић Му стафа Ис-
мет, Лалић Саве Драгомир, Лаловић-Жугић Ми-
лоша Босиљка, Ловрић Петра Нада; 

Мађаревић Срећка Радован, Милијашевић-
-Николић Јове Боса, Миралемовић Авде Аљо, Ми-
шић Вељка Миладин, Мујић Охрана Салих, Про-
дановић Деспота Милош, Рамић Решада Изет, Сан-
чанин-Видић Новака Видосава, Станић Алексе 
Тодор, Шехић Мехе Џемо, Шеховац Данке Мијат, 

Вучићевић Миодрага Радивоје, Вујадиновић Ми-
лодрага Мира; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дивковић Мате Рудолф; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
• работата од значење за социјалистичката изград-

ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Обрадовић Иванов Алексије, Шарановић Ми-
лоша Драгољуб, Вулевић Томе Шћепан; 

— за особени заслуга во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Ђоквучић Ђерђа Андрија, Минић Перише Ра-
досав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Јована Душан, Баровић Јока Саво, 
Машковић Милована Момчило, Милашиновић Са-
ве Момчило, Остојић Стевана Јоксим, Радоњић 
Баја Ново, Стајкић Симе Вукашин. Стојковић Ра-
дула Милорад, Вујошевић Илије Павле; 

— за особени заслуга БО развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на всеностр.учно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОВДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Чукић Божа Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Радуловић-Дедовић Павла Загорка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба ма зем-
јата : 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адровић-Вељић Величка Јованка, Бартакта-
ревић-Хајдуковић Душана Босиљка, Брајовић Пе-
ров Томаш, Џикнић Ђока Вујадин-Мујо, Го лу бо-



Страна 1244 — Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 јули 19Ш1 

вић Лазара Јованка, Ивановић Миљана Милан, Јо-
вовић Матије Момир, Кнежевић Вуксана Влади-
мир, Малишић Вукоте Спасоје, Масловарић Ми-
лутина Радош, Поповић Милића Милан, Прашљи-
вић Џафа Фикрет-Фико, Секулић Велише Ристо, 
Зечевић Милића Драгомир, Жпваљевић Вукаила 
Милорад; 

— за заслуги и постигнати успеси во работа-
та од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Богавац Милована Вукић, Бубања Андрија 
Вељко, Булатовић-Стојовић Милутина Олга, Ћи-
ровић Милорада Милош, Ћулафић Раја Мирослав, 
Фолић Милутина Душан, Грбовић-Саватовић Јо-
вана Милка, Ивановић Бранка Радунов, Јанко-
вић-Бенцун Стевана Марица, Лекић Александра 
Јездимир, Марсенић Величка Воислава, Меденица 
Савића Милун, Нововић Александра Милован; 

Поповић Вукоте Јованка, Поповић Панте Вељ-
ко, Раичевића Тодора Милка, Рајковић Марка Бла-
жо, Савовић Лакића Стојан, Шћекић-Миљковић 
Стевана Милева, Шекуларац Илије Милета, Тајић 
Николе Милорад, Вељић Милије Радош, Влаховић-
-Делевић Милинка^ Даринка, Вучељић Петра Све-
тислав, Вукашиновић Радоје Милош; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Делевић Лабуда Милан, Мићовић Видоја Дра-
гољуб; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бпшћан-Радуновић Васе Јелена, Газивода-Стру-
гар Мила Јованка, Мирановић Томе Зарија, Недо-
вић-Ка ла ђурђевић Васе Славка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Божовић Велимира Десанка, Делетић Аврама 
Гаврило, Делетић Новака Војин, Ђековић Јована 
Велимир, Лалић Вукоте Драгутин, Личина Хака 
Мисин; 

Марсенић Радуна Драгутин — Ђола, Михаило-
вић Милосава Драган, Муратовић РеиЈима Ну ко, 
Нововић Благоја Војислав, Поповић Раде Ристо, 
Савовић Јована Драгоје, Вучинић Владе Слободан. 

Бр. 158 
17 декември 1979 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 Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги во работата на ширењето на 
братството и единството меѓу нашите иселеници и 
за негување на врските со родниот крај, како и за 
придонес во развивањето на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Аргентина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Антон Говедник. 

Бр, 164 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

112.уУредба за условите и начинот на издава-
ње и користење на посебното службено 
гласило на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1237 

613. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за условите и под кои домашните 
физички лица можат да увезуваат мотор-
ни возила од странство — — — — — 1238 

614. Решение за определување на сезонски 
граничен -премин во марината „Пунат" — 
остров Крк — — — — — — — — 123Ѕ 

615. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Епсоип1ег" — 1239 

616. Наредба за дополнение на Наредбата за 
времето во кое воздухопловните приста-
ништа мораат да бидат отворени — — 1233 

617. Упатство за измена на Упатството за из-
работка на задолжителни аналитичко-
-проакциони биланси — — — — — 1239 

Одлука за оцена на законитоста на одредби-
те на член 4 став 2 од Правилникот за на-
доместоците за јавно изведување и сооп-
штување на јавноста музички дела и на 
одредбите од тарифниот број 15 точка 2 
на Тарифата на надоместоците за јавно 
изведување и ̂ соопштување на јавноста 
музички дола — — —. — — — — 1239 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за мебел — — — — — 1240 

Исправка на Правилниког за југословенските 
стандарди за полуспроводнички компо-
ненти — — — — — — — — — 1241 

Назначување и разрешувања — — — — 1241 
Одликувања — — — — — — — — — 1241 
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