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439. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и сојузните организации, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на ,седницата 
на Сојузниот собор од 29 јуни 1977 година. 

ПР бр. 641 
29 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
» 

Претседател 
на' Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с,.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА' И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 
67/72, 21/74. 24/76 и 48/76) во член 12д зборовите: 
„инспекцијата на безбедноста на воздушната пло-
видба;" се бришат. 

Член 2 ' . 
Во член 13 втората алинеја се менува и гласи: 

»»Сојузна управа за контрола на летањето;". 
Член 3' 

Во член 15 став 1 се менува и гласи: 
„Сојузната управа за контрола на летањето ги 

врши работите на контролата на летањето и на во-
дењето на воздухоплови во воздушниот простор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, работите во врска со идентификацијата на објек-
тите во воздухот и со контролата на воздушниот 
простор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како и работите во врска со поставува-
њето и одржувањето на техничките средства и уре-
дите за водење на воздухоплови." 

Во став 2 зборовите: „Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба" се заменуваат со збо-
ровите: „Сојузната управа за контрола на летањето". 

Член 4 
Во член 18 став 1 се менува и гласи: 
„Сојузни инспекторати се: Сојузен пазарен ин-

спекторат, Сојузен девизен инспекторат и Сојузен 
воздухопловен инспекторат." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Сојузниот воздухопловен инспекторат врши 

надзор над спроведувањето на сојузните прописи од 
областа на безбедноста на воздушната пловидба и 
презема мерки за кои е овластен." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, збо-
рот: „а" се брише, а по зборот: „финансии" се до-
даваат запирка , и зборовите: „а Сојузниот воздухо-
пловен инспекторат — во состав на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски". 

Член 5 
Предлогот на општ акт за организацијата и ра-

ботата и предлогот на решение за систематизаци-
јата на работните места на Сојузната управа зв кон-
трола на летањето го утврдува директорот на Со-
јузната управа за контрола на летањето, по прет-
ходно прибавено мислење од сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 6 
Работникот во Сојузната управа за контрола на 

летањето е должен да ги извршува наредбите на 
овластениот раководител кои се однесуваат на 
службата. 

Ако работникот смета дека здобиената наредба 
не е во согласност со законот, должен е во момен-
тот на приемот на таа наредба да го предупреди за 
тоа издавателот на наредбата, а ако тоа не е можна 
— својот непосреден раководител, и таа наредба да 
ја изврши. 

За извршувањето на незаконита наредба е од-
говорен издавателот на наредбата, а работникот што 
ја извршил наредбата само ако за тоа не го преду-
предил издавателот на наредбата односно непосред-
ниот раководител. 

Работникот не смее да ја изврши наредбата чие ' 
извршување очигледно би претставувало кривично 
дело и е должен за таква наредба, кога ќе ја добие, 
писмено да го извести непосредно повисокиот рако-
водител од оној што ја издал таквата наредба. 

Член 7 
Работникот во Сојузната управа за контрола и« 

летањето може да биде преместен во друго место и 
без своја согласност ако тоа го бара интересот на 
службата. 

За преместување на активно воено ,лице, во сми-
сла на став 1 од овој член, е потребна согласност 
од сојузниот секретар за народна одбрана или од 
старешината што ќе го овласти тој. 
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преместениот работник може да биде распоре-
ден на ново работно место кое и одговара на него-
вата стручна подготовка. 

Работникот што е преместен е должен да се ја-
ви на работа во рокот определен во решението за 
преместување. ТОЈ рок не може да биде пократок 
од ,десет дена од денот на разрешувањето на работ-
никот од должност. 

На работникот што не ќе се 'јави на работа во 
рокот од став 4 на овој член, а не ќе го оправда 
своето задоцнување, му престанува работниот од-
нос на денот кога требало да се јави на должност^ 

Член 8 
На , преместениот работник од член 7 на овој 

закон мy припаѓа надомест за патните и селидбе« 
ните трошоци, а ако издржува семејство — и месе-
чен надомест за одвоен живот, и тоа од денот на 
стапувањето на ново работно место до денот на все-
лувањето во стан што ќе му биде обезбеден во ,ме-
стото во кое е преместен. 

Сојузната управа за контрола на летањето е 
должна на преместениот работник да му обезбеди 
стан во рок од две години од денот на неговото ста-
пување на новото ра-ботно место. Ако во тој рок« 
на работникот не му биде обезбеден стан или со 
него не се постигне спогодба за тоа, Сојузната уп-
рава за контрола на летањето е должна работникот, 
по негово барање, да го врати на работното место од 
кое е преместен. 

Работникот во Сојузната управа за контрола на 
летањето што прима надомест за одвоен живот има 
право на секој трети месец на платено отсуство во 
траење од седум дена, заради посета на семејството. 

Работникот од став 1 на овој член има право 
на трошоците за превоз до местото во кое живее 
неговото семејство и назад. 

Член 9 
Работникот во Сојузната управа за контрола 

на летањето може да биде упатен на работа во дру-
го место и без своја согласност, и тоа во траење до 
шест месеци во тек од две години, ако тоа го бара 
интересот на службата. Во тој случај на работникот 
му припаѓаат полни дневници за првиот месец/ а 
за останатото време — надомест за сместување и ис-
храна во височина од 50% од полната дневница. 

Член 10 
Работник во сојузен орган на управата и во 

сојузна организација има право на годишен одмор 
во траење од најмалку осумнаесет, а најмногу три-
есет работни дена, во тек на една календарска - го-
дина. 

По исклучок од одредбата па став 1 од овој член, 
на работник кој врши работи опасни за животот или 
штетни за здравјето (работа со експлозивни матери-
јали, лабораториско испитување на опасни или' не-
познати материи и сл.) и на работник кој напол-
нил 25 години (жена), односно 30 години (маж) ра-
ботен« стаж, со самоуправен општ акт на саботната 
заедница може да му се одобри годишен одмор 
во траење од 36 работни дена. 

Правото на годишен одмор работникот го стек-
нува по шест месеци непрекината работа. 

Член 11 
Работничка во сојузен орган на управата од-

носно во сојузна организација има право на поро-
дилно отсуство во траење определено во закон на 
републиката, односно на автономната покраина на 
чија територија се наоѓа седиштето на сојузниот 
,орган на управата односно на сојузната организа-
ција во кола работничката работи. 

Член 12 
^ Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
продолжува со работа под изменетиот назив ут-

врден со овој закон и ги врши задачите и работите 
од својот делокруг. 

Сојузниот воздухопловен инспекторат ќе по 
-не да работи на денот што ќе го утврди Сојузниот 
извршен совет, а најдоцна на триесет тиот ден од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 13 
Сојузниот воздухопловен инспекторат, во чиј 

делокруг преминуваат работите на инспекциски 
надзор во ,областа на безбедноста на воздушната 
пловидба од делокругот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, ќе ги преземе, во согласност со 
актите за внатрешната организација и за работата 
и систематизацијата на работните места на тој ин-
спекторат, и работниците што ги вршеле тие ра-
боти во Сојузниот комитет за сообраќај и врски на 
денот на влегувањето во сила на овој закон, и тоа 
истовремено со преземање на односните работи, па 
опремата, инвентарот и другите предмета, архивата 
и документацијата. 

'Опремата, инвентарот и другите предмети, ар-
хивата и документацијата на службата за инспек-
ција на безбедноста на воздушната пловидба во Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски, ќе ги распо-
реди претседателот на Сојузниот комитет за сообра-
ќа ј и врски, на предлог од главниот сојузен воз-
духопловен инспектор, во согласност со видот, ка-
рактерот и обемот на преземените работи. 

Член 14 
Претседателот на Сојузниот комитет за сооб-

раќај и врски, директорот на Сојузната управа за 
контрола на летањето и главниот сојузен воздухо-
пловен инспектор истовремено ќе поднесат до Со-
јузниот извршен совет, најдоцна во рок од 30 дена-
од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
предлози на акти за внатрешната организација и 
за работата и систематизацијата на работните места 
за органите со кои раководат, 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

440. 

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

вија , издавам 

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

Ф У Н К Ц И Ј А Т А 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за работата и правата на сојузните пра-
теници и функционери на кои им престанала функ-
цијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 29 јуни 1977 го-
дина. 

ПР бр. 629 
29 -јуни 1977 година 

Белград 

' Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТАТА И ПРАВАТА НА СОЈУЗНИТЕ ПРА-
ТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ ПРЕС-

ТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

Член 1 
Називот на Законот за работата и правата на 

сојузните пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата (,Службен лист на СФРЈ", 
бр, 17/67) се менува и гласи: „Закон за работата и 
правата на делегатите во Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата". 

Член 2 ' 
Во член 1 зборовите: „сојузни пратеници и функ-

ционери" се заменуваат со зборовите: „делегати во 
Собранието на СФРЈ и функционери во федераци-
јата", а зборовите: „сојузните пратеници и функци-
онери" со зборовите:, „делегатите во Собранието на 
СФРЈ и функционерите во федерацијата". 

Член 3 

Член 7 
Во член 7 став 1 зборовите: „Сојузните прате- ' 

ници, функционерите на Сојузната скупштина и 
секретарот на Сојузната скупштина, претседателот, 
членовите и секретарот" се заменуваат со зборовите: 
„Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на 
Претседателството на СФРЈ, функционерите на 
Собранието на СФРЈ и секретарот на Собранието 
на СФРЈ, претседателот, членовите и генералниот 
секретар"; зборовите: „генералниот секретар на 
Претседателот на Републиката, државните секретари 
и" се бришат, по зборовите: „сојузните секретари", 
се додаваат зборовите: „и претседателите на сојуз-
ните комитети", а зборовите: ,,постојан надоместок 
на личниот до-ход" се заменуваат со зборовите: „на-
домест на личниот доход во постојан месечен износ". 

Во ^став 2 зборовите: „претседателите на Врхов-
ниот суд на Југославија и на Врховниот стопански 
суд" се заменуваат со зборовите: „претседателот на 
Сојузниот суд", а по зборовите: „сојузниот јавен 
обвинител", се додаваат запирка и зборовите: „Со-
јузниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето". 

Член 8 
Во член 8 став 1 зборовите: „сојузните прате-

ници и функционери" се заменуваат со зборовите: 
„делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на 
Претседателството на СФРЈ и функционерите воа 

федерацијата", зборовите: „пратеници на Сојуз-
ната скупштина или на републичките собранија" се 
заменуваат со зборовите: „делагати во -Собранието 
на СФРЈ, односно пратеници на Сојузната скупшти« 
на, членови на Претседателството на СФРЈ или 
делегати односно пратеници на собранијата на ре-
публиките односно автономиите покраини", зборо-
вите: „ако примале личен доход" се заменуваат со 
зборовите: „ако примале надомест на личниот доход 
односно личен доход", а зборовите: „Администра-
тивната комисија на Сојузната скупштина" се заме-
нуваат со зборовите: „Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ". 

Став 2 се брише. 
Член 9 

Во член 9 зборовите: „Сојузен пратеник" се за-
менуваат со зборовите: „Делегат во Собранието на 
СФРЈ, член на Претседателството на СФРЈ", а по 
зборот: „функционер" се додаваат зборовите: „во 
федерацијата". 

Член 10 
л Во член 10 став 1 зборовите: „постојан надомес-
ток на личниот доход" се заменуваат со зборовите: 
„надомест на личниот доход во постојан месечен 
износ". 

Во став 2 зборовите: „Сојузната скупштина" се 
заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ", а 
зборовите: „Одлуката на Административната коми-
сија подлежи на потврда од Сојузниот собор на 
(Сојузната скупштииа." — се бришат. 

Член 11 
Во член 11 став 1 зборовите: „Сојузните прате-

ници и функционери" се заменуваат со зборовите: 
„Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционе-
рите во федерацијата", а зборовите: „Сојузната 
скупштина" ce заменуваат со зборовите: „Собранието 
на 'СФРЈ". 

Во став 2 зборовите: „Сојузната скупштина" се 
заменуваат со зборовите: „Собранието на СФРЈ", а 
зборовите: „сојузен пратеник или функционер" 
- со зборовите: „делегат во Собранието на СФРЈ 
и функционер во федерацијата". 

Член 2 се менува и гласи: 
„Делегатите во Собранието на СФРЈ и функци-

онерите во федерацијата имаат право по престану-
вањето на оваа функција, во согласност со законот, 
да се вратат во организацијата на здружен труд 
или во друга самоуправна организација, односно 
заедница или орган на општествено-политичката 
заедница во кој биле во работен однос на исти или 
соодветни работи, односно работни задачи. 

Делегатите во Собраните на СФРЈ и функци-
онерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата, а кои не ^ оствариле правото од став 1 
на овој член, имаат право на личен доход и може. 
да им се довери вршење на определени работи во 
Собранието на СФРЈ, под условите и, за времето 
определени со овој закон". 

Член 4 
Член 3 се менува и гласи: 
„На делегатите во Собранието на СФРЈ PI на 

функционерите во федерацијата кои по престанува-
њето на функцијата продолжуваат да работат во 
Собранието на СФРЈ, надлежното тело на Собранието 
на СФРЈ им доверува вршење на определени ра-

б о т и односно работни зада-чи, имајќи го предвид 
нивното искуство. 

Во вршењето на работите, односно работните 
задачи што им се доверуваат делегатите во Собра-
нието на СФРЈ и функционерите во федерацијата 
ги имаат правата и должностите што се определени 
со општ акт на надлежното тело на Собранието на 
СФРЈ од став 1 на овој член. . 

За својата работа делегатите во Собранието на 
СФРЈ и функционерите во федерацијата од став 1 
на о^ој член имаат право на личен доход." 

Член 5 
Во член 4 зборовите: „Сојузните пратеници и 

функционери" се заменуваат со зборовите: „Деле-
гатите во Собранието на СФРЈ и функционерите 
во федерацијата". 

Член 6 
Во член 6, став 1 зборовите: „Сојузните прате-

ници" се заменуваат со зборовите: „Делегатите во 
Собранието на СФРЈ, членовите на Претседател-
ството на СФРЈ", а зборовите: „Сојузната скупшти-
на" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
СФРЈ". 

Во став 2 запирката и зборовите: „Врховниот 
суд на Југославија", се заменуваат со зборовите: „и 
Сојузниот суд", а зборовите: „и Врховниот стопан-
ски суд, генералниот секретар на Претседателот на 
Републиката" - се бришат. 

Член 12 
Член 12 се менува и гласи: 
„Износот на личниот доход на делегатите ,во 

Собранието на СФРЈ и на функционерите во федера-
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цијата кои продолжуваат да работат во смисла на 
одредбите на овој закон се определува според соод-
ветните одредби^ од Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ. 

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функцио-
нерите од став 1 на овој член ги имаат и другите 
права според Законот за личните доходи на функци-
онерите што ги избира или именува Собра,нието на 
СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ, освен надоместот 
на трошоците во врска со вршењето на функциите и 
правото на бесплатен превоз." 

Член 13 
Во член 13 став 1, зборовите: „Сојузната скуп-

»штина" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
СФРЈ". 

Во став 2 по зборовите: „Административната 
комисија" се додаваат зборовите: „на Собранието 
на СФРЈ"1 зборот: „пратеникот" се заменува со збо-
ровите: „делегатот во Собранието на СФРЈ", а по 
зборот „функционерот" се додаваат зборовите: „во 
федерацијата". 

Член 14 
Во член 16 зборот: ,,пратеникот" се заменува со 

зборовите: „делегатот во Собранието на СФРЈ", а 
по зборот: „функционерот" с^ додаваат зборовите: 
„во федерацијата". 

Член 15 
По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
„На делегатите во Собранието на СФРЈ и на 

функционерите во федерацијата кои започнале да 
ги остваруваат правата според овој закон, им ми-
руваат овие права кога ќе се вработат или ќе бидат 
избрани, односно именувани на друга функција врз 
основа на која остваруваат личен доход односно 
надомест на личниот доход. 

Продолжување на остварувањето на правата од 
став 1 на овој член се врши врз основа на лично 
барање во писмена форма и, тие права можат да се 
остваруваат најдолго до истекот на времето утврдено 
во решението за започнување на остварувањето на 
тие права. 

Ако делегатот во Собранието на СФРЈ или функ-
ционерот во федерацијата не го поднесе барањето 
од став 2 на овој член во рок од три месеци од 
денот кога му престанал работниот однос, односно 
Функцијата врз основа на која остварува личен 
Доход односно надомест на личниот доход, по исте-
кот на тој рок не може да продолжи да ги остварува 
"тие права." 

Член 16 
Во член 17 став 1 зборовите: „сојузните прате-

ници и функционери" се загленуваат со зборовите: 
„делегатите во Собранието на СФРЈ и функционе-
рите во федерацијата". 

Точка 2 се брише. 
Во став 2 зборовите: „Сојузен пратеник" се 

заменуваат со зборовите: „Делегат во Собранието 
на СФРЈ", а по зборот: „функционер" се додаваат 
зборовите: „во федерацијата". 

Став 3 се брише. 

Член 17 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на 

сојузн,ите пратеници и функционери на КОИ им 
престанала функцијата, а чии права се утврдени 
според одредбите на Законот за работата и правата 
на сојузните пратеници и фу,нкционери на кои им 
престанала функцијата до рокот утврден со тој закон 

Член 18 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди 
пречистениот текст на Законот за работата и пра-
вата на делегатите во Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на функ-
ционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во-„Службен лист на СФРЈ". 

441. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за из-
градба и модернизација на техничката база на Ра-
дио" Југославија од 1976 до -1980 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 јуни 1977 година. 

. ПР^бр. 630 
29 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ОД 1976 ДО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за из-

градба и модернизација на техничката база на Ра-
дио" Југославија од 1976 до 1980 година, за чие ос-
тварувале се обезбедени средства со сојузен закоп. 

Член 2 
Програмата за изградба и модернизација на 

техничката база на Радио«Југославија од 1976 до 
1980 година опфата: 

1) изработка на идејни и главни проекти за 
модернизација на Краткобрановиот емисионен 
центар и Центарот за продукција; 

2) изградба на градежни објекти за Краткобра-
новиот емисионен центар и Центарот за продукција; 

3) набавка и монтажа на опрема за Кратко-
брановиот емисионен центар; 

4) набавка и монтажа на опрема за Центарот 
за продукција; 

5) набавка и монтажа на радиорелејни уреди 
за врска на Центарот за продукција со Кратко-
брановиот емисионен ,центар; 

6) набавка и монтажа на радиоредејни уреди 
за врска на Радао-Југославија со републичките и 
покраинските радиодифузни центри; 

7) усовршување" на кадри. 
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Член 3 
Средствата обезбедени за финансирање на. из-

градбата и модернизацијата на техничката база на 
Радио«Југославија се користат во согласност со 
Програмата за изградба и модернизација на тех-
ничката база на Радио«Југославија од 1976 до 1980. 
година, што е составен дел на овој закон. 

Член 4 
Правата и должностите на инвеститорот за извр-

шување на работите врз изградбата и модерниза-
цијата на техничката база на Радио-Југославија, 
во согласност со овој закон, ги врши Радио-Југо-
славија. 

Член 5 
За потрошувањето на средствата и извршува-

њето на Програмата за изгра,дба и модернизација 
на техничката база на Радио-Југославија од 1976 
до 1980 година, Радио-Југославија е должна до 
крајот на февруари секоја година да поднесе из-
вештај до Собранието на СФРЈ за претходната го-
дина. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХ-
НИЧКАТА БАЗА НА РАДИО-ЈУГОСЛАВИЈА ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Изградбата и модернизацијата на техничката ба-
за на Радио-Југославија ќе се изврши во годишни 
етапи во периодот од 1976 до. 1980 година. 

Изградбата и модернизацијата на техничката 
база на Радио-Југославија опфаќа: 

1) изработка на идејни и главни проекти за 
модернизација на Краткобрановиот емисионен цен-
тар и Центарот за продукција, и тоа: 

- изработка на инвестициона програма, на 
техничко-технолошки елаборати и студии за мо-
дернизација (проширување и замена) на техничка-
та база на Краткобрановиот емисионен центар и 
изградба на Центарот за продукција; 

- изработка на идејни и главни проекти за 
Краткобрановиот емисионен центар и Центарот за 
продукција; 

- студиски патувања, подготвување на доку-
ментацијата за набавка на увозна опрема, собира-
ње на понуди за увозна и домашна опрема; 

2) изградба на градежни објекти за Краткобра-
новиот емисионен центар и Центарот за продукција, 
и тоа: 

- изградба на зграда и на придружни објекти 
на Центарот за продукција со вкупна површина од 
2.345m2; 

- изградба на придружни инсталации и акус-
тична обработка на петте студиски комплети на 
разделниот контролен центар, на телепринтерската 
и на агрегатската сала на Центарот за продукција; 

- изградба на инсталации за радиорелејните 
уреди за врска на Радио«Југославија со републич-
ките и покраинските радиодифузни центри; 

- доградба на нова емисиона сала за предава-
тели со сила од 250/500 kW во Краткобрановиот 
емисионен центар; 

- адаптација на постојната емисиона сала на 
Краткобрановиот емисионен центар; 

- адаптација на трафостаницата од 35 kV во 
Краткобрановиот емисиоќен центар; 

-— изградба на зграда на ангелскиот разделни« . 
во Краткобрановиот емисионен центар; 

- подготвителни работи, надзор, технички 
прием и конечна пресметка на трошоците за из-
градба на објектите на Краткобрановиот емисионеи 
центар и на Центарот за продукција; 

3) набавка и монтажа на опрема за Краткобра-
новиот емисионен центар, и тоа: 

— набавка и монтажа на четири Краткобрано-
ви предаватели со сила од 250/500 kW; . 

— набавка и монтажа на антенски системи, им-
пенданс-трафоа, антенски разделници, автоматски 
управувачи за антенски систем и кабли; 

— набавка и монтажа на дистрибуционо поле 
за развод на модул аци јата и за договор; 

" — набавка на мерни инструменти за предава-
тели и антенски системи; 

— набавка и монтажа на опрема за радиореле-
јните вррки за врска со Краткобрановиот емисионен 
центар со Центарот за продукција; 

— набавка и монтажа на опрема за трафоста-
ница од 35 кV и трафопотстаница од 6 kV; 

4) набавка и монтажа на опрема за Центарот 
за продукција, и тоа: 

— набавка и монтажа на опрема за пет сту-
диски комплети, разделник, приемна' телепринтер-
ска група, телефонски автоматски систем и непре-
кинувачки агрегат; 

5) набавка и монтажа на радиорелејни уреди 
за врска со Центарот за продукција со Краткобра-
новиот емисионен центар, и тоа: 

— изработка и монтажа на носачи на антен-
скиот систем за радиорелејна врска; 

— набавка и монтажа на опрема за радиоре-
лејна врска; 

— подготвителни р а б о т и , н а д з о р , . технички 
прием и конечна пресметка; 

6) набавка и монтажа на радиорелејни уред,и 
за врска на Радио-Југославија (Центар за продук-
ција) со "републичките и покраините радиодифузни 
центри, и тоа: 

— изработка и монтажа на носачи на антен-
скиот систем за радиорелејна врска; 

— набавка и монтажа на опрема за радиоре« 
лејна врска; 

подготвителни работи, надзор, технички прием 
и конечна пресметка; 

7) усовршување на кадри, и тоа: 
— усовршување на 3 стручњаци со висока 

подготовка од областа на телекомуникациите за 
работа« во Краткобрановиот емисионен центар; 

усовршување на 3 стрз^чњаци со средна hoд-
готовка од областа на телекомуникациите' за рабо-
та во Краткобрановиот емисионен центар; 

— усовршување на 3 стручњаци со висока под-
готовка од областа на телекомуникациите. за ра-
бота во Центарот за продукција; 

— усовршување на 3 стручњаци со средна под-
готовка од областа на телекомуникациите за рабо-
та во Центарот за продукција; 

— усовршување на 12 стручњаци со висока 
подготовка за странски јазици. 

442. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДО-
ПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТ-
НИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 

1979 ГОДИНА . 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за обезбедување средства за финансирање на 
Програмата за изградба на станови за работниците 
и функционерите во органите на федерацијата во 
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времето од 1975 до 1979 година, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 29 јуни 1977 година. 

ПР бр. 639 
29 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ 
Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 

1975 ДО 1979 ГОДИНА 

Член 1 ' 
Во Законот за обезбедување средства за финан-

сирање на Програмата за изградба на станови за 
работниците и функционерите во органите на феде-
рацијата во времето од 1975 до 1979 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/75) по член 4 се додава 
нов член 4а, кој гласи: 

„Средствата за реализација на Програмата се 
Предвидени врз база на цените од 1974 година. 

Валоризација на износите предвидени за оддел-
ни години ќе се врши во согласност со републиките 
и автономните покраини при донесување на буџетот 
на федерацијата за наредната година, а врз основа 
на податоците на Сојузниот завод за статистика за 
движењето на цените на производите и услугите, 
односно на трошоците за градење, ако растежот на 
тие трошоци е поголем од 5%. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди елемен-
тите и критериумите за валоризацијата од став 2 
на овој член." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

443. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА 
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА 
ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за доделување средства 
за давање помош на Република Италија од сред-
ствата на постојаната буџетска резерва на феде-
рацијата. што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 29 јуни 1977 година. 

ПР бр. 634 
.29 јуни 1977 година 
" Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПО-
МОШ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ОД СРЕДСТВА-
ТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Член 1 

Од средствата на постојаната буџетска резерва 
на федерацијата и се доделуваат на Република Ита-
лија средства во износ од 60,000.000 динари за от-
странување на последиците предизвикани од земјо-
тресот во Фурланија и Јулиска Краина во м а ј 1976 
година. 

^ Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се кори- v  

стат во спогодба со Владата на Република Италија 
' за изградба на педесет и пет монтажни станбени 
згради и два објекта за потребите на културата и за 
санација и адаптација на определен број станбени 
згради. 

Член 3 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 

производи ќе обезбеди реализација на работите од 
член 2 на овој Ѕакон во соработка со органите на 
Социјалистичка Република Словенија. ' 

Член 4 
Народната банка на Југославија ќе ft обезбеди 

на Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи средства во италијански лири во висо-
чина од 40% од износот на средствата од член 1 на 
овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

444. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА РОМАНИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА 
ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за доделување помош на 
Социјалистичка Република Романија од средствата 
на постојаната буџетска резерва на федерацијата, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 јуни 
1977 година. 

ПР бр. 635 
29 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА ОД СРЕДСТВАТА 
НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Од средствата на постојаната буџетска резерва 

на федерацијата и се доделува на Социјалистичка 
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Република Романија помош во износ од 102,500.000 
динари за отстранување на последиците предизви-
кани од земјотресот од 4 март 1977 година. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет ќе го определи органот 

или организацијата преку која ќе се реализира 
помошта од член 1 на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

445. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ОБВРСКАТА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ Н А . 
ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA) 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на обврската на федерацијата за фи-
нансирање на Петтото пополнување на средствата, 
на Меѓународното здружение за развој (IDA), што 
го усвои Собранието на СФРЈ, 'на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 29 јуни 1977 
година. 

ПР бр. 638 
" 29 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател , 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ОБВРСКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-

НИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA) 

Член 1 
Федерацијата презема обврска за финансира-

ње на учеството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Петтото пополнување на 
средствата на Меѓународното здружение за развој 
(IDA) во вкупен износ од 148,994.640 динари. 1 

Член 2 
Обврската од член 1 на овој закон федерацијата 

ќе ја изврши од средствата што ќе се обезбедат во 
буџетите на федерацијата, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1978 година 
49,664.880 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1979 година. 
49,664.880 динари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 
49,664.880 динари. 

Член 3 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон 

можат, по барање од Меѓународното здружение за 
развој, да се користат: 

1) во динари за плаќање на опрема испорачана 
и за услуги извршени од страна на југословенски 
организации на здружениот труд; 

2) во девизи од значење за одржување на ли-
квидноста во меѓународните плаќања. 

Член 4 
По барања на Меѓународното здружение за 

развој конверзијата на динари ја врши Народната 
банка на Југославија врз товар на тековните деви-
зни резерви 

Член 5 
Средствата обезбедени со овој закон се држат 

кај Народната банка на Југославија на посебна 
сметка. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

446. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ПРИ ОТСТРАНУВА-

ЊЕТО НА ЛИГАВКАТА И ШАПОТ 

Се прогласува Законот за обезбедување средства 
за намирување на трошоците настанати при отстра-
нувањето на лигавката и шапот, што го усвои Соб-
ра.нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на; 
републиките и покраините од 29 јуни 1977 година. 

ПР бр. 640 
29 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАСТАНАТИ ПРИ ОТ-

СТРАНУВАЊЕТО НА ЛИГАВКАТА И ШАПОТ 

Член 1 
Од средствата на постојаната буџетска резерва 

на федерацијата и се доделува на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина износ од 31,782.541,35 
динари за намирување на трошоците настанати при 
Отстранувањето на лигавката и шапот во 1973 и 

1974 година. 

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

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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447. 
Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-

к,онот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР-Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на 
САП Р,ој Бодина и Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА АГРОИНДУСТРИС-
КИОТ КОМПЛЕКС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 

ГОДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од тоа дека производството на храна 

е дејност од посебен заеднички интерес за вкупниот 
стопански развој, како и од самоуправното спогоду-
вање и договарање на самоуправните организации 
и заедници, на републиките и автономните покраини 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година и од нивната од-
говорност за снабдување на населението со храна, 
учесниците на овој договор ги утврдуваат заеднич-
ките интереси и цели, што треба да се остварат во 
периодот од 1976 до 1980 година. 

I. ЗАЕДНИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ И ПОЛИ-
ТИКАТА НА РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИС-

КИОТ КОМПЛЕС 
Член 2 

Согласно со член 1 од овој договор, како заед-
нички интереси и цели се утврдуваат: 

1)" развој на социјалистичките Самоуправни про-
дукциони односи и на производствените сили во зем-
јоделството, со негово самоуправно поопштествување 
и натамошно јакнење на сојузот на работниците ,и 
на селаните по пат на здружување на труд и на 
средства; 

2) забрзан развој на крупно социјалистичко зем-
јоделско производство и на општествено организи-
рано производство на индивидуалниот имот; 

3) создавање на услови за стопанисување што ќе 
го поттикнуваат интересот на производителите за 
унапредување на производството и за зголемување 
на доходот и создавање реални услови за "вклучува-
ње на индивидуалните земјоделски производители 
во здружениот труд врз принципите на самоупра-
вувањето, распределбата според резултатите на тру-
дот и на вложените средства; 

4) создавање на услови за натамошен развој и 
за применување на најсовремените достигања на 
науката и на техниката во земјоделството, за расте-
жот на продуктивноста на трудот, за подобро и по-
интензивно користење на земјоделските површини и 
други фактори на земјоделското производство; 

5) уедначување на условите за стопанисување и 
врз таа основа унапредување на производството, пре-
работката и прометот на земјоделски и на прехран-
бени производи, врз база на доходовните односи и 
договарање на производството и на размената на 
подолг рок. што е основен предуслов за стабилиза-
ција на производството, снабдувањето на пазарот и 
извозот; 

6) поттикнување на забрзан развој на земјодел-
ството во оидско-планинските области и на остро-
вите и, создавање на општествено-економски услови 
за побрз развој на тие области и острови, што е од 
посебен интерес за општонародната одбрана; 

7) вклучување на. земјоделството и на целокуп-
ниот агроиндустриски комплекс во меѓународната 
поделба на трудот врз основа на долгорочни и ста-
билни услови во производствената соработка и раз-
мената и врз принципи на рамноправност и економ-
ска заинтересираност, а посебно врз создавање ус-
лови за соработка во производството на храна со 
неврзаните земји, особено со неразвиените земји и 
со земјите во развој; 

8) поттикнување на развојот на домашното про-
изводство на земјоделски и на прехранбени произ-
води за долгорочен општествено оправдан и економ-
ски рационален извоз и заштита на домашното про-
изводство од прекумерен увоз на земјоделски и пре-
хранбени производи 

Член 3 
Учесниците на овој договор ќе иницираат работ-

ните луѓе здружени во разни облици на организа-
циите на здружен труд во областа на земјоделството, 
водостопанството, прехранбената и тутунската ин-
дустрија и во областа на прометот и на производ-
ството на земјоделска опрема и репродукциони ма-
теријали, како и во соодветните банкарски, стручни 
и научни организации да бидат носители на оства-
рувањето на заедничките интереси и цели утврдени 
со ОВОЈ договор. 

Работните луѓе со самоуправно спогодување ќе 
создаваат самоуправни заедници на здружен труд 
за меѓусебна деловна соработка врз основа,на заед-
ничкиот и општествениот интерес за остварување на 
поголемо производство и доход, и така да ги реша-
ваат суштествените прашања на својата општестве-
на и економска положба и развој. 

Член 4 
Тргнувајќи од ставот дека развојот на земјо-

делството треба значително да придонесе за развој 
на целокупните производствени сили на општеството 
PI за стопанската стабилност на Југославија,' учесни-
ците на овој договор се согласни дека е неопходно 
во наредниот период да се обезбеди постојан и ста-
билен растеж и развој на земјоделското производ-
ство, во согласност со растелсот на -побарувачката за 
земјоделски и прехранбени производи. 

Учесниците на овој договор се согласни во пе-
риодот од 4976 до 1980 година да го насочуваат раз-
војот на производството на земјоделски и на пре-
хранбен! производи, така што: 

1) да се задоволат растечките потреби во Југо-
славија; 

2) да се обезбедат неопходните резерви храна; 
3) постепено да се намалува и елиминира увозот 

на земјоделски и на прехранбени производи што мо-
жат економично и во доволни количества да се про-
изведат во Југославија; 

4) да се овозможи економски рационален и дол-
горочно општествен оправдан извоз. 

Учесниците на овој договор се согласни дека е 
од посебен интерес да се произведат потребните ко-
личества основни земјоделски и прехранбени про-
изводи што имаат стратешко значење во Југославија 
и во меѓународната размена. 

Член 5 
Учесниците на овој договор оценуваат дека по-

трошувачката на земјоделски и на прехранбени про-
изводи во периодот од 1976 до 1980 година ќе расте 
по стапка од околу 4%. 

Оцената за растежот на потрошувачката на зем-
јоделски и на прехранбени производи од став 1 на 
овој член учесниците на овој договор ја засноваат 
врз: 

1) создавање поголем доход како основа за по-
раст на животниот стандард; 

2) растеж на просечните реални лични доходи 
во рамките на зголемувањето на продуктивноста на 
трудот; 

3) обезбедување услови за постабилен пораст на 
средствата за животниот стандард; 
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4) создавање услови за натамошно подобрување 
на структурата на исхраната и на условите за 
рационална потрошувачка и намалување на учество-
то на жита во исхраната на населението, а за зголе-
му.вање на потрошувачката на поквалитетни пре-
хранбени" продукти, посебно од животинско потекло; 

5) пораст на вкупниот број на населението по 
стапка од 0,80% годишно; 

6) зголемување на прометот на странски туристи. 
За остварување на предвидениот растеж на по-

трошувачката од став 1 на овој член е неопходно 
да се обезбедат следните услови, и тоа: 

1) долгорочно договарање на производството; 
2) мерки за остварување на програмата за ква-

литетно ' снабдување на населението а особено на 
градовите, индустриските и туристичките центри; 

3) изградба и модернизација на трговска мрежа, 
на продажни, складишни и разладни капацитети; 

4) соодветна даночна политика. 
Член 6 

Учесниците на овој договор оценуваат дека из-
возот на земјоделски и на прехранбени производи 
во периодот од 1976 до 1980 година ќе расте по про-
сечна годишна стапка од околу 10%. 

Предвиденото зголемување на извозот на зем-
јоделски и на прехранбени производи од став 1 на 
овој член се заснова врз: 

1) зголемување на производството; 
2) приспособување на квалитетот и на асортима-

нот на производите кон барањата на странскиот па-
зар; 

3) навремено и долгорочно договарање на произ-
водство за извоз; 

4) заеднички вложувања во производство на хра-
на, а посебно со земјите" во развој; 

5) поттикнување на извоз со заеднички средства 
на организациите на здружен труд, со даночни олес-
нувања и со средства остварени од посебните да-
вачки на увоз на земјоделски и на прехранбени про-
изводи, како и со дрзти средства. 

Член 7. 
Заради задоволување на потребите на домашната 

побарувачка од земјоделски и од прехранбени про-
извод^, заради создавања резерви И зголемување на 
извозот на тие производи, учесниците на овој дого-
вор се согласни дека земјоделското производство во 
периодот од 1976 до 1930 година треба да расте по 
станка од околу 4%, а производството во областа на 

, прехранбената индустрија по стапка од околу 8% 
— во однос на производството остварено во 1974/75 
година. ч 

Учесниците на овој договор оценуваат дека 
земјоделското производство на општествените сто-
панства треба да расте по стапка од околу 8%, а на 
индивидуалните стопанства — од околу 3%. 

Член 8 
Предвидениот развој на земјоделското производ-

ство на општествените стопанства во периодот од 
1976 до 1980 година се заснова врз: 

1) интензивирање на земјоделското 'Производство 
со уредување на земјишните површини со аронда-
ција, комасација, одводнување, наводнување и со 

мерки; 
2) проширување на обработливото површини во 

Општествениот сектор, вклучувајќи и откуп на зем-
jиште, со цел до 1980 година со сите облици на пооп-
штествур-ање да се зголемат обработливото површи-
ни на општествениот сектор за 243.000 хектари, од 
Што: во СР Босна и Херцеговина за 15.000 хектари, 
во СР Црна Гора за 3.000 хектари, во СР Хрватска 
за 75.000 хектари, во СР Македонија за 10.000 хек-
тари, во СР Словенија за 10.000 хектари, во СР Ср-
бија, без автономните покраини, за 43.000 хектари, 
во САП Косово за 2.000 хектари и во САП Војво-
дина за 85.000 хектари; 

3) откуп на обработливи површини од индиви-
дуални земјоделски производители по економски 
Прифатливи услови, како и врз обработување на до-

сега необработувани површини во општествениов 
сектор; 

4) пошироко воведување ђа современа техника и 
технологија; \ 

5) развивање на научно-истражувачка работа ц 
применување на најновите научно-технички дости-
гања ? 

6) унапредување на самоуправната организација 
и поврзаноста на организациите на здружен труд ЕЅО 
областа на земјоделското производство, преработката 
и прометот на земјоделски и на прехранбени произ- ѕ 

води врз доходовни односи; 
7) поинтензивни инвестициони вложувања во 

земјоделството, во хидротехнички мелиорации и во 
прехранбената индустрија; 

8) производствена ориентација кон одгледување 
на поинтензивни полјоделски култури и попродук-
тивен добиток; 

9) поттикнување за здружување на трудни сред-
ства и на долгорочна производствена соработка со 
индивидуалните земјоделски производители во сите 
облици на здружувањето; 

10) измена на структурата на земјоделското про-
изводство, и во врска со тоа, на прехранбената ин-
дустрија, во согласност со потребите на побарувач-
ката. 

Член 9 
Предвидениот развој на вкупното, а посебно на 

стоковното производство на индивидуалните стопан-
ства се заснова врз: 

1) обезбедување на поголема економска заинте-
ресираност на индивидуалните земјоделски произво-
дители: 

2) развивање на самоуправно здружување на 
труд и средства врз основа на меѓусебно здружување 
на индивидуалните земјоделски производители во 
задруги и здружување на индивидуалните земјодел« ѕ 
ски производители со организациите на здружен 
труд и со други облици на здружување на трудот 
и на средствата; 

3) интензивирање на производството со поширо-
ка употреба на квалитетно семе, минерални ѓубри-
ња, средства за заштита на растенијата и со меха-
низација; 

4) групирање на обработливото површини на 
здружените земјоделци по пат на ѕцрондација, кома-
сација и др., заради поефикасно користење на тие 
површини; 

5) побрза модернизација на земјоделското про-
изводство со применување на научни достигања и 
современа технологија и техника, со поврзување со 
општествениот сектор и јакнење на соодветните 
стручни служби; 

6) заедничко користење на земјоделска меха-
низација по пат на здружување; 

7) поинтензивни производствени вложувања на 
средства на индивидуалните производители; , 

8) наменско насочување на општествени сред-
ства за инвестициони вложувања во општествено 
организирано стоковно производство. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека за 

реализација на целите утврдени со овој договор е од 
извонредно значење: 

1) постојано да се зголемува употребата на сред-
ства за заштита на растенијата и на минерални ѓу-
брива, така што во 1980 година да се достигне по-
трошувачка од околу 145 kg активна материја по 
хектар оранична површина: 

2) да се подобрува опременоста на земјоделството 
со квалитетна механизација, така што во 1980 година 
да се располага со околу 400.000 трактори (со тоа што 
силата на условен трактор да се смета како 35 КЅ) 
со соодветни приклучни машини и со комплетни ли-
нии за механизација на производството на опреде-
лени производи, како и со транспортни средства за 
превоз на земјоделски, производи, посебно кабести; 
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3) да се изградуваат, односно прошируваат соод-
ветните капацитети на прехранбената индустрија, 
особено на повисоките фази на преработката, како и 
помодерни складишни и разладни простори; 

4) прометот и пазарот неземјоделски и на пре-
хранбени производи подобро да се организира со дол-
горочно договарање на производството и на снабду-
вањето и со меѓусебно поврзување на суштествените 
фактори на репродукцијата. 

Обезбедувањето на опрема и на хемиски сред-
ства за потребите на земјоделството од домашно про-
изводство, односно од увоз, ќе се заснова врз само-
управно спогодување помеѓу организациите на здру-
жен труд во областа на земјоделското производство, 
прехранбената индустрија и производството на опре-
ма и на хемиски средства. 

II. РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НА ПРЕРА-
БОТКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки со прописи и со мерки на економската по-
литика да ги поттикнуваат организациите на здру-
жен труд во областа на производството и на про-
метот и заедниците на тие организации кон долго-
рочно самоуправно спогодување, односно општестве-
но договарање за производството, прометот и снаб-
дувањето на пазарот со земјоделски и прехранбени 
производи. 

Учесниците на овој договр се согласни, во рам-
ките на своите права и должности, да преземаат мер-
ки со кои ќе обезбедат стабилни економски услови 
за производство и за преработка на земјоделски npor 
изводи, и други мерки за поттикнување" на орга-
низациите на здружен труд и на индивидуалните 
земјоделски производители да ги користат посто-
јните потенцијали заради остварување на договореа v  

нето производство. 

Член 12 
Учесниците ,на овој договор оценуваат дека, во 

согласност со планираните потреби на домашната 
потрошувачка, потребите за резерви и потребите за 
извоз, до 1980 година треба да cе обезбеди вкупно 
производство на жита од околу 18,000.000 тони, и тоа: 
6,000.000 тони пченица, 114.000 тони 'рж, 715.000 тони 
јачмен, 50.000 тони оризова арпа, 417.000 тони овес 
и 10,700.000 тони пченка. 

Процената на производството на жита во коли-
чествата од став 1 на овој член се заснова врз оп-
штествените планови на републиките и општестве-
ните планови на автономните покраини за периодот 
од 1976 до 1980 . година, и изнесува: 

— во илјади тони -

Предвиденото производство на жита од став 1 
на ОВОЈ член треба да се оствари првенствено со зго-
лемување на приносот по хектар на општествените 
и на индивидуалните стопанства. 

Производството на жита од став 1 на овој^член 
во количествата од тој ставчовозможува, покрај на-
мирување на домашните потреби, во 1980 година да 
се обезбеди извоз на околу 1,500.000 тони пченка 
или производи од пченка и на околу 500.000 тони 
пченица. - , 

Преработката на жита, а посебно производството 
на брашно и на преработки од брашно, треба да се 
засноваат врз подобрување на асортиманот и ква-
литетот на производите, со рационално користење на 
житата. 

Член 13N 

Учесниците на овој договор оценуваат дека тре-
ба да^ се -зголеми учеството на индустриските расте-
нија во структурата на земјоделското производство. 
Производството на главните индустриски ќултЈфи ќе 
се зголемува постепено, така што во 1980 година ќе 
изнесува вкупно: шеќерна репа 8,730.000 тони, 
сончоглед 695.000 тони; соја 146.000 тони, маслодајна 
репа 75.000 тони, маслинки 41.000 тони и суров тутун 
101.500 тони. 

Процената на производството на индустриски 
култури во количествата од став 1 од овој член се 
заснова врз општествените планови на републиките 
и општествените планови на автономните покраини 
за периодот од 1976 до 1980 година и изнесува: 

— во илјади тони -

Забрзан растеж на производството на индустри-
ски растенија треба да се оствари со проширување 
на сеидбените површини и со зголемување на при-
носот по хектар. 

Во производството на шеќерна репа ориентаци-
јата треба да биде кон подобрување на квалитетот 
на репата и кон зголемување на површините, во со-
гласност со капацитетите за преработка. 

Развој на капацитетите за преработка на шеќер-
на репа ќе се обзебедгг со изградба на нови, со ре-
конструкција и со проширување на постојните ка-
пацитети, што ќе овозможи во 1980 година да се дос-
тигне производство на шеќер од 925.000 тони, во рам-
ките на кампањата на преработката од 80 дена, што 
ќе ги задоволи потребите на домашната потрошу-
вачка. 

За растежот и стабилноста на производството на 
маслодајните култури од суштествено значење е по - ' 
добрувањето на сортиментот со поинтензивно при-
менување на резултати од научноистражувачката 
работа. 
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Производството на маслодајни култури и на ма-
сла ќе се зголемува така што во 1980 година ќе из-
несува 315.000 тони масло за јадење и растителни 
масти, за да ја намири во целост домашната 
потрошувачка и да овозможи создавање на потре-
бни резерви. 

Предвиденото производство на суров тутун тре-
ба да ги задоволи потребите на домашниот пазар и 
да обезбеди извоз на ферментиран тутун од околу 
30.000 тони. Ориентацијата во производство на широ-
коллсни и ситнолисии тутуни треба да се приспо-
собува кон барањата на пазарот. 

Член 14 
Учесниците на овој договор оценуваат дека про-

изводството на зеленчук треба да се ' развива така 
што во 1980 година да изнесува околу 7.100.000 тони. 

Процената на производството во количеството од 
став 1 на овој член се заснова врз општествените 
планови на републиките и општествените планови 
на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 
година, и изнесува: 

Се оценува дека со зголемување на производ-
ството и на преработката на овошје и грозје ќе се 
обезбеди намирување на побарувачката на домаш-
ниот пазар и ќе се остварат вишоци за извоз. 

Изградбата на нови капацитети и проширува-
њето на постојните капацитети за преработка на 
овошје и грозје треба да биде во согласност со су-
ровинската база и со можностите за пласман. 

Член 16 
Учесниците на овој договор оценуваат дека произ-

водството на месо, млеко, јајца и на други добиточни 
производи треба да се зголемува така што во 1980 
година да достигне: 1,286.000 тони месо, 4.571,000.000 
литри млеко и 4.500.000.000 јајца. 

Процената на производството на месо, млеко и 
јајца во количествата од став 1 на овој член се 
заснова врз општествените планови на републиките 
и општествените планови на автономните покраини 
за периодот од 1976 до 1980 година, и изнесува: 

Предвидениот растеж на производството на зе-
ленчук се заснова врз побрзо развивање на опште-
ствено организирано производство, врз зголемување 
на приносот по хектар на индивидуалните стопан-
ства, а особено врз зголемување на учеството на оп-
штествениот сектор во производството на зеленчук, 
како и врз воведување на индустриски начин на 
производство на зеленчук на тој сектор. 

Учесниците на овоj договор се согласни дека со 
економски мерки треба да се создаваат поволни ус-
лови за развој на производството на зеленчук и да 
се поттикнува долгорочно договарање на производ-
ството, прометот и на- потрошувачката заради ква-
литетно снабдување на населението. 

Учесниците на овој договор сметаат дека треба 
да се изврши реконструкција и модернизација на по-
стојните капацитети за преработка, како и подига-
ње на нови капацитети за преработка, во соглас-
ност со суровинската база и со можностите за плас-
ман па домашниот и странскиот пазар. 

Член 15 
Учесниците на овој договор оценија дека со ин-

тензивирање на производството, со подигање на 
нови" засади, со пошироко воведување на современа 
техника и технологија, со подобрување на' сортниот 
состав и со производство и употреба на квалитетен 
саден материјал, може да се оствари зголемување на 
производството на овошје и грозје, така што во 1930 
година производството на овошје да изнесува 
1,947.000 тони, а на грозје 1,469.000 тони. 

Процената на производството на овошје и грозје 
во количествата од став 1 на овој член се заснова врз 
општествени,те планови на републиките и општестве-
ните планови на автономните покраини за периодот 
од 1976 до 1980 година, и изнесува: 

Производството на месо треба да биде насочено 
кон видовите и квалитетот што ќе им одговараат на 
потребите на домашниот и странскиот пазар. 

Со проширување на општествено организираното 
производство во сточарството, ќе се зголеми пазар-
ното производство на месо, млеко и јајца, и така 
ќе се оствари порамномерно снабдување на домаш-
ниот пазар и производството па вишоци за извоз. Со 
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поврзување на организациите на здружен труд во 
областа на производството, преработката и прометот 
на сточни производи врз самоуправни основи, ќе се 
обезбеди поголем степен на нивна економска стабил-
ност и распределба на доходот според трудот и ре-
зултатите од трудот во тие организации и посигурна 
снабденост на потрошувачите. 

Сточарското производство во ридско-планински-
те области ќе се развива и во согласност со усвое-
ната програма за резерви на месо во жив добиток. 

Заради намалување на трошоците на производ-
ството на месо, млеко и јајца, треба да се применува 
економската оптимална структура на добиточната 
храна ,имајќи ја предвид насоката на производството 
и економските ефекти. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
треба да се модернизираат и прошират индустриски-
те капацитети на добиточна храна врз база на до-
машни суровини. 

Во развојот на капацитетите на кланичната ин-
- дустрија, тежиштето ќе биде врз модернизацијата и 
оптимализацијата, со ориентација кон максимално 
користење на нуспродуктите на колењето. 

Во индустриската преработка на млекото, покрај 
модернизацијата на постојните капацитети, ќе се из-
градат и нови капацитети, особено за преработка на 
сезонските вишоци на млеко. 

Заради отстранување на проблемите што наста-
нуваат во производството поради сезонските вишоци 
на јајца, треба да се изградуваат, односно модерни-
зираат капацитетите за преработка на јајца. 

Член 17 -
Учесниците на овој договор се согласни дека 

развојот на'рибарството-треба да се заснова врз уна-
предувањето на ловот и одгледувањето на риба во 
вештачки рибници, реки, езера и акумулации, како 

) и врз унапредувањето на ловот на риба во Јадран-
ското Море и на далекодорскиот риболов, така што 
производството и ловот на риба во 1980 година треба 
да изнесува околу 184.800 тони. 

Процената на производството и на ловот на риба 
во количеството од став 1 на овој член се заснова 
врз општествените планови на републиките и опште-
ствените планови на автономните покраини за пе-
риодот од 1976 до 1980 година, и изнесува: 

- во илјада тони -

м Учесниците на овој договор оценуваат, дека пла-
нираниот развој на производството и ловот на риба; 
до 1980 година ќе ја намири побарувачката на до-
машниот пазар и дека ќе обезбеди извесни вишоци 
за извоз. 

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И 
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОЛИТИКАТА НА 

РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМ-
ПЛЕКС 

Член 18 
Заради остварување на целите на развојот утвр-

дени со овој договор, учесниците на овој договор t  
се согласни,'Во рамките на своите права и должности, 
да преземаат мерки на економската политика засно-
вани врз единствениот стопански систем и врз сис-
темските решенија, како и други мерки, што треба 
постојано да се приспособуваат кон натамошниот 
развој на економскиот систем и да создаваат услови 
за зголемување на продуктивноста на трудот и за 
рамноправност на работниците и па здружените зем-
јоделци во стекнувањето на доходот и располагање-
то со резултатите од трудот. 

Со овој договор се утврдуваат заедничките ос-
нови за: 

1) регулирање на односите во областа на: 
а) инвестиционата политика; 
б) цените и компензациите; 
в) организацијата на пазарот на земјоделските и 

прехранбените производи и на системот на резервите; 
г) надворешнотрговската размена; 
д) кредитирањето на производството и залихите 

на основните земјоделски и прехранбени 'производи; 
2) преземање на други мерки. 

1. Инвестициона политика 

Член 19 
Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат 

здружувањето на трудот и средствата, со кое ќе 
се овозможат поголеми вложувања и остварување на 
долгорочниот развој на агроиндустрискиот комплекс 
за да се обезбеди ^хармонично одвивање на теко-
вите на општествената репродукција и подинамичен 
и поинтензивен развој на тој комплекс. I 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права, и должности, да преземаат 
мерки организациите на здружен труд средствата 
потребни за финансирање на проширената репро-
дукција во агроиндустрискиот комплекс, да ги обез-
бедуваат од: 

1) средствата на организациите на здружен труд; 
2) средствата на индивидуалните земјоделски 

производители;' 
3) средствата на штедењето; 
4) средствата на организациите на здружен труд 

здружени во банки; 
5) кредитите на Меѓународната банка за обнова 

и развој; 
6) други странски кредити; 
7) средствата да Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

8) други извори на средства за посебни намени. 
Републиките и автономните покраини, со свои 

мерки ќе ги поттикнуваат организациите на здружен 
труд, банките и другите заинтересирани субјекти врз 
самоуправна основа да ги здружуваат трудот и сред-
ствата со кои ќе се обезбедат потребните влолѕувања 
и бенефицирани услови на кредитирањето за вложу-
вањата, кога е тоа општествено-економски оправ-
дано. 
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Вложувањата во агрриндустрискиот комплекс 
треба да се засноваат врз доходовните и пазарните 
критериуми во инвестирањето. 

Член 20 
Учесниците на овој договор оценуваат 'дека за 

остварувањето на заедничките интереси и цели, утвр-
дени во чл. 2 до 17 на овој договор, организациите 
на здружен труд во областа на агроиндустрискиот 
комплекс треба да учествуваат со околу 11,4% во 
инвестициите во основните средства на општествени-
от сектор на стопанството (563.500,000.000 динари), 
што изнесува околу 64.000,000.000 динари (според 
цените во 1975 година), со следната структура на 
вложувањата, и тоа: 

1) во земјоделсково производство (чиста дејност) 
и рибарството вложувањето треба да изнесува околу 
41.0^0,000.000 динари, со тоа што во тој износ се за-
сметани и вложувањата во општествено организи-
раното производство на земјоделците; 

2) во производството на шеќер, масло, преработка 
на млеко, производство на готови јадења и изградба 
на-.простор за складирање и разладување во индус-
тријата на мссо, овошје и зеленчук, како и во капа-
цитетите со кои се овозможува прифаќање, доработ-
ка и доставување на производите од производите-
лите ДО- потрошувачите, вклучувајќи ги и резервите, 
вложувањето треба да изнесува околу 15.000,000 000 

' динари; 
3) во изградбата на системот за одводнување и 

наводнување вложувањето треба да изнесува околу 
8.000,000.000 динари. 

? У Член' 21 
Учесниците на овој договор се4 согласни креди-

тите на Меѓународната банка за обнова и развој, 
според општиот југословенски проект за развој на 
земјоделството, да се распределат врз основа на 
договорите на републиките и автономните покра-
ини за насочување и користење на заемите од Ме-
ѓународната банка за обнова и развој за периодот 
од 1 јули. 1976 до 1981 година. 

Распределбата на кредитот на Меѓународната 
банка за обнова и развој според вториот општ југо-
словенски земјоделски проект ,(кредитна линија за 
земјоделството), ќе се изврши така што 500/оод кре-
дитот ќе им се додели на стопански развиените 
републики и САП Војводина, а 500/о од кредитов — 
на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово. 

Распределбата на соодветен износ на кредитот 
внатре во стопански развиените републики и САП 
Војводина ќе се изврши според нивното учество во 
делот на остварениот општествен производ на вкуп-
ното -земјоделство според просекот во 1974 и 1975 
година, при што се зема предвид само чистата деј-
ност. 

Распределбата на соодветен износ на кредитот 
внатре во стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП KOQOBO ќе се изврши во согласност со 
член 2 точка 1 на Договорот на републиките и ав-
тономните покраини за насочување и користење на 
заемите на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој во периодот од 1976 до 1981 година, односно 
според нивното учество во кредитите на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 
година. 

Републиките и автономните покраини се со-
гласни од своите средства да го поднесуваат курс-

^ниот ризик за делот на заемот на Меѓународната 
банка за обнова и развој што на индивидуалните 
земјоделски производители им се одобруваат во ди-
нарската вредност на банката заради изведување 
на општиот југословенски проект. 

Член 22 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни дека во рамките на расположивите странски 
кредити, во согласност со Договорот за утврдување 
на критериумите за насочување и користење - на 
странските кредити за потребите на развојот на 
Југославија во периодот од 1976 до 1980 година, де-
лот од тие средства да се насочува во развојот на 
агроиндустрискиот комплекс. 

2. Цени и.компензации 

Член 23 
Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-

ви работниците во основните организации на здру-
жен труд самостојно, во односи на меѓусебна за-
висност, поврзаност и одговорност, да формираат 
цени на земјоделските и прехранбените производот 
на единствениот југословенски пазар, врз основа на 
дејствувањето на? законитоста на пазарот а во со-
гласност со самоуправните спогодби, со општестве-
ните договори и со условите за стекнување на до-
ходот утврдени со прописи, како и со прописите за 
цените. ? 

Член 24 
Учесниците на овој договор се согласни, заради 

обезбедување на постабилни услови на Цроизвод-
ството, за задоволување на домашната потрошува-
чка, за создавање на неопходни^ резерви и убла-
жување на растројуБањата на пазарот, да се врши 
општествена контрола на цените на земјоделските 
и прехранбените производи,' применувајќи ги при 
тоа критериумите што поаѓаат од следните основи: 

1) целите на општествено-економскиот развој 
утврдени со овој договор и со материјалните би-
ланси (производство, потрошувачка, увоз, извоз, 
залихи) и резерви; 

2) движењето на просечниот доход и на продук-
тивноста на трудот на општествените стопанства и 
во општествено организираното производс-тво на 
земјоделците; 

3) движењето на цените на странскиот пазар, 
односно на цените што организациите на здружен 
труд ги остваруваат на странскиот пазар и нивното 
влијание врз домашните цени; 

4) односите на понудата и побарувачката и нив-
ното влијание врз движењето на цените и живот-
ните трошоци во согласност со годишните резолу-
ции за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за ,периодот од 1976 
до 1980 година. 

- Ч л е н 25 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да преземаат 
мерки Сојузниот завод за цени, во соработка со 
Сојузниот завод за статистика и со други надлежни 
органи на федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини, поаѓајќи од прописите за опште-
ствената контрола на цените и од основите од член 
24 на овој договор, да ги разработи критериумите и 
да ја утврди методологијата, мерилата и показате-
лите што се примеуваат во општествената контрола 
на цените. 

Показателите од став 1 на овој член ќе се сле-
дат посебно за општествените стопанства, а посебно 
за општествено организираното производство на 
земјоделците, за производите што се под општестве-
на контрола на цените и за производите за кои со 
овој договор е предвидено да се утврдуваат произ-
водителските продажни и заштитни цени. 

Додека не ќе се обезбедат показателите за сле-
дење на општествено организираното производство 
на земјоделците, ќе се применуваат показателите 
за општествениот сектор на земјоделството. 
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По исклучок, за суровиот тутун за кој не се 
следат показателите од став 1 на овој член, при-
времено, до крајот на 1978 година, ќе се примену-
ваат односите на просечното движење на цените на 
растителните производи за кои се утврдуваат про- -

" изводмтелските продажни цени. 

Член 26 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

Службата на општественото книговодство, според 
показателите од член 140 на Законот за здружениот 
труд и на прописите донесени врз основа на овла-
стувањата од. член 143 на тој закон, а во согласност 
со основите од член 24 на овој договор, треба да ги 
следи и искажува резултатите на трудот на работ-
ниците и земјоделците и работењето на организам 
циите на здружен труд во областа на агроиндустри-
скиот комплекс на општествениот сектор и на оп-
шствено организираното производство на зем-
јоделците по - гранки на производството. 

Член 27 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

под општествената контрола на цените на един-
ствениот југословенски пазар, треба да бидат след-
ните земјоделски производи од домашното произ-
водство и од увозот: пченица, пченка, -оризова 
арпа, сончоглед и други маслодајни култури, 
вклучувајќи ја и сој ата шеќерната репа, суровиот 
тутун, суровиот памук, волната, свежото млеко и 
добитокот за колење (говеда, овци, свињи и жи-
вина).. 

За производите од став 1 на овој ,член учес-
ниците на овој договор се согласни до 1980 година 
да ги утврдуваат производителските продажни це-
ни, освен ако учесниците не се спогодат поинаку. 

Член 28 
Надлежните органи при предлагање и донесу-

вање "на прописите за преземање на ,мерки во об-
ласта на цените треба да поаѓаат од основите и кри-
териумите од чл. 24 до 26 на овој договор. 

Учесниците на овој договор со свои прописи ќе 
обезбедат производителските продажни Цени да се 
применуваат при откупот и продажбата на земјо-
делските производи, со тоа што ќе настојуваат тие 
цени да. с.е применуваат на однапред договореното 
производство. 

Прописите и мерките од став 1 на овој член, 
по правило, треба да се донесуваат до 1 октомври 
тековната година за наредната година, а по исклу-
чок и во текот на годината. 

Член 29 
Учесниците на овој договор сб согласни дека 

малопродажните цени за земјоделските производи 
од член 27 на овој договор и за основните прера-
ботки од тие производи треба да ги определуваат 
републиките и автономните покраини, и да' 
преземаат мерки за општествена контрола на це-
ните на тие производи и други мерки заради обез-
бедување на постабилни услови на пазарот: на хра-
ната. 

Ако при определувањето на малопродажните 
цени за земјоделските производи и нивните прера-
ботки од став 1 на.овој член се утврдат цени по-
ниски од нивото на производителските продажни -
цени, републиките и автономните покраини се со-
гласни истовремено со утврдувањето на пониските 
цени со посебен договор да ги утврдат и компен-
зациите. 

k Член 30 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни, заради заштита на стандардот на населе-
нието и за одржување ,на животните трошоци во 

планираните рамки, да склучат, договор со кој ќе 
се утврди за кои производи од член 27 на овој ,до-
говор ќе се одобруваат компензации и под кои ус-
лови на купувачите ќе им се надомести износот на 
компензациите од буџетите на републиките и бу-
џетите на автономните покраини. 

Договорот од став 1 на овој член се донесува 
во согласно.ст со годишните резолуции за полити-
ката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, 
истовремено со донесувањето на буџетите на ре-
публиките и буџетите на 'автономните покраини. 
Ако не се донесе нов договор, ќе се применува до-
говорот од претходната година до донесувањето на 
новиот договор. 

Член 31 
, Републиките и автономните покраини се со-

гласни врз основа на договорите, од член 30 на овој 
договор да обезбедат потребни средства за компен-
зации за потрошувачката на земјоделските и пре-
хранбените производи на својата територија; 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со продажба на мало и крајните потрошу-
вачи што ќе ги определи републиката, односно ав-
тономната покраина, износот на компензацијата што 
им го исплатиле на земјоделските производители, 
заедно со цената, го надоместуваат од буџетот на 
републиката, односно на автономната покраина. 

Член 32 
Учесниците на овој.договор се согласни за про-

изводите од член 27 на овој договор што произле-
гуваат од домашно производство да пропишуваат 
заштитни цени. 

Заштитните цени од став 1 на овој член ги ут-
врдуваат надлежните сојузни органи во согласност 
со прописите до 1 октомври тековната година за 
наредната година. 

" Заштитните цени од став 1 на овој член се 
утврдуваат врз основа на определените производи-
телски продажни цени од чл. 27 и 28" на овој до-
говор, што се намалуваат најмногу до 150/о, земај-
ќи ја при тоа предвид просечната продуктивност и 
доходовноста,, во производството на тие производи 
Ца општествениот сектор и во општествено органи-
зираното производство на земјоделците, 

Член 33 
Учесниците на овој договор се согласни . 

земјоделските производи што на пазарот не можат 
да се- пласираат по заштитните цени, да се -отку-
пуваат по тие цени, водејќи при тоа сметка за ко-
личествата утврдени со овој договор, под услов 
производите да се подготвени во форма во. која 
можат да се складираат. 

Надлежните органи на републиките и автоном-
ните покраини со свои мерки ќе регулираат органи-
зациите на здружен труд во областа на прометот и 
индустриската преработка на земјоделските произ-
води, производите од став 1 на овој член да ги 
преземат, доработат, преработат и складираат. 

Откуп на земјоделски производи според зашти-
тни цени треба да вршат надлежните органи, од-
носно организациите на републиките и автономните' 
покраини до количествата утврдени со билансот за 
тековната или економската година, а над тоа тг 
надлежните органи, односно организации на феде-
рацијата (чл. 42 и 43). ' . 

-Л 
Член 34 

Учесниците на овој договор се согласни ком-
пензациите во вид на регрес (во натамошниот текст: 
регрес) за минерални ѓубриња, постепено да се на-
малуваат и како интервентна мерка да се укинат 
на 31 декември 1979 година. 
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Учесниците на овој. договор се согласни мине-
ралните ѓубриња во наредните години да се регре-
сираат во следните износи од утврдените произво-
дите леќи цени за НПК: 

1) во 1977 Година — просечно 20%; 
2) во 1978 година — просечно 140/о; 
3) во 1979/ година — просечно 7%. 

При утврдувањето на производителските про-
дажни цени од член 27 на овој договор учесниците 
на овој договор ќе водат сметка за пресметувањето 
на регресот за минерални ѓубриња во цените на 
земј одел ските и прехранбените производи. 

До крајот на 1979 година средствата за регреси-
рање на потрошувачката на минерални ѓубриња ќе 
се обезбедат сразмерно со придонесот од републи-
ките и автономните покраини кон буџетот на феде-
рацијата, а ќе се исплатуваат преку посебна сметка 
кај Службата на општественото книговодство на 
Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и должности, да донесат про-
писи за обезбедување на средства и за условите и 
начинот на користење на тие средства за намените 
од овој договор. 

Учесниците на овој договор, во рамките на сво-
ите права и должности се согласни да обезбедат 
реесконт на кредитите на организациите на здру-
жен труд во областа на; земјоделството за залихите 
на минералните ѓубриња под поволни услови и 
да. ги утврдат царинските контингенти за увоз на 
одделни суровини за производството на минерални 
ѓубриња, и да преземат други мерки. 

3. Организација на пазарот на земјоделски и пре-
хранбени производи и систем на резерви 

/ Член 35 
Поаѓајќи од своите општествени планови и 

утврдените стоковни биланси, учесниците на овој 
договор со, свои мерки ќе го поттикнуваат долго-
рочното договарање на производството, јакнењето 
на функциите на стоковните резерви, изградбата 
и опремувањето на складираниот и разладниот про-
стор за сместување и чување, на пазарните вишоци 
и ќе создаваат услови учесници во овие активно-
сти да бидат и градовите, индустриските и тури-
стичките центри и другите големи потрошувачи.' 

Член 36 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да ги поттикнуваат работниците во организации-
те на здружен труд во областа на земјоделството, 
во земјоделските задруги и во основните органи-
зации на кооперантите, со работниците во основ-
ните организации на здружен труд во областа на 
преработката на земјоделските производи, прометот 
на земјоделски и прехранбени производи, туризмот 
и во други организации и органи — големи потро-
шувачи да склучуваат самоуправни спогодби за 
производство, преработка, промет и доходовни од-
носи. 

Спогодбите од став 1 на овој член треба да со-
држат одредби за: 

1) заедничко планирање на производството и 
усогласување на капацитетите; 

2) преземање на производи по динамика ; коли-
чество и договорени цени; 

3) заеднички настап на домашниот и странски^ 
от пазар; 

4) регулирање на меѓусебниот однос во заед-
нички остварениот доход; 

5) поднесување на ризикот од заедничкото ра-
ботење и д о . - -

Член 37 
Учесниците на овој договор се согласни со свои 

мерки, во согласност со законот, да го поттикнуваат 
договарањето на производството и испораката на^ 
земјоделски и прехранбени производи помеѓу ос-
новните организации на здружен труд во областа 
на примарното земјоделско производство и органи-
зациите на здружен труд во областа на преработ-
ката на земјоделски производи, и на прометот на 
земјоделски и прехранбени производи, како и по-
меѓу тие организации и организациите на ,потро-
шувачите, по правило, пред почетокот ,на произ-
водството. 

Во согласност со одредбата на став 1 од овој 
член, учесниците на овој договор со свои мерки ќе 
ја унапредуваат организацијата на откупот и про-
метот на земјоделски производи во целост, а по-
себно откупот на тие производи од индивидуалните 
земјоделски производители. 

Член 38 
Учесниците на овој договор ќе ги определат 

местата на кои ќе се врши општествено договарање, 
самоуправно спогодување и меѓусебно информира-
ње на производителите, преработувачите, промет-
ните организации и потрошувачите на земјоделски 
и прехранбени производи. Тоа жесто ќе биде и 
Продуктната берза во Нови Сад, која во текот на 
1977 година треба да ги усогласи организацијата и 
работењето со одредбите на Законов за здружениот 
труд за да се оспособи и за наведените работи. 

Член 39 
Републиките и автономните покраини посебно 

ќе ги поттикнуваат акт,ивностите. на градовите, ин-
дустриските и туристичките центри. во поглед на 
преземањето мерки за создавање услови за побрз 
развој и долгорочно договарање на производството 
на овошје и зеленчук, како и на други земјоделски 
производи, заради обезбедување редовно и стабилно 
снабдување на населението со- тие производи. 

Член 40 
Учесниците на овој договор се согласни, во со-

гласност со прописите со кои се уредува и обезбе-
дува единство на југословенскиот пазар, со свои 
мерки да го поттикнуваат ^современото органи-
зирање на пазарот на земјоделски и прехранбени 
производи. Со самоуправни спогодби помеѓу орга-
низациите на здружен труд во областа - на произ-
водството и организациите' на здружен т р у д во об-
ласта на прометот на земјоделски и прехранбени 
производи и со мерки на општествено-политичките 
заедници ќе се создаваат услови за порационален 
пласман ^на тие производи и подобро снабдување на 
потрошувачите со тие производи. 

ЈЗО согласност со одредбата на став 1 од опој 
член, републиките и автономните покраини ќе соз-
даваат услови во големите градови, индустриските 
и туристичките центри да се формираат деловни 
заедници на производителите на земјоделски про-
изводи, на прехранбената индустрија и на органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на тие производи, како и да се формираат са-
моуправни интересни заедници на производителите, 
прометните организации на здружен труд и потро-
шувачите на храна. 

Член 41 
Учесниците на овој договор се согласни, заради 

постабилно и поефикасно функционирање на един-
ствениот југословенски пазар и обезбедување на 
стопанството и општеството во случај "на тешкотии 
што можат да настанат во вонредни услови и 'на-
таму да се изградува и унапредува системот на сто-
ковни резерви на соодветни земјоделски и прехрана 
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Сени производи и да се унапредуваат резервите ве 
жив добиток. Во врска со тоа, ќе се создаваат сто-
ковни резерви на ниво на федерацијата, републи-
ките, автономните покраини, општините и органи-
зациите на здружен труд, со тоа што учесниците 
на овој договор, во рамките на своите п р а в а м дол1« 
жности, да обезбедат работењето со тие резерви да 
биде во согласност со потребите на стопанството и 
населението, како и со задачите на народната од-
брана, 

Член ,42 
Учесниците на овој договор,' поаѓајќи од одго-

ворноста и политиката на снабдувањето на стопан-
ството и на населението и обезбедувањето на неоп-
ходните стоковни резерви, да ги утврдуваат своите 
материјални биланси на земјоделски и прехранбени 
производи и да, водат политика на стоковни резер-
ви, во согласност со тие биланси. » 

Материјалните биланси на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини се утврдуваат до 1 
октомври тековната година за наредната година. 

Заради реализација на материјалните биланси 
од став 1 на овој член и следење на движењето на 

"понудата и побарувачката на земјоделски и прех-
ранбени производи, учесниците на овој договор" ќе 
преземаат потребни мерки. 

Член 43 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни секоја година да им утврдуваат и обезбедуваат 
на надлежните органи, односно организации сред-
ства за обемот на стоковните резерви, утврден со 
материјални биланси, како и средства за интервен-
тен откуп на земјоделски производи и за други ин-
тервенции на пазарот на тие производи. 

Федерацијата, во согласност со обврските утвр-
дени со закон и во соработка со републиките и ав-
тономните покраини, преку надлежните органи, од-
носно организации, врши интервентен откуп на зе-
мјоделски производи и презема други интервенции 
на пазарот. 

4. Надворешнотрговска размена 

Член 44 
Во согласност со утврдената заедничка развојна 

и девизна политика, републиките, и автономните 
покраини ќе го насочат развојот на земјоделско-
то и прехранбеното ,производство така што да се 
овозможи што. порационално вклучување на здру-
жениот труд во меѓународната поделба на трудот, 
водејќи сметка за придонесот и обврските на орга-
низациите на здружен труд и за својот придонес и 
обврските за остварување на планираните пропор-
ции на платниот и девизниот биланс. Учесниците 
на овој договор, се согласни со политиката и со 
мерките во девизниот и надворешнотрговскиот ре-
жим да влијаат извозот на земјоделски и прехран-
бени производи да стане трајна ориентација во раз-
војот на економските односи со странство. 

Политиката на извозот на земјоделски и прех-
ранбени производи ќе^ се води врз основа на прог-
рамата за извоз, водејќи сметка за утврдените мате-
ријални биланси на земјоделските и прехранбените 
производи и снабденоста на домашниот пазар со тие 
производи. 

Член 45 
Учесниците на овој договор се согласни извозот 

на земјоделски и прехранбени производи да се 
поттикнува со здружување на трудот и средствата 
на организациите на здружен труд, со средства што 
се алиментираат преку даночни олеснувања и по-
себни давачки на увозот на земјоделски и прех-
ранбени производи и со други мерки преку самоуп-

равните интересни Заедници за економски^ односи 
со странство, во согласност со Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство.. 

Во структурата на извозот на производите од 
став 1 на овој член ќе се зголеми учеството на тие 
производи од повисок степен на преработка врз ба-
за на максимално користење' на домашните суро-
вини, трудот, знаењето и други ресурси, како и 
учеството на други производи ако обезбедуваат по-
голем нето девизен ефект. 

Извозот на земјоделски и прехранбени произво-
ди ќе се оствари и со долгорочна соработка со за-
интересираните земји, а посебно со земјите во раз-
вој, со заедничко вложување заради интензивирање 
на земјоделското производство во Југославија и со 
научно-техничка и друга соработка. 

Член 46 
Учесниците на овој договор се согласни, во со-

гласност со развојната политика утврдена во овој 
договор, посебно да , се поттикнува извозот на 
следните производи: 

1) добиток, добиточни производи и преработки; 
2) жита и преработки од жита; 
3) вино и други природни алкохолни пијачки; 
4) риба и рибини преработки; 
5) хмељ; 
6) тутун и преработки од тутун; 
7) зеленчук, овошје и трпезно грозје и прера-

ботки од зеленчук и овошје. 
Мерките за поттикнување на извозот на земјо-

делските и прехранбените производи од став 1 на 
овој член ќе се утврдат со договор на федерацијата, 
републиките и автономните покраини, во согласност 
со Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство. 

Дополнителните средства за поттикнување на 
извозот на тутун треба спогодбено да ги утврдат" 
производителите и преработувачите на тутун. 

Член 47 
Учесниците на овој договор се согласни поли-

тиката на увозот на земјоделски и прехранбени 
производи да се заснова врз утврдената долгорочна 
ориентација кон намалување и елиминирање на уво-
зот на производи што можат економично да се про-
изведуваат во Југославија и да се остварува врз 
основа на материјалните биланси и програмите на 
резерви на основните земјоделски производи и во 
рамките на платнобилансните можности на Југо-
славија. Земјоделските и̂  прехранбените производи 
што не се произведуваат во Југославија, ќе се уве-
зуваат првенствено од земјите во развој. 

Член 48 ' , 
Учесниците на овој договор се согласни заш-

титата' на домашното производство на земјоделски 
и прехранбени производи да се врши преку царини 
и давачки. 

На увезените земјоделски и прехранбени про-
изводи што се произведуваат во Југославија ќе се 
наплатува 'посебна "давачка, во согласност со зако-
нот, во височина на позитивната разлика во цената 
помеѓу увозните и домашните цени. 

Ако на странскиот пазар настапа^ промени што 
бараат итно спречување на растројствата на до-
машниот пазар, покрај применувањето на важечки-
те стапки, во согласност со Царинскиот закон, на 
увозот на земјоделски и прехранбени производи ќе 
се воведуваат и посебни мерки на царинска заш-
тита, вклучувајќи ги и сезонските царински стапки 
со временско ограничување на нивното примену-
вање. 

Покрај царинските мерки, со усовршување на 
системот на посебните давачки ќе се настојува да 
се обезбеди неопходна заштита на земјоделското 
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производство од нелојална конкуренција и неста-
билност на странските пазари, а во согласност со 
политиката на економска стабилизација. 

Член 49 
Учесниците на овој договор се согласни со соод-

ветни режими на извозот и увозот, воведувајќи, по 
потреба, и рестриктивни режими и сезонски огра-
ничувања, да обезбедат политиката на увозот и из-
возот на земјоделски и прехранбени производи да 
се води во согласност со овој договор. 

Заради остварување на увоз на репродукционен 
материјал и опрема за реализација на политиката 
на развојот предвидена со овој договор, а во сог-
ласност со Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, ќе се воведуваат соодветни режими на 
увоз, со утврдување на стоковни и девизни кон-
тингенти и со издавање на дозволи. 

Член 50 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни органите на федерацијата, во^смисла на 
член 49 од^ Царинскиот закон, да обезбедат царин-
ски контингенти за увоз на специфична опрема за 
потребите на организациите на здружен труд во 
областа на агроиндустрискиот комплекс. 

Со царинските контингенти, во смисла на став 
1 од овој член ќе се опфати увозот на опрема што 
не се произведува или се произведува-во недоволни 
количества во Југославија, за чиј увоз претходно 
ќе се согласат домашните производители на опре-
ма, што треба да се утврди со самоуправна спогод-
ба склучена помеѓу домашните производители на 
опрема и корисниците на таа опрема. 

Обемот и условите на увозот на специфична оп-
рема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на Југославија. 

Член 51 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

ако со акти на сојузните органи за спроведување 
на заедничката економска и девизна политика, по 
исклучок се забрани или ограничи извозот на оп-
ределени земјоделски и прехранбени производи, во 
согласност со Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, на организациите на 
здружен труд треба да им се обезбеди и компен-
зација со определување на соодветни права на ку-
пување девизи на девизниот пазар, односно права 
на плаќања спрема странство. 

Член. 52 
Учесниците на овој договор се согласни увоз и 

извоз на земјоделски производи што се" употребу-
ваат како репродукционен материјал во индустри-
јата, како што се хмељ, пиварски јачмен, коноп, па-
мук, волна и кожа, млеко во прав, јајца во прав и 
сопна сачма, да се одобрува по донесувањето на 
материјалните биланси од член 42 на овој договор 

- и извозот да се условува со претходно намирување 
на договорените потреби за домашниот пазар, а уво-
зот - со купување на понудените количества на 
тие производи од домашно производство. 

5. Кредитирање на производството и залихите 

Член 53 
Учесниците на овој договор се согласни со се-

лективна кредитна политика и со други мерки што 
,ги спроведува Народната банка на Југославија, 
заедно со народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, да се обезбе-
ди под поволни услови и реесконт на кредитите за 
производство и за залихи на земјоделски и прех-
ранбени производи на општествениот сектор, на 
општествено организираното производство на зем-

јоделците и на договореното производство (во, на-
тамошниот текст: вкупно општествено организирано 
производство). 

Член 54 
Учесниците на овој договор се согласни за спро-

ведување на селективната кредитна политика пр-
венствено да се користат механизмите на самоуп-
равните спогодби на банките за кредитирање на 
вкупното општествено организирано производство и 
на залихите на основни земјоделски и прехранбени 
производи. 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и должности да преземаат 
мерки Народната банка на Југославија, заедно со 
народните банки на републиките и народните банки 
Ца автономните покраини, да поведе иницијатива и 
подготви потребна документација за-склучување на 
спогодбата од став 1 на овој член. 

Ако самоуправната спогодба на банките од став 
1 на овој член не се склучи или нејзината содржи-
на не биде ЕО согласност со одредбите на овој до-
говор, ,учесниците на овој договор се согласни над-
лежните органи на федерацијата, утврдени со овој 
договор, да преземат соодветни мерки за насочува-
ње на краткорочните кредити на банките, со кои ќе 
се обезбеди непречено производство и промет на 
основни земјоделски производи. 

,Член 55 
Учесниците на овој договор се согласни секоја 

година, во рамките на кредитно-монетарната поли-
тика, во согласност со резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година, да се 
утврдуваат обемот на потребните средства од при-
марната емисија, стапките на реесконтот и височи-
ната на каматната стапка за кредитирање на произ-
водството и на залихите на основни земјоделски и 
прехранбени производи. 

Член 56 
Учесниците на овој договор се согласни со сис-

темот на реесконтно кредитирање да се обезбедат 
, средства за кредитирање на вкупното општествено 
организирано производство и на залихите на земјо-
делски и прехранбени производи, и тоа: 

1) производство и залихи на пченица, вклучу-
вајќи ја и семенската пченица; 

2) прбизводство и залихи на пченка, вклучувај-
ќи ја и семенската пченка; 

3) производство и залихи на оризова арпа и 
ориз; v 

4) производство на шеќерна репа и залихи на 
шеќер; 

5) производство и залихи на маслодајни култу-
ри, вклучувајќи и соја и залихи на сурово масло; 

6) производство и залихи на тутун; 4 

7) залихи на трпезно грозје и јаболка во ладил-
ници и залихи на вино во винарски визби во опш-
тествениот сектор; 

8) организирано ,гоење на добиток (говеда, сви-
њи, овци и живина) и риби и залихи на месо во 
ладилници; 

9) производство на млеко и залихи на млечни 
преработки од домашно производство; 

10) пазарни стоковни резерви на републиките и 
на автономните покраини и сојузни пазарни сто-
ковни резерви за производите предвидени со овој 
член. 

Обемот на потребните средства за реесконтно 
кредитирање на производството и залихите од став 
1 на овој член се усогласува секоја година со расте-
жот на производството и со цените на производите 
што се кредитираат, при задржување на височината 
на постојните рееоконтни стапки. 
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Член 57 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

заради спроведување на селективната кредитна по-
литика од член 54 на овој договор, со самоуправни 
спогодби на банките треба да се обезбедат средства 
за кредитирање на вкупното општествено органи-
зирано производство и на залихите, и тоа на: 

1) производите што се кредитираат реесконтно, 
односно ,производите од член 56 на овој договор; 

2) производите што се од посебно значење за 
снабдувањето на градовите, односно на големите 
потрошувачки центри; 

3) производите во пазарните резерви на големи-
те потрошувачи; 

4) Други производи чие производство треба да 
се развива во согласност со годишната резолуција 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
година. 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки банките со самоуправна спогодба да обезбе-
дуваат усогласување на обемот на потребните сред-
ства за кредитирање со растежот на вкупното оп-
штествено организирано производство на земјодел-
ски и прехранбени производи и со порастот на це-
ните на тие производи, како и да ги утврдуваат 

,каматните стапки. 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да донесат про-
писи со кои кредитите на банките за намените од 
овој член, при утврдувањето на трајни обртни 
средства, ќе се изедначат со реесконтните кредити. 

Член 58 
Учесниците на овој договор се согласни селек-

тивното кредитирање на производите и залихите 
на земјоделски и прехранбени производи да се при-
менува врз вкупното општествено организирано 
производство. 

Член 59 
Учесниците на овој договор се согласни да се 

преземат мерки, согласно со Општествениот ' 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина, на основните организации на здружен труд 
во областа на агроиндустрискиот комплекс да им 
се изврши конверзија на дел на краткорочните кре-
дити на банките во долгорочни кредити, во соглас-
ност со Законот за основите на кредитниот и бан-
карскиот систем. 

6. Други мерки 

Член 60 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на девизниот и платниот биланс на Југосла-
вија, како и на таквите биланси на републиките и 
автономните покраини, а во согласност со ситемот 
на кредитните односи со странство, да обезбедат 
приоритет во користењето на странските кредити 
за увоз на опрема за постигање на обемот на про-
изводството на земјоделски и прехранбени произ-
води предвиден со овој договор. 

При утврдувањето на условите за користење на 
странски стоковни и финансиски кредити за на-
бавка на специфична опрема за производствените 
капацитети, а во согласност со Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство, како 
и со договорената политика на задолжувањето во 
странство, треба да се поаѓа од тоа дека агроиндус-
трискиот комплекс, како област од посебен интерес, 
има соодветен третман. 

Член 61 
Републичките и автономните покраини се соглас-

ни дека, во рамките на своите права и должности, 

Ќе преземаат иницијатива со самоуправна спогодба 
на банките и на други финансиски организации дел 
од средствата на нивниот кредитен потенцијал да 
се насочува во инвестициите во областа на агро-
индустрискиот комплекс. 

Член 62 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни дека со мерки на даночната и кредитната поли-
тика и со други мерки ќе ги поттикнуваат органи-
зациите на здружен труд во областа на агроиндус-
трискиот комплекс да вложуваат повеќе средства 
во развојот на истражувачките капацитети и во 
истражувачко-развојнага работа. 

Член 63 
Учесниците н а ' овој договор се согласни дека 

со побрз развој на домашните технолошки иновации 
во производството на земјоделски и прехранбени 
производи се создаваат услови за вклучување на 
организациите'на здружен труд во областа на агро-
индустрискиот комплекс во меѓународниот транс-
фер на технологијата, посебно преку економска и 
научно-техничка соработка на Југославија со зем-
јите во развој во областа на земјоделството. 

Учесниците на овој договор се согласни да пре-
земаат мерки за да се поттикнува склучувањето на 
договори за заеднички вложувања, за долгорочна „ 
производствена соработка и меѓусебни испораки, 
посебно со земјите во развој и на таквите договори 
да им се даде соодветен третман. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни дека ќе преземаат мерки заради организационо, 
материјално и кадровско јакнење на основните ор-
ганизации на здружен труд кои ќе се ориентираат 
кон соработка со земјите во развој во областа на 
агроиндустрискиот комплекс. 

Член 64 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни дека со соодветни мерки ќе го поттикнуваат 
подобрувањето на расниот состав на добиточниот 
фонд и употребата на квалитетен семенски и саден 
материјал, првенствено од домашно производство. i 

Член 65 
Учесниците на овој договор се согласни дека со 

соодветни мерки ќе се поттикнува производството, 
ловот и потрошувачката на риби. 

Учесниците на овој договор се согласни да се 
донесе посебна програма за развој на далекомор-
скиот риболов и, во рамките на своите права и дол-
жности да утврдат мерки за негова реализација. 

Член бб 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да ги поттик-
нуваат основните организации на здружен труд, ра-
ботните организации и сложените организации на 
здружен труд, земјоделските задруги, деловните 
заедници, банките и другите форми на здружување 
на труд и средства со самоуправни спогодби да 
здружуваат труд и средства заради развивање на 
планска и деловна соработка, стабилизација на про-
изводството и за унапредување на самоуправните 
општествено-економски односи во областа на агро-
индустрискиот комплекс. 

Во согласност со одредбата на став 1 од овој 
член и одредбите на овој договор републиките и 
автономните покраини се согласни да поттикнуваат 
определени самоуправни организации и заедници да 
спроведат постапка за самоуправно спогодување по-
меѓу производно и доходовно поврзаните органи-
зации на здружен труд во областа на агроиндуе« 
трискиот комплекс. 
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Член 67 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со свои мерки да го поттикнуваат развојот на 
земјоделството во ридско-планинските области и на 
островите, што подетално ќе се утврди со посебна 
програма за развој до крајот на 1977 година. При-
тоа, ќе се тргнува од компаративните предности и 
дефицитарноста на производството во тие области, 
односно на тие острови, во согласност со плановите 
за одбрана и со материјалните биланси од член 42 
на овој договор. 

IV. ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ОДНОСИ НА СЕЛО, 
НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ОПШТЕС-

ТВЕНО ОРГАНИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО 

Член 68 
Самоуправното здружување на земјоделците и 

нивното побрзо вклучување во самоуправно здру-
жениот труд и самоуправните односи заради поин-
тензивно и попродуктивно користење на производ-
ствените/ можности и на средствата со кои 'тие рас-
полагаат е суштествен услов за остварување на 
развојните цели утврдени со овој договор. 

Учесниците на овој договор со системски мерки, 
во согласност со економската политика, ќе ги по-
ттикнуваат земјоделците да здружуваат труд, зем-
јиште и други средства на трудот во сопственост на 
земјоделците, меѓусебно и со трудот "на работни-
ците и општествените средства, во рамките на зем-
јоделските задруги, основните организации на ко-
операнти и други форми на здружување, или со 
трудот на работниците и со општествените сред-
ства во организациите на - здружен труд. Врз таа 
основа ќе се зголемува продуктивноста на трудот 
на земјоделците, ќе се зголемува нивниот доход, ќе 
се зајакнува нивната општествено-економска по-
ложба и ќе се создаваат услови за вкупен економ-
ски и социјален развој на селото. 

Член 69 
Учесниците на овој договор, во рамките на свои-

те права и должности, ќе придонесуваат за оства-
рување на целите од член 68 став 1 на овој дого-
вор, а посебно со своите мерки ќе поттикнуваат: 

1) јакнење на здружениот труд на село по пат 
на оспособување на постојните и создавање на нови 
задруги, основни организации на кооперанти и дру-
ги облици ца здружување на земјоделците, меѓу-
себно и со организации на здружен труд во областа 
на агроиндустрискиот комплекс, врз основа на за-
еднички интереси на земјоделците и работниците во 
организациите на здружен труд и слободно опреде-
лување, со цел во тие организации да бидат вклу-
чени што поголем број индивидуални земјоделски 
производители; 

2) остварување на уставните начела за разви-
вање на самоуправните доходовни односи во рам-
ките на кои земјоделците, самостојно, односно заед-
но и рамноправно со работниците управуваа^ со ра-
ботата на задругите и на основните организации на 
кооперанти, ги . уредуваат меѓусебните односи во 
планирањето, производството, стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и со тоа во начело, оствару-
ваат иста положба и исти права, обврски и одговор-
ности како и работниците во организациите на 
здружен труд во областа на агроиндустрискиот 

^комплекс; 
3) развивање на трајна соработка на земјодел-

ците со организации на здрулсен труд врз основа 
на заедничко производство и доход со заеднички 
ризик, и привремена соработка со тие организации 
со заеднички ризик и без тој ризик; 

4) уредување на земјиште и средување на имот-
ноправните односи заради подобро искористување 

на земјоделското земјиште, заради применување на 
современа агротехника, зголемување на продуктив-
носта и за заштита на земјоделското земјиште; 

5) активност на земјоделските задруги, на ос-
новните организации на кооперанти и на другите 
организации на здружен труд во областа на сто-
панството на село да се развиваат и други стопан-
ски активности кои придонесуваат за ширење на 
можноста, за создавање на доход, за поголемо вра-
ботување и за вкупен општествен, економски и со-
цијален развој на селото; 

6) создавање на услови за зголемување на про-
изводството и на доходот и на земјоделците кои 
не се вклучени во општествено организираното про-
изводство, а стопанисуваат со самостоен личен труд 
со средства во сопственост на граѓани. 

Член 70 
Републиките и автономните покраини ќе презе-

маат мерки со општествените договори и самоуп-
равните спогодби, со учество на банките, односно 
на други форми на здружување на организации на 
здружен труд, да се разработат критериумите на 
инвестиционата политика и да се утврдат намен-
ските извори за инвестициони вложувања, водејќи 
сметка со тие вложувања да се поттикнува по-
добро користење на производствените капацитети 
на индивидуалните стопанства. " 

Со политиката на кредитирање на инвестиции 
треба да се поттикнува и здружување на труд, зе-
мјиште и на други средства на земјоделц,ите, меѓу-
себно и со работниците на организациите на здру-
жен труд и со општествените средства и за воспо-
ставување на тие односи да се создаваат услови за 
кредитирање поповолни од условите за кредитира-
ње на индивидуалните земјоделци кои не се вкл.уч 
чени во општествено организираното производство^ 

Со политиката на кредитирање на инвестиции 
треба да се создаваат поповолни услови за заедни-
чки вложувања на средства од банкарски извори, 
средства на организации на здружен труд и сред-
ства на земјоделците, како основа за зголемување 
на продуктивноста на трудот и на доходот на 
здружените земјоделци, за проширување на опште-
ствените средства на задругите и на основните ор-
ганизации на кооперанти и за развивање на само-
управните општествено-економски односи. 

Кредитите ќе се насочуваат и за финансирање 
на вложувања во основни средства и друга опрема 
во рамките на производствените заедници на зем-
јоделци за развивање на долгорочна соработка. 

Во согласност со различните услови и потреби-
те на републиките и автономните покраини, однос-
но на одделни региони на републиките и автоном-
ните покраини, дел од општествените средства ќе' 
се насочува во вид на кредити за инвестиции за' 
натамошен развој на ^оперативното производство' 
на индивидуалните стопанства по основ на трајна, 
односно привремена соработка. 

Кредитите за инвестиции ќе се насочуваат пре-
ку земјоделските задруги, основните организации 
на кооперанти и преку други организации на здру-
жен труд. На територијата на која такви органи-
зации нема или ако тие организации не се оспосо-
бени за организирање на кооперативно производ-
ство, кредити на земјоделците можат непосредно 
да им одобруваат банките, под услов производство-
то што се кредитира да биде во согласност со утвр-
дените планови и да е обезбеден пласман на про-
изведените стоки. 

Член 71 
r V 

Републиките и автономните покраини ќе потти-
кнуваат уредување на земјоделско земјиште и уре-
дување на имотноправните односи заради поуспеш-
но организирање на заедничко производство Ш зе-
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мјоделците кои се здружуваат во земјоделски за-
други, ^о основни организации на кооперанти и во 
други облици на здружување на земјоделци. Зара-
ди тоа ќе се преземаат мерки: 

1) со кои ќесе овозможи земјоделците, здруже-
ни во земјоделски задруги и основни организации 
на кооперанти, да можат да обработуваат необра-
ботено или напуштено земјиште кое е во сопстве-
ност на други земјоделци, под услови што ќе ги 
утврдат собранијата на општините; 

2) здружените земјоделци да можат да учеству-
ваат во распределбата на заедничкиот доход на зе-
мјоделската задруга и на основните организации на 
кооперанти што го оствариле со заедничка обработ-
ка на напуштено или необработено земјиште, сраз-
мерно на вложениот труд и средства; 

3) за значително намалување на судските так-
си во постапката на средување на имотноправните 
односи и за намалување на трошоците на комаса-
ција и арондација и на другар облици на уредување 
на земјиштето на земјоделците здружени во задру-
ги и во основни организации на кооперанти и за 
поефикасна работа на имотноправните служби; 

4) за поттикнување на изградбата на акумула-
ции и системите за наводнување и одводнување на 
земјиштата на земјоделците здружени во земјодел-
ски задруги, во основни организации на кооперант 
ти и други форми на здружување на земјоделци; 

5) за запирање на процесот на натамошно иои-
тнување на поседите; 

6) со селективната даночна политика, простор-
ното планирање и со други мерки да се зголемува 
интересот на мешовитите стопанства за обработка 
на земјоделското земјиште. 

Член 72 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни дека, во согласност со своите права и дол-
жности, со мерките на даночната политика 'ќе ги 
поттикнуваат земјоделците да вложуваат средства 
во намените предвидени со овој договор, да здру-
жуваат средства за заеднички вложувања, меѓусе-
бно, и со работниците во организациите на здружен 
труд и да здружуваат сопствена механизација за 
остварување на производствените програми на за-
другите и на основните организации на кооперанти. 

Тргнувајќи од одредбата на став 1 на овој член 
републиките и автономните покраини ќе разрабо-
тат даночен систем и политика според своите мож-
ности и потреби, а во согласност со Законот ,за 
здружениот труд и со овој договор. 

Член 73 
Републиките и автономните покраини ќе го 

поттикнуваат организирањето и развојот на струч-
ни служби" во областа на земјоделството кои ефи-
касно ќе придонесуваат за применување на совре-
мен начин на производство и за ширење на проце-
сот на здружување на индивидуалните производи-
тели. 

Тргнувајќи од своите можности и потреби, ре-
публиките,и автономните покраини ќе создадат ус-
лови земјоделците, со насочено образование со 
работа, да стекнуваат квалификации. 

Член 74 
Во согласност со своите можности, републиките 

И автономните покраини ќе го забрзаат решавањето 
ћа прашањето за социјалната положба на земјо-
делците за да можат, врз основа на зголемувањето 
на сопствената продуктивност и доход, по пат на 
здружување и на елементите на солидарноста на 
работните луѓе, да се вклучуваат во системот на 
здравственото, инвалидското и пензиското осигуру-
вање. 

Член 75 
Републиките и автономните покраини ќе доне-

сат прописи со кои, според своите можности, ќе ги 
поттикнуваат земјоделските, задруги, организации-
те на кооперанти и организациите на здружен труд 
да преземаат земјишта од старечки домаќинства' за 
по тој основ, сопствениците на тие домаќинства да 
стекнуваат право на пензија. 

Член 76 
Републиките и автономните покраини ќе го за-

брзаат усогласувањето на републичките и покра-
инските закони за здружување на земјоделците со 
Законот за здружениот труд, како и донесувањето 
на прописи за работн,ите односи со кои ќе се из-
разат специфичностите на здружувањето на земјо-
делците. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 ' 
Прописите и општите акти што треба да обез-

бедат спроведување на политиката утврдена со 
овој договор ќе се донесат во рок од два месеца од 
денот на потпишувањето на овој договор, со тоа 
што постапката за нивно усогласување и донесу-
вање да се усогласи за да се обезбедат континуитет 
на политиката и стабилност на производството на 
земјоделски и прехранбени производи., 

Ака во рокот од став 1 на овој член не се до-̂  
несат прописи и општи акти со кои се обезбеду-
ваат средствава утврдените намени (за премии, 
компензации и регрес), ќе се применуваат, како 
привремена мерка до крајот на 1977 година, пропи-
сите и општите акти што важат во првото полуго-
дие на 1977 година, со тоа што републиките и авто-
номните покраини преку посебна сметка ќе обезбе-
дат потребни средства сразмерно, на придонесот од 
републиките и автономните покраини кон буџетот 
на федерацијата. 

Член 78 
Учесниците на овој договор се обврзуваат по-

стојано да го следат неговото спроведување, нај-
малку еднаш годишно да го анализираат неговото 
извршување и меѓусебно да се известуваат во врс-
ка со преземањето на мерки или евентуалните те^ 
шкотии настанати во врска со остварувањето на об-
врските утврден,и со овој договор. 
( Ако одделни учесници на овој договор не ги 
извршуваат преземените обврски, секој учесник 
може на надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница — учесник на овој договор да му 
предложи да се испитаат причините што довеле до 
тоа и да се поведе постапка заради утврдување на 
одговорноста. 

Следење на спроведувањето -на овој договор 
вршат надлежните органи на федерацијата, на ре-
публиките и автономните покраини. 

, Член 79 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за разгледување на прашањата и од-
носите кои се предмет на овој договор, како и за 
негови измени и дополненија. Измени и дополнени-
ја на овој договор се вршат по постапката предви-
дена за негово донесување. 

. Член 80 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

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

Член 81 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ", во службените гласила на републиките и 
службените гласила на автономните покраини. 

10 мај 1977 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Иво Куштрак, с. р. 

претседател на Сојузниот 
комитет за земјоделство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
д-р Ратомир Фукс, с. р. 

републички секретар за зе-
мјоделство и шумарство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 
републички секретар за зе-

мјоделство и шумарство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Милован Зидар, с. р. 
републички секретар за зе-
мјоделство, шумарство и 

прехрана 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 
републички секретар за зе-
мјоделство, шумарство и 

водостопанство 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

Раде Павловиќ, с. р. 
' републички секретар за зе-

мјоделство, прехранбена ин-
дустрија и шумарство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Милан Ивановиќ, с. р. 
републички секретар за зе-

мјоделство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 

Сава Вујков, с. р. 
покраински секретар за зе-

мјоделство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 

Илијаз Хаџиу, с.р. 
покраински секретар за зе-
мјоделство, шумарство и во-

достопанство 

-Број 34 - Страна 1393 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 29 јуни 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ 
КОМПЛЕКС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 

ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, што го склучија Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, и што го потврдија собранијата 
на сите републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр 509 
29 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините 
Зоран Полич, с. р. 

448. 

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-
конот за основите на, системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја ( ,службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) Сојузниот 
извршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина и Извршниот совет кѓа; 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТРАНСКИОТ 
ТУРИЗАМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од тоа дека странскиот, туризам' е 

дејност од посебно значење ,за реализација на до-
говорената политика на вкупниот развој на Југо-
славија во периодот од 1976 до 1980 година, а имај-
ќи ги предвид потребите'-на Југославија од подо-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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брување на нејзината економска позиција во меѓу-
народната поделба на трудот, за јакнење на извоз-
ната способност на домашното стопанство и обезбе-
дување на надворешна ликвидност на Југославија, 
учесниците на овој договор ги утврдуваат заеднич-
ките интереси и цели, задачите и мерките што 
треба да се остварат во развојот на странскиот ту-
ризам во периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 2 
Учесниците на овој -договор, ќе преземаат мер-

- ки со остварување на заеднички договорената по-
литика на развојот на странскиот туризам да се 
придонесува кон остварувањето на економскиот и 
општествениот развој на Југославија, а особено за: 

1) користење на компаративните предности на 
Југославија за развој на странскиот туризам и неј-
зино пошироко и поефикасно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот; 

2) зголемување ,на девизниот приход и оства-
рување на поголеми нето-девизни ефекти; 

3) урамнотежување на платниот биланс на Ју-
гославија: 

4) развој на. терцијарните дејности и вработу-
вање на населението; 

5) остварување на политиката на стопанска ста-
билизација; 

6) побрз развој на стопански недоволно развие-
ните републики и САП Косово. 

Член 3 
За-ради обезбедување на реализацијата на овој 

договор, учесниците се согласни со мерките на 
економската политика да предвидат поволни усло-
ви за вложување за развојот на странскиот тури-
зам, во согласност со соодветните системски закони 
и политиката на економскиот и социјалниот развој 
на земјата, така што Југославија да ' го зголеми 
своето учество во меѓународниот туристички про-
мет. 

Член 4 
Зголемувањето на странскиот туристички про-

мет ќе се остварува со изградба на ^ови, со модер-
низација и реконструкција на постојните и со по-
добро користење на сите капацитети. 

Изградбата на нови капацитети ќе се приспосо-
би кон специфичностите на туристичката побару-
вачка на меѓународниот туристички пазар во по-
глед на локацијата, видот и типот на објектите. 

Член 5 
За да се остварат целите од чл. 1 и 2 на овој 

договор, се оценува дека во периодот од 1976 до 
1980 година стапката на растежот на ноќевањата 
на странски туристи би требало да изнесува — 
околу 70/о, а на девизниот прилив околу 9% про-
сечно годишно, така што во 1980 година да се ос-
тварат околу 44 милиони ноќевања на странски 
туристи и околу 1,2 милијарди долари девизен при-
лив по цените од 1975 година. 

Во рамките на стапките на растежот на стран-
скиот туристички промет од 7е/о просечно годишно 
за цела Југославија, тие стапки по републиките и 
автономните покраини би изнесувале: 

1) во СР Босна и Херцеговина 8,5 
2) во СР Македонија v 18,9 
3) во. СР Словенија 5,0 
4) во СР Србија: 11,6 

— на територијата без авто-
номните покраини 9,0 

— во САП Војводина 25,0 
— во САП Косово 18,0 

- 5) во СР Хрватска 6.5 
6) во СР Црна Гора 7,0 

Член в 
За остварување на предвидениот растеж на 

странскиот туристички промет и на девизниот при-
лив, учесниците на овој договор оценуваат дека е 
можно во периодот од 1976 до 1980 година да се 
изградат околу 80.000 кревети во основните "^сместу-
вачки капацитети и околу 125.000 кревети во ком-
плементарите сместувачки капацитети. 

Предвидениот обем на изградба од став 1 на 
овој член ќе се оствари по републиките и автоном-
ните покраини и тоа: 

Покрај објектите за сместување и исхрана ќе 
се изградат и неопходни објекти на инфраструк-
турата што ќе овозможат подобрување на квали-
тетот на услугите и ќе придонесат кон зголемува-
ње на потрошувачката на странските туристи. 

Член 7 
Учесниците нa овој договор оценуваат дека 

средствата за изградба, модернизација и рекон-
струкција на сместувачките капацитети предвиде-
ни со член 6 на овој договор ќе изнесуваат, околу 
21,0 »милијарда динари по цените од 1975 година, а 
ќе се обезбедат од средствата на организациите на 
здружен труд и од другите домашни извози и од 
странски финансиски кредити, вклучувајќи ги и 
кредитите на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на билансот на задолжувањата на, Југо-
славија во странство во периодот од 1976 до 1980 
година,'- на организациите на здружен труд или на 
од нив овластени деловни банки, да им се овозмо-
жи задолжување во странство без полагање депо-
зит за обезбедување на инвестиционите средства 
предвидени во член 7 на овој договор. 

Републиките и автономните покраини се со-
гласни од износот на странскиот кредит што им 
припаѓа, а кој можат да го користат во периодот 
од 1978 до 1980 година без полагање депозит, да на-
сочат соодветен износ со кој ќе се обезбеди пред-
видениот пораст на странскиот туристички промет 
и на девизниот прилив од член 5 на овој договор. 

Член 9 
Учесниците на ,овој договор, во рамките на 

стопанскиот систем и тековната економска полити-
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ка, ќе преземаат неопходни мерки за создавање 
услови заради одржување на конкурентноста на 
домашната туристичка понуда на меѓународниот 
туристички пазар, за подобрување на условите на 
стопанисувањето и јакнење на репродуктивната 
способност на туристичкото^стопанство. За да се ос-
твари тоа, ќе се преземаат следните мерки: 

1) во рамките на важечкиот систем за поттик-
нување на износот, а во согласност со девизниот 
систем, учесниците на договорот ќе обезбедат 
стимулација на девизниот прилив што се оствару-
ва од странскиот туристички промет; 

2) во рамките на мерките за поттикнување на 
извозот, а во согласност со девизниот систем, со 
договор на републиките и автономните покраини 
ќе се решаваат отворените прашања за стимула-
ција на девизниот 'прилив ш-то се остварува од 
странскиот туристички промет, а не се евидентира 
во организациите на здружен труд на туристичкото 
стопанство; 

'3) и натаму ќе, се обезбедуваат средства за учес-
тво во финансирањето на трошоците на туристич-
ката пропаганда и информативна дејност во стран-
ство од интерес за целата земја; 

4) ќе се обезбедат пониски цени на бензинот за 
потребите на странските авто-мото туристи; 

5) со политиката на цените ќе се овозможува 
цените на туристичките услуги да се формираат , 
спрема условите на пазарот. 

Член 10 
Републиките и автономните покраини, како 

учесници на овој договор, во рамките на своите 
права и овластувања, утврдени со уставот, со еко-
номски мерки во рамките на билансните ^можности, 
ќе го поттикнуваат утврдениот развој на стран-
скиот туризам и тоа: 

1) со создавање на економски прифатливи ус-
лови за изградба на објекти наменети за странски-
от туризам, односно со создавање на поповолни ус-
лови на инвеститорот независно од домицилот; 

2) со поттикнување на самоуправно здружува-
ње на труд и средства заради обезбедување на 
средства за изградба на капацитети наменети за 
зголемување на странскиот туристички промет; 

3) со јакнење на репродуктивната способност и 
со подобрување на условите за стопанисување на 
организациите . на здружен труд на туристичкото 
стопанство со намалување на законските обврски; 

4) со одобрување на организациите на здружен 
труд на туристичкото стопанство и на организаци-
ите на другите дејности посебни олеснувања по 
основ на 'данокот од доходот кога тие од средствата 
на доходот долгорочно ,инвестираат во изградба на 
туристички објекти наменети' за зголемување на" 
странскиот туристички промет; 

5) со преземање мерки соодветните организации 
на здружен труд да склучат самоуправни спогодби 
со кои се уредуваат прашањата за здружување, 
на труд и средства, цените на производите и услу-
гите, организираниот настап и продажбата на ту-
ристички услуги на странскиот туристички пазар, 
организацијата и финансирањето на туристичката 
пропаганда во странство како и- други - прашања 
чие решавање е неопходно заради остварување на 
заедничките цели и интереси утврдени со овој до-
говор. 

Републиките и автономните покраини, како 
учесници на овој договор, ќе преземаат и други 'мер-
ки за остварување на предвидениот развој ,на 
странскиот туризам. 

Член И 
Заради, создавање на трајни и стабилни 

,услови за стопанисување и поголема конкурентна 
способност на туристичкото стопанство, -учесниците 

на овој договор ќе преземаат поттикнувачки мерки 
со кои ќе се обезбедува самоуправно спогодување и 
договарање, по правило пред почетокот на произ-
водствениот процес на производство на земјодел-
ско-прехранбени производи, помеѓу организациите 
на здружен труд во областа на туризмот и проме-
тот и организациите на здружен труд на произво-
дителите на земјоделско-прехранбени производи за 
потребите на туризмот. 

Член 12 
Организациите на здружен труд врз основа на 

одредбите на овој договор и под условите предви-
дени во член 10 на овој договор, ќе реализираат 
увоз на опрема од поголема вредност според од-
редбите на Законов за девизното работење и кре-

дитните односи со странство. 
Учесниците на овој договор се согласни увозни-

ците на опрема за извршување на целите и зада-
чите од овој договор да обезбедат и обврска за 
странските испорачувачи на опрема, во износргте 
кои ќе се утврдуваат при склучувањето на до-
говорот за увоз на опрема, да увезат рд Југослави-
ја определен обем на југословенски стоки и услуги, 
што ќе биде услов за користење на погодностите 
предвидени со овој договор. 

Извозот на стоки и услуги од став 2 на овој 
член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните 
инвеститори и производителите наспрема и на дру-
ги стоки. 

Републиките, и автономните покраини се согла-
сни органите на федерацијата, во рамките на сво-
ите надлежности, да обезбедат царински контин-
генти за увоз на специфична опрема што Сојуз-
ниот извршен совет ги утврдува согласно со член 
49 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76), врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи, а во 
согласност со целите на тековната економска поли-
тика. 

Со царински контингенти во смисла на став 4 од 
овој член, ќе се опфати ,увозот на специфична оп-
рема само за она производство^ и капацитети што 
се опфатени со овој договор, со тоа што бенефици-
рањето ќе се однесува само на специф,ичната опре-

м а која не се произведува во Југославија, а која е 
предмет на посебен ^ самоуправен договор помеѓу 
домашните производители и корисниците. 

Член 13 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни да преземаат неопходни мерни за развој на 
капацитетите на „малото стопанство", заради про-
ширување на туристичката понуда и поттикнување 
на интересот на граѓаните да вложуваат средства 
во нивната изградба. Заради' тоа: 

1) ќе се одобрува посебно даночно олеснување 
на данокот од вкупниот приход на граѓаните на: 
средствата што преку заеми се вложуваат во из-
градба на туристички објекти наменети за зголе«« 
мување на прометот на странци; 

2) ќе се дава иницијатива за распишување зае-
ми за собирање на средства на граѓаните за вло--
жување во изградбата на туристички објекти кои 
придонесуваат кон зголемување на прометот ка 
странци; 

3) ќе се создаваат поповолни услови за изград-
ба на угостителски објекти на самостојни угостите-
ли заради проширување на материјалната база и 
поголемо вработување^" 

4) со договор ќе се усогласат условите за сто-
панисување на самостојните угостители; предвиде-
ни со прописите на републиките и автономните по-
краини како што се: оданочување, кредитирање, 
урбанистички решенија и создавање поповолни ус-
лови за формирање и развој на договорни органи-
зации на самостојните угостители. -Со тој договор 



Страна 1396? - Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА -СФРЈ Петок, 8 Јули 1977 

и со соодветните мерки ќе се обезбедат постабилни 
услови за стопанисување со средствата на трудот 
во сопственост на граѓаните — самостојни угости-
тели. 

Член 14. 
Со селективната кредитна политика на Народ-

ната банка на Југославија, на народните банки на 
, републиките и на народните банки на автономните 

покраини ќе се обезбедат поповолни услови за на-
сочување на пласманите на средствата на банките 
на' туристичките и угостителските организации 
на здружен труд за кредитирање на тековниот из-
воз и за подготвување за вршење услуги на стран-
ски туристи. 

Член 15 
Учесниците на овој договор, во согласност со овој 

договор, се согласни да го следат остварувањето на 
договорената политика за развојот на ,странскиот 
туризам и по потреба, покрај мерките предвидени 
со овој договор да преземаат и други мерки неоп-
ходни за неговата реализација. 

Член 16 
Овој договор влегувале/сила кога ќе го пот-

пишат овластени претставници н^ учесниците на 
овој договор. 

Член 17 
Овој договор е потпишан од овластените прет-

ставници на Сојузниот извршен совет, извршните ' 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини во 
соодветен број идентични примероци кои се сметаат 
како автентични текстови. 

Член 18 ' 
Овој договор се објавува во 

СФРЈ". 

22 април 1977 година 
Белград 

,Службен лист на 

За Сојузниот извршен совет, 
Милан Вукасовиќ, с. р. 

член на Сојузниот извршен 
совет и претседател на Сојуз-

ниот комитет за туризам 
За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и 

^Херцеговина, 
Боро Принцип, с. р. 

член на Републичкиот извр-
шен совет и претседател на 
Комитетот за туризам на 
Републичкиот извршен совет 
За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 

" Никола Горичан, с. р. 
претседател на Републич-
киот комитет за угостител-

ство и туризам 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Милош Шулин, с. р. 
член на Републичкиот извр-
шен совет и претседател на -
Комитетот за туризам на 
Републичкиот извршен совет 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија; 

Сретен Пенезиќ, с. р. 
член на Републичкиот извр-
шен совет и претседател на 
Комитетот за туризам на 
Републичкиот извршен совет 

За Извршниот совет' на Са-
борот на СР Хрватска, 

Анте Бубиќ, с.р. 
член на Републичкиот извр-
шен совет и претседател на 

Советот за туризам 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Фадил Таиповиќ, с. р. 
член на Републичкиот извр-
шен совет и претседател на 
Комите,тот за туризам на 
Републичкиот извршен совет 

За Извршниот совет, на Со-
бранието на САП Војводина, 

Горѓе Хајдер, с.р. 
член на Покраинскиот извр-
шен совет и претседател на 
Комитетот за туризам на 
Покраинскиот извршен се-

за Извршниот совет на Со-
бранието на САП ѕ Косово, 

Вехби Хајредини, с. р. 
член на Покраинскиот извр-
шен совет и претседател на 
Комитетот за туризам на 
Покраинскиот извршен со-

вет 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со^член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 29 јуни 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТРАНСКИОТ 
ТУРИЗАМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-

ДИНА 
/ 

1. Се потврдува Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
странскиот туризам во периодот од 1976 до 1980 
година, што го склучија Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономните 
покраини,, и што го потврдија собранијата на сите 
републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 507 
29 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините 
Зоран Полич, С. pw 
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449. 

Бра основа на член 51 став 8 од Законо,т за 
основите на кредитниот и банкарскиот систем 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 
51 СТАВ 1 ТОН. 6 И 7 И СТ. 2 ДО 4 НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАР-

СКИОТ СИСТЕМ 

Член 1 
На проодна сметка на интерна банка за приби-

рање реализација на средства (во натамошниот 
текст: проодна сметка) се уплатуваат зеадничклге 
приходи остварени со наплатување на заеднички 
производ односно со вршење на заеднички услуги, 
во чие производство Односно вршење учествувале 
два или повеќе членови на интерна банка, согласно 
со самоуправната спогодба за наплатување на поба-
рувањата по основ на заеднички производ односно 
вршење на заеднички услуги. 

Интерната банка ги пренесува, од преодната 
сметка на жиро-сметка кај Службата на општестве-г 
ното книговодство средствата на заеднички приходи 
на секоја одделна основна организација на здружен 
труд, самоуправна интересна заедница, како и основна 
заедница и единица во нејзиниот состав, која учес-
твувала во производството на заеднички производ 

f или во вршење на заеднички услуги односно на 
проодни сметки на други интерни банки чии чле-
нови учествувале во тоа заедничко производство 
односно во вршење на заеднички услуги, согласно 
со, самоуправната спогодба. 

Интерната банка ги пренесува средствата од 
став 2 нз овој член истовремено врз сите основни 
организации на здружен труд и други учесници 
во заедничко производство односно во вршење на 
заеднички услуги. 

Член 2 
t На проодна сметка на интерна банка за приби-
рање реализација во девизи- кај овластена банка 
(во-натамошниот текст: чпроодна^девизна сметка) се 
уплатуваат заедничките приходи остварени со нап-
латување на побарувањата по основ на заеднички 
производ односно вршење на заеднички услуги во 
чие производство односно вршење Hf услуги учес-
твувале два или повеќе членови на интерна банка 
односно најмалку еден член на интерна банка и 
основните организации на здружен труд што не1 се 
пленови на интерна банка, согласно со самоуправ-
ната спогодба за наплатување на побарувања по 
основ на заеднички производ односно вршење на 
заеднички услуги. 

Од проодната девизна сметка интерната банка 
ги пренесува средствата на заеднички приход во 
девизи на девизна сметка на организацијата на 
здружен труд кај интерна банка, согласно со член 
111 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство односно кај овластена банка 
која учествувала во заеднички производ односно 
во вршење на заеднички услуги. 

Интерната банка ги пренесува средствата од 
став 2 на овој член истовремено врз^сите основни 
организации на здружен труд-и други учесници во 
заедничко производство односно во вршење на 
заеднички услуги.^ 

Член 3 
Интерна банка може да ја овласти Службата на 

општественото книговодство, ако се обезбедени ус-
лови за тоа, да врши ,пренос на средства на заед-
нички приход од преодната сметка од член 1 на 

оваа уредба, на жиро-сметката ка ј Службата на 
општественото книговодство на секоја одделна ос-
новна организација на здружен труд, самоуправна^ 
интересна заедница, основна заедница и единица во 
нив, која учествувала во производство на заеднички 
производ односно во вршење на заеднички услуги, 
согласно со самоуправната спогодба, а истовремено 
и врз сите основни организации на здружен труд 
и други учесници во заедничко производство однос-
но во вршење на заеднички услуги. 

За работите од став 1 на овој член Службата 
на општественото книговодство не може да напла-
тува надомест за своите услуги. 

Член 4 
Членовите на интерна банка можат во интер-

ната банка да здружуваат средства за плаќање 
обврски од име и за сметка на членовите на интер-
ната банка по основ на заеднички обврски или об-
врски на основна организација на здружен труд, са-
моуправна интересна заедница, како и основна заед-
ница или единица во нејзиниот состав, согласно со 
член 51 став 1 точка 7 од Законот за основите на 
кредитниот и банкарскиот систем. 

Членовите на интерна банка можат во интер-
ната банка да здружуваат девизи за плаќање об-
врски од име и за сметка на членовите на интерната 
банка или обврски на основна организација на 
здружен труд, настанати по основ на увоз, во' сог-
ласност со Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

Средствата здружени во интерна банка за наме-
ните од став 1 на овој член, членот на интерната 
банка ги пренесува од својата жиро-сметка: на 
жиро-сметката на интерната банка. 

Втасаните обврски од став 1 на овој член интер-
ната банка ги плаќа врз основа на налози од основ-
ните организации на здружен 'ѓруд, самоуправните 
интересни заедници, како и од основните заедници 
и единиците во нивниот состав, односно од опште-
ствено правно лице што е овластено да заснова 
должничко" доверите л ски односи по основ на заед-
нички обврски, согласно со самоуправната спогодба. 

, Интерната банка може да плати втасани обврс-
ки и за основна организација на 'здружен труд, 
самоуправна интересна заедница, како и основна 
заедница и единица во нејзиниот состав' од став 1 на 
ово^ член, која нема здружени средства во интерна 
банка во моментот на втасаноста насобираните, оД 
средствата здружени за овааг намена, согласно со 
самоуправната спогодба. 

Налозите за плаќање на обврските од ст. 4 и 5 
на овој член ги издава интерната банка, согласно 
со самоуправната спогодба. 

Член 5 
Меѓусебните ,обврски и побарувања на членовите 

на интерна банка, интерната банка ги пресметува 
преку нивните интерни сметки во интерната банка 
врз основа на инструментите за плаќање и при тоа 
обезбедува соодветна документација за книжење 

што го вршат членовите на интерната банка. 
Интерните сметки од став 1 на овој член можат 

да имаат и долговно салдо на денот на доставува-
њето на налогот за пресметка до Службата на оп-
штественото книговодство од член 6 на оваа уредба. 

Член б 
Интерната банка е должна за извршениот ин-

терен платен промет во врска со пресметувањето 
на меѓусебните обврски и побарувања да достави 

',до Службата на општественото книговодство налози 
за пресметка по сметките на расчленетиот, промет 
на жиро-сметките, за секоја основна организација, 
самоуправна интересна заедница, како и основна 
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заедница и единица во нејзиниот постав, заради 
спроведување промет на секоја жиро-сметка на 
одделна организација, заедница и единица, со што 
се обезбедуваат и оперативните податоци за потре-
бите на општествената евиденција. 

Налозите од став 1 на овој член интерната 
банка ги доставува до Службата на општественото 
книговодство во седиштето на интерната банка, во 
роковите предвидени со самоуправната спогодба, а 
најмалку еднаш месечно вклучувајќи го и 25-тиот во 
месецот односно 31 декември на односната година. 

Член 7 
Плаќањата по основ на инвестиции помеѓу члено-

вите на интерна банка, членовите на интерната 
банка ги вршат преку својата жиро или друга 
сметка кај Службата на општественото книговодство, 
а во согласнот со Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. и. бр. 541 
30 јуни 1977 година ' 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

450. 

Врз основа на член 86 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство ( С л у ж - -
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

- О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃА-
НИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА 
КУПУВААТ ДЕВИЗИ КAJ ОВЛАСТЕНА БАНКА 

1. Граѓани и граѓански правни лица можат да 
купуваат кај овластена банка девизи за следните 
замени, под следните услови и до следните, износи, 

и тоа: 
1) за плаќање трошоци за болничко лекување 

во странство што настанале поради непредвидени 
околности за време на престојот во странство — до 
износот на вистинските трошоци за лекување. 

Под непредвидени околности, во смисла на став 
1 од оваа точка, се подразбираат случаи во кои гра-
ѓанин, за време на службен пат или туристичко па-
тување во странство, бил присилен да побара бол-
ничко лекување поради акутно заболување, несре-
ќен случај или повреда за добиена на друг начин. 

Како доказ дека е во прашање болничко ле-
кување од став 2 на оваа точка служи потврдата 
од органот надлежен за здравствена заштита на 
Општината на чија територија граѓанинот^ има жи-
веалиште, издадена врз основа на отпусна листа 
од здравствената установа во странство во која гра-
ѓанинот бил на "лекување; 

2) за плаќање на судски и други такси и тро-
шоци за правна помош на странски правосудни 
Органи ако југословенски правосуден орган-побара 
правна помош од странски правосудни органи пе 

граѓански спорови, под услов да се поднесе барање 
од странски орган за наплата на тие такси и тро-
шоци или потврда од домашен суд % дека странски, 
правосуден орган бара надомест на трошоци за да-
вање правна помош — до износот на вистинските 
трошоци; 

3) за плаќање трошоци за сообраќајни и други 
прекршоци сторени во странство, ако наплата се 
бара преку надлежните државни органи во Југо-
славија или дипломатските или конзуларните прет-
ставништва на Југославија во странство — до из-
носот на вистинските трошоци; 

4) за плаќање патни и селидбени трошоци на 
југословенски државјани или на лица без држав-
јанство кога се иселуваат, а се иселуваат врз осно-

.ва на исправа за постојан престој во странство, што 
ја издава надлежниот орган згГ превозни линии на 
коишто превоз не вршат домашни организации на 
здружен труд — до износот на вистинските трошоци, 

'што го утврдува надлежниот орган на општината 
на чија територија лицето има престојувалиште; 

5) за упатување помош на членовите на семеј-
ство во странство (брачен другар, деца, родители, 
браќа и ,сестри), по одобревте од надлежниот орган 
на општината за социјални грижи, еднаш годишно 
— до износот од "5,000 динари; 

6) за плаќање котизации за членство во меѓу-
народни организации и трошоци за заштита на па-
тенти во странство) по одобрение од републички^ 
односно покраинскиот орган надлежен за^ работи 
на науката — до износот на вистинските трошоци 
што lie го утврди тој орган; 

7) за плаќање трошоци за лекување во стран-
ство на болести што не можат успешно да се леку-
ваат во Југославија, трошоци за превоз и престој 
на лица што се определени за придружба на тешки 
болни и трошоци за набавка на ортопедски справи, 
помагала и лекови што не" се произведуваат во-Ју-
гославија, по одобрение од Сојузниот' комитет за 
здравство и социјална заштита — до износот на 
вистинските трошоци, што ќе го утврди тој орган; 

8) за плаќање трошоци за пренос -на посмртни 
останки од странство, погребни трошоци и трошоци 
за одржување на гробови во странство, врз основи 
на потврда од надлежниот орган -на општината на 
чија територија граѓанинот има живеалиште — до 
износот на вистинските трошоци; 

9) за плаќање во исклучителни случаи, на дру-
ги непредвидени трошоци, по одобрение од надлеж-
ниот републички односно покраински орган. 

2. Овластените банки можат да им продаваат 
на граѓани и граѓански правни лица девизи за ко-
вано злато. 

3. Со денот на почетокот на применувањето на ' 
оваа одлука престанува да важи Одлуката 'за из-
носите и условите за продавање девизи на граѓани 
(„Службен лист на СФРЈ",' бр. 60/72 и 39/75). 

4. Оваа одлука, ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

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

Е. п. бр. 542 
30 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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451. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МО-
ЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Домашните физички лица, како и странски 
физички лица што во Југославија имаат живеали-
ште или привремен престој подолг од три месеци, 
можат да увезуваат, внесуваат и примаат (во на-
тамошниот текст: да увезуваат) определени пред-
мети од странство, под условите пропишани со оваа 
одлука. 

Под увоз од странство, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбира и купувањето на стоки 
од организациите на здружен труд што застапуваат 
странски фирми и држат консигнациони складови 
на странски стоки, како и купувањето на стоки во 
странство со посредство на организациите на здру-
жен труд регистрирани за вршење работи на надво-
решнотрговскиот промет. 

2. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат да 
увезуваат, и тоа: 

1) предмети што очигледно служат за нивните 
лични потреби и за личните потреби на членовите 
на нивното семејство (брачен другар,, деца и роди-
тели) ако живеат во заедничко домаќинство; 

2) предмети што ќе ги користат за потребите на 
своето домаќинство (телевизор, радиоапарат, маши^ 
на за перење рубелина, ситен алат, мотор за чамец, 
пишувачка машина, килим, мебел, делови за мо-
торни возила и др.).-

3. Земјоделците можат да увезуваат земјодел-
ска механизација и алат што служат за личен труд 
на сопственото земјоделско домаќинство, во коли-
чество што служи за потребите на едно земјодел-
ско домаќинство, авнија поединечна царинска ос-
новица не преоѓа вредност од 120.000 динари (плуг, 
косачка, брана, сеалка, трактор, копачка и др. и 
резервни делови за нив). -

4. Работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани (занаетчиска, угостител еко-туристичка и 
друга слична дејност) можат да увезуваат опрема 
(во склопена или расклопена состојба) која им слу-
жи за вршење на дозволена дејност со личен труд, 
во количество што служи за потребите на однос-
ната дејност, а чија поединечна царинска основица 
не преоѓа вредност од 120.000 динари (машини, апа-
рати, уреди, алати и др. и резервни делови за нив). 

Работните луѓе . што самостојно вршат занает-
чиска дејност со личен тфуд со средства во сопстве-
ност на. граѓани можат да увезуваат, репродукциони 
материјали што им служат за вршење на дозволе-
ната дејност со личен труд, во вкупна вредност до 
40.000 Динари годишно. 

5. Уметниците (вајари, сликари и др.) што се 
зачленети во здруженијата на ликовните уметници, 
можат да увезуваат репродукциони материјали за 
сопствени потреби во вкупна вредност до 10.000 ди-
нари годишно. 

6. Лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука што уве-
зуваат земјоделска механизација, алат и опрема, 
се должни при увозот да поднесат до надлежната 
царинарница потврда од надлежниот орган на соб-
ранието на општината на чија територија имаат жи- -
веалиште односно привремен престој, дека ја вр-
шат односната дејност. 

Лицата од точка 4 на оваа одлука што увезу-
ваат репродукциони материјали се должни при уво-
зот да поднесат до надлежната царинарница доказ 
(потврда) дека ја вршат односната дејност, дека 
увозот го вршат за сопствени потреби и дека вред-
носта на репродукцирните материјали што ги уве-
зуваат не го преоѓа износот од-точка 4 на оваа од-
лука. Потврдите ги издава ч надлежниот орган на 
собранието на општината на чија територија ли-
цата од точ. 3 и 4 на оваа одлука имаат живеалиште 
односно привремен престој. v 

Лицата од точка 5 на оваа одлука се должни 
да поднесат до царинарницата и потврда од здру-
жението на ликовните уметници дека се зачленети 
во односното здружение. 

7. Ако лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука ја1 

отуѓат увезената опрема и -механизација, должни 
се тоа отуѓување да му го пријават на надлежниот 
општински орган во рок од 30 дена од денот на оту-
ѓувањето. 

8. Стоките што ги увезуваат според одредбите 
на оваа одлука, лицата од точка 1 на оваа одлука 
ги плаќаат со девизи што ги држат на својата де-
визна сметка4 или девизен штеден влог рај овла-
стена банка и со динари што, во согласност со про-
писите, ги изнесуваат о^ Југославија во патнички-
от промет. " 

9. Царинарницата ' нема да дозволи лицата од 
точка 1 на оваа одлука да увезат предмети кои не 
се наведени во оваа одлука, туку со тие предмети 
ќе постапи според одредбите од член 204 на Царин-
скиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). 

10. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат, 
покрај предметите наведени во оваа одлука, да 
увезуваат и предмети за кои со Царинскиот закон 
и со други важечки прописи и меѓународни спо-
годби и договори е предвидено ослободување од 
плаќање царина, а во согласност со тие прописи 
односно со меѓународните спогодби и договори. 

11. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на увозот на моторни возила од страна на физички 
лица и на деловите за моторни возила наведени во 
точка 2 на Одлуката за условите под кои домашни 
физички лица можат да увезуваат моторни возила 
од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77). 

12. Објаснение за тоа кои предмети очигледно 
служат за лични потреби на лицата од точка 2 на 
оваа одлука и за потребите на членовите на нивно-
то поте.сно семејство, како и кои предмети се сме-
таат како предмети за домаќинство во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, дава, по потреба, Сојуз-
ната управа за царини. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престапува да важи Одлуката за условите под 
кои граѓаните можат да внесуваат определени предме-
ти од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/71, 
20/72, 30/72, 39/74 и 19/75). 

14. Оваа одлука влегува во сила по истекот на 
триесеттиот ден од денот на 4 објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 543 
30 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
^ Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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452. 

Врз основа на член 45 од Законот за пуштање 
на лекови во промет (,,Службен лист на СФРЈ",, 
бр. 58/76), преаседателот на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВА-

ЊЕ НА ЛЕКОВИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Пропишувањето и издавањето на лекови се вр-

ши според одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Лековите можат да ги пропишуваат само лека-

ри и заболекари (во натамошниот текст: лекари) 
кои имаат право самостојно да ја вршат својата 
стручна дејност, и тоа само оние лекови што се 
пуштаат во промет, врз основа на Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

Лековите во аптеки и во други здравствени ор-
ганизации на здружен , труд што имаат организира-
на служба за ракување со лекови (во натамошниот 
текст: здравствени организации) можат да ги изда-
ваат само лица што со прописи на републиките од-
носно на автономните покраини се овластени за тоа 
(во натамошниот текст: овластени лица). 

Член 3 
Лековите се пропишуваат и издаваат на лекар-

ски рецепт. Само определени лекови можат да се 
издаваат без рецепт. 

Член 4 
Со еден лекарски рецепт може да се пропише 

само еден лек и само за едно лице. 

II. Лекарски рецепт 

Член 5 
Лекарскиот рецепт мора да ги содржи следните 

податоци: 
1) назив на лекот; 
2) фармацевтски облик на лекот; 
3) количество на лекот; 
4) начин на употреба на лекот; 
5) потпис на лекарот; 
в) датум на издавање на рецептот; 
7) име, презиме и адреса на корисникот на 

лекот, ч 
На рецептот што е издаден за лице помладо од 

15 години мораат да се означат годините на жи-
вотот. 

Ако рецептот се издава во здравствена органи-
зација, на заглавјето на рецептот мора да биде от-

- печатен или со штембил втиснат називот на здрав-
ствената организација, а ако рецептот се издава 
вон од здравствена организација, мораат да бидат 
отпечатени или со штембил втиснати името, прези-
мето и адресата на лекарот (место, улица и број), 
како и бројот на телефонот, ако лекарот има те-
лефон. 

На рецептот што се издава во здравствена ор-
ганизација мора да биде втиснато името и прези-
мето на лекарот што го издава рецептот. 

Член б 
Лекарските рецепти по кои се издаваат лекови 

врз товар на средствата на самоуправните интерес-
ни заедници или други заедници и организации што 

со здравствената организација склучиле договор за 
издавање на лекови можат, покрај податоците од 
член 5 на овој правилник, да содржат и други до-
говорени ознаки. 

Член 7 
Податоците од член 5 на овој правилник мораат 

да бидат читливо напишани со'мастило или со хе-
миски молив. 

Член 8 
На една страна на лекарскиот рецепт мора да 

остане слободен простор за означување на цената 
на лекот и за ставање на ознаката што овластеното 
лице е должно да ја стави на рецептот при изра-
ботката односно при издавањето на лекот. 

Член 9 
Лекарскиот рецепт има значење на јавна ис-

права. / 

III. Пропишување на лековите 

Член 10 
Називите на лековите се испишуваат на лекар-

скиот рецепт, по правило, на латински јазик, и тоа 
според називите од Југословенската фармтакопеја 
или други прописи. 

Називите на лековите можат да се скратуваат 
на начинот утврден со Југословенската фармако-

t пеј а. 
Називите на готовите лекови се испишуваат без 

скратување. 
Член 11 

Упатството за начинот на, употреба на лекот 
мора на лекарскиот рецепт да биде целосно. Не е 
доволно само да се стават зборовите: „по наредба", 
„по упатство" и сл. 

Член 12 
Ако при изработката на лек мора да се мери 

неговото количество, лекарот мора да означи на 
рецептот во грамови (g), и тоа со арапски броеви, 
односно со римски броеви ако се во прашање капки. 

При пропишувањето на г о т ^ л е к што се наоѓа 
во промет во определено пакување, бројот на такви 
пакувања што се пропишуваат лекарот мора да го 
означи на рецептот со римски броеви. Ако бројот 
на такви пакувања е поголем од еден, мора да се 
означи и со букви. \ 

Со римски броеви на рецептот се означува и 
бројот на кап-ки, пилули, таблети, супозитории, ам-
пули и сл. 

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во 
промет во разни облици, големини односно јачини, 
лекарот мора на рецептот да го означи обликот, го-
лемината односно јачината на лекот. 

Ако при пропишувањето на лек лекарот има 
намера да ја пречекори максималната доза што е 
определена со Југословенската фармакопеја или со 
други прописи, тој е должен пречекорената доза да 
ја означи со букви, покрај таа ознака да го стави 
знакот за извичник (!) и кон тој знак да го стави 
својот потпис. 

Член 13 
Ако поради природата на болеста треба итно да 

се издаде 'лек, лекарот е должен да стави на ре-
цептот една од следните ознаки: „cito", „statim" или 
„periculum in тога" . 

Член 14 
Лекарот е должен да стави на рецептот свое-

р а ч н о ознака „поп repetatur", ако смета дека изда^ 
вањето на лекот по тој рецепт не треба да се пов-
тори. Таа ознака не смее да биде отпечатена на 
рецептот. 
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Член 15 
Лековите што содржат опојни дроги и психо-

тропни супстанции можат да се пропишуваат само 
ако нивната употреба е неопходна и ако се пуштаат 
во промет врз основа на Законот за пуштање на ле-
кови во промет. 

Член 16 
Како лекови, во смисла на член 15 од овој пра-

вилник, се сметаат лековите што во својот состав 
содржат една од следните супстанции: 

1) алобарбитон; 
2) амфетамин-сулфат; 
3) барбитон; 
4) бралобарбитон; 
5) циклобарбитон; 
6) фенобарбитон; 
7) фенобарбитон-натриум; 
8) фентанил; 
9) глутетимид; 

10) кодеин-фосфат; 
11) кокаин-хлорид; 
12) мепробамат; 
13) метадон-хлорид; 
14) метаквалон; 
15) метилфенобарбитон; 
16) морфин-хлорид; 
17) оксикодон-хлерид; 
18) опиум; 
19) пентобарбитон-натриум; 
20) петидин-хлорид; 
21) пиритрамид; 
22) секобарбитон; 
23) винилбитон. 

Член 17 
Лекарот може да пропише за еднократно изда-

вање на лек што содржи најмногу: 
1) 2 g опиум или соодветно количество на некој 

препарат од опиум, 
2) 0,2 g морфин-хлорид, 
3) 0,3 g кодеин-фосфат, 
4) 0,2 -g оксикодон-хлорид, 
5) 0,2 g метадон-хлорид, 
6) 1 g петидин-хлорид, 
7) ОД g амфетамиц-сулфат, а за употреба за очи 

- 0,2 g. 

Член 18 
На лекарски рецепт не смеат да се пропишуваат 

ниту да се издаваат: 
1) кокаин-хлорид ниту лекови направени од 

кокаин-хлорид; 
2) средствата од член 16 точ. 2, 13 и 20 на овој 

правилник, како супстанции. 

Член 19 
Кокаин-хлорид може да се издава само за пот-

ребите на здравствените организации, и тоа само 
во облик на раствор кој содржи до 20% кокаин, 
односно во облик на маст за очи која содржи до 
2% кокаин. 

Кокаин-хлорид може да се издава само врз ос-
нова на писмено требување на здравствена органи-
зација потпишано од овластеното лице. 

Член 20. 
Лекарските рецепти на кои се пропишуваат ле-

кови што содржат опојни дроги или психотропни суп-
станции мораат да се издаваат во два примерока, со оз-
наката „копија" на вториот примерок и со назна-
чување на редниот број од книгата на евиденција 
за издадените рецепти, 

Лекарските рецепти од став 1 на овој член ва-
жат пет дена од денот на нивното издавање. 

IV. Издавање на лекови 

Член 21 
Здравствените организации ги издаваат лекови-

те, по правило, врз основа на лекарски рецепт. 
Без рецепт можат да се издаваат само оние го-

тови лекови за кои Сојузниот комитет за здравство 
и социјална заштита при издавање на одобрението 
за пуштање во промет определил дека можат да се 
издаваат без рецепт. 

Без рецепт можат да се издаваат и лекови што 
во Југословенската фармакопеја не се обележени 
со знакот еден крст (+) или со знаците два крста 
( + + ) . 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, без рецепт, со потребно упатство за приме-
нување, можат да се издаваат: 

1) Cresoli solutio saponata во количество до 125 g; 
2) Jodi solutio aethanolica во количество до 10 g . ' 

Член 22 
Овластеното лице е должно да го издаде лекот 

што е пропишан на лекарски рецепт, ако здрав-
ствената организација го има лекот и ако рецептот 
е составен согласно со одредбите од овој правилник. 

Ако здравствената организација го нема пропи-
шаниот лек, овластеното лице е должно да преземе 
мерки за набавка на тој лек. 

Овластеното лице не смее, без претходна спо-
годба со лекарот што го пропишал лекот, наместо 
пропишаниот да издаде лек од сличен состав. 

Ако здравствената организација го нема про-
пишаниот лек, овластеното лице може да издаде 
лек од ист состав што под друго име се наоѓа во 
прометот ако, со објаснение, се согласи со тоа лице-
то за кое е пропишан лекот. Секоја замена на лек 

,,мора да се назначи на рецептот. 
За време на ноќно дежурство овластеното лице 

мора да издаде лек по рецепт што носи ознака на 
итност. 

Член 23 
Овластеното лице не смее да издаде лек по ле-

карски рецепт што н^ е исправен (рецептот не е 
јасен, упатството за употреба на лекот е нецелосно, 
не достигаат потребни ознаки, про.пишаните сос-
тојки се инкопатибилни, ка ј лекот со силно дејство 
е пречекорена определената доза или дозата не е 
испишана со букви односно не се ставени знакот 
за извичник и потпис). 

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице е 
должно да го предупреди лекарот што го издал 
таквиот рецепт на утврдената неисправност, и тоа 
на начин што ка ј лицето за кое е пропишан лекот 
нема да предизвика сомневање во исправноста на 
работата на лекарот или на овластеното лице. Ако 
при тоа не може да се спогоди со лекарот (на при-
мер, лекарот се наоѓа во друго место и сл.), овлас-
теното лице ќе постапи на следниот начин: 

1) ако рецептот не е јасен - ќе му го врати на 
погоден начин рецептот на лекарот со потребни об-
јасненија; 

2) ако на рецептот е пропишан лек во кој се 
. пречекорени максималните дози, а лекарот не ги 

ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде лекот 
во средна терапевтска доза, сторените исправки ќе 
ги означи на рецептот, и за тоа дополнително ќе го 
извести лекарот што го издал рецептот. 

Член 24 
Ако по лекарски рецепт се издава лек во кој 

се пречекорени максималните дози, овластеното ли-
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це ќе го задржи рецептот, а на лицето за кое е 
пропишан таков лек ќе му издаде, покрај лекот, и 
копија од рецептот. 

Член 25 
Лек по лекарски рецепт со ознаката за итност 

мора да се издаде веднаш. 

Член 26 
Ако на лекарскиот рецепт не е означено коли-

чеството и видот на индиферентната супстанција 
потребна за изработка на лекот, овластеното лице е 
должно да го назначи на рецептот количеството и 
видот на супстанцијата што ја употребило при из-
работката на лекот. 

- Член 27 
Ако лекарот пропише под скратен назив некој 

сложен лек што не е предвиденово Југословенската 
фармакопеја или со други прописи, овластеното ли-
це е должно при издавањето на таков лек да ги 
испише на рецептот сите негови составни делови и 
нивните количества. 

Член 28 
Головите лекови се издаваат, по правило, во 

оригинално фабричко пакување. Ако готов лек не 
Се издава во оригинално пакување, при издавањето 
на таков лек овластеното лице е должно да ги оз-
начи на обвивката називот, јачината, количеството 
и начинот на употреба на лекот и други податоци 
што се од значење за правилната употреба на лекот. 

Член ^9 
Ако готов лек поради долго стоење може да 

стане неисправен, овластеното лице е должно пред 
издавањето на таков лек да го отвори неговото па-
кување и да провери дали на лекот има видливи 
промени врз основа на кои може оправдано да се 
посомнева во неговата исправност. Ако посомнева 
во исправноста на готов лек, овластеното лице е 
должно да го запре неговото натамошно издавање 
и веднаш да го достави до организацијата на здру-
жен труд овластена за испитување и контрола на 
лекови. -

Член «30 
Ако при пропишувањето на готов лек што во 

прометот се наоѓа во разни облици, големини, од-
носно јачини, лекарот не ги назначи на рецептот 
Обликот, големината односно јачината на лекот, ов-
ластеното лице е должно пред издавањето на лекот 
да го предупреди на тоа лекарот и да се обиде да 
се спогоди со него, ако е тоа можно. f ' 

Ако овластеното лице нема можности, во случа-
јот од стаСв 1 на овој член, да се спогоди со лекарот, 
ќе, постапи на следниот начин: 

1) во поглед на обликот — ќе издаде најпогоден 
облик на лекот со оглед на упатството за неговата 
употреба; 

2) во поглед на јачината — ќе издаде лек со 
најмала јачина; 

3) во поглед на големината на пакувањето: 
а) ќ е издаде најмало пакување; или 
б) ќе издаде пакување утврдено со договорот 

ако е во прашање рецепт според кој лекот се изда-
ва врз товар на средствата на самоуправната инте-
ресна заедница или друга заедница или организа-
ција со која е склучен договор за издавање на ле-
кови. 

Во сите^ случаи од став 2 на овој член овласте-
ното лице ќе ги означи на рецептот обликот, голе-
мината односно јачината на издадениот лек. 

Член 31 
Пред издавањето на лекот, овластеното лице е 

должно да стави на лекарскиот рецепт штембил на 
аптеката, датум на издавањето на лекот /цена на 
лекот и свој параф. Ако изработениот лек го изда-
ва друго овластено лице, и тоа е должно да стави ^ 
свој параф на рецептот. 

Член 32 
Лековите што се изработуваат во аптека, како 

и готовите лекови што при издавањето се вадат од 
оригиналното пакување, се издаваат, по правило, до 
следната опрема, и тоа: 

1) течности.— во шишиња со тесно грло; 
2) пудри во течна состојба — во шишиња. со 

широко грло; 
3) масти и пасти — во стаклени или пластични 

садови; 
4) неподелени прашоци — во тркалезни кар-

тонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати 
односно во ќесиња од хартија ако треба да се упот-
ребат одеднаш; 

5) поделени прашоци и чаеви — во ќесиња од 
хартија; 

6) ампули, супозитории, глобули, пилули, кап-
сли од скроб, таблети или настини — во картонски 
кутии; 

7) лекови што се менуваат под дејство на свет-
лина — во темни садови; 

8) лекови со силно или многу силно дејство што 
се употребуваат во капки — во шишенца за капки 
или во Обични шишенца со капалка. 

Член 33 
На опремата односно на фабричкото пакување 

на лекот се става сигнатура на која мораат да би-
дат отпечатени називот, местото и адресата на 
здравствената организација. 

Лековите наменети за внатрешна (перорална, 
ентерална) употреба, мораат да имаат на опремата 
сигнатура во бела боја, а лековите наменети за над-
ворешна употреба — сигнатура во црвена боја со 
ознаката „за надворешна употреба". 

Овластеното лице е должно на сигнатура-
та да го напише читливо упатството за упо-
требата на лекот и да го назначи датумот 
на, издавањето на лекот,? како и да стави 
Свој параф. Ако е потребно, покрај краткото 
упатство на сигнатурата, да се даде пообемно упат-
ство за употребата на лекот, овластеното лице е 
должно да го напише тоа упатство на посебна хар-
тија и да завери со штембил и со свој потпис. 

Ако лекарски рецепт се заведува во книгата на 
рецепти, на сигнатурата мора да се стави и бројот 
под кој е рецептот заведен во книгата на рецепти. 

Ако се издава лек за надворешна употреба кој 
содржи отровни материи, овластеното лице е долж-
но да го означи тоа на сигнатурата со посебната 
ознака „отров". 

V. Завршна одредба 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5064 
27 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за здравство 

и социјална заштита, 
Зора Тотиќ, с. р, 
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453. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), претседателот на Сојузниот ко-
митет за здравство и социјална заштита издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА 

КОНТРОЛА 

1. Организациите на здружениот труд што прои-
зведуваат или увезуваат лекови се должни, покрај 
редовната контрола, да вршат и посебна контрола 
на лековите што ги произведуваат, односно увезу-
ваат, и тоа на: 

1) готови лекови што содржат серуми или 
вакцини; 

2) готови лекови што содржат антибиотици; 
3) готови лекови што содржат кардиотонички 

гликозиди; 
4) готови лекови што содржат инсулин; 
5) првата серија на секој новоодобрен готов лек 

пред неговото пуштање во промет. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот дев од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5063 
27 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за здрав-

ство и социјална заштита 
Зора Томиќ, с. р. 

454. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува ; 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АНТИФРИЗ ВРЗ БАЗА 

НА ГЛИКОЛ GA 60 
ч 

1. Во југословенскиот стандард Средства против 
смрзнување во системите за ладење мотори: Анти-
фриз врз база на гликол GA 60 - JUS H.Z2.010, 
што е донесен со Решението за југословенските 
стандарди за средства против смрзнување во системи 
за ладење мотори и за методи за испитувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67) а објавен во 
посебно издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација, се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1) во точка 4 во втора реченица по зборовите: 
„комерцијалниот карактера" се додаваат зборовите: 
„садржине до 20 1". По втората реченица -с4 додава 
нова реченица која гласи: „Упутство за употребу 
са табелом мешања за јединице паковања веће од 
20 1, мора бити приложено уз амбалажу^"; 

2) во точка 5.2 во втора алинеја бројот: .,0,00" 
се заменува со зборот: „трагови"; 

3) по точка 6.4 се додава нова точка 6.5, која 
гласи: 

„Производ према овом стандарду задржува не-
ограничен стабилност и компатибилност за еве 

време ускладиштења у неотворени^ оригинални!« 
паковањима,"; 

4) во точка 9.2 во прва алинеја зборовите; „Г, 2» 
3 и 5 лит^ра," се заменуваат со зборовите: „с^држи-
не до 20 1,"; 

5) во точка 9.4 на почетокот на ставот зборовите: 
„На сваком паковању" се заменуваат со зборовите: 
„На свакој јединици паковања већој од 20 1". 

Се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Јединице паковања до 20 Д морају бити снаб-

девене натписом са следећим подацима: 
— назив и ознака производа, 
— назив и седиште произвођача, 
— нето садржина, 
— упутство за употребу са табелом за мешање 

с водом (тачка 4), 
— ознака овог стандарда. 
Податак о датуму производна и року употребе 

мора се унети у натпис на групној амбалажи 
(нпр. картонске кутије) у коју се пакује ситна 

амбалажа." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 08-261 
11 јануари 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот за-
вод за стандардизација,' 
Милан Крајновиќ, с. р. 

- 455. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Челици отпорни на стареење. Тех-
нички услови за изработка и испорака JUS С.В0.508 

Котелски лимови од нелегирани и 
нисколегирани челици. Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS С.В4.014 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание н^ Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 август 1977 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
5) Котел ски лимови од јаглеро-

ден челик - - - - - - - - - JUS С.В4.614 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената металургија („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова ре-
шение престанува да важи на 31 јули 1977 година. 

Бр. 04-2708 
3 март 1977 година 

Белград , 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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456. 
/ 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ДРВЕНА ПАЛЕТА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
дрвена палета („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/63) 
престанува да важи, 

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

Бр. 06-4652/1 
22 април 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

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

457. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските' стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ГОЛЕМИНИ И ЕДИНИЦИ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
големини и единици („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/59) престанува да важи. 

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

Бр. 09-4650/1 , 
22 април 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

458. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ГОЛЕМИНИ И ЕДИНИЦИ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
големини и единици („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57) престанува да важи. 

Бр. 09-4651/1 
22 април 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за 'стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

459. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

, Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА 
? 

1. Престануваат да важат следните југословенски 
стандарди: 

Каросерии за друмски возила: 
Шарки од алуминиумски легури - JUS M.N2.955 
Ознаки на седишта во автобусите JUS M.N5.511 
Приклучни мерки на багажникот 

врз потпирачот на седиштето - — JUS M.N5.521 
Приклучни мерки на плочите за 

прицврстување на пепеларите врз пот-
пирачот на седиштето - — - — JUS M.N5.522 

Рамка за слика врз потпирачот на 
седиштето. Габаритни и приклучни 
мерки - - - - - - - - - JUS M.N5.523 

Рачка на потпирачот на седиштето JUS M.N5.545 
Универзална рачка — — — — JUS M.N5.546 
Рачка за врата - - - - - - JUS M.N5.547 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на друмските возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/63). 

2. Ова решение влегува, во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 14-5976/1 
27 мај 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

460. 

Врз основа на член 15. став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-
ДИ ЗА МОТОРНИ МАСЛА И БРОДСКИ МОТОР-

НИ МАСЛА 

1. Во југословенските стандарди што се доне-
сени со Решението за југословенските стандарди за 
моторни масла, за бродски моторни масла и за мо-
торни масла за конзервирање и подмачкување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/74) а објавени во 
посебно издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се вршат следните измени, и тоа: 
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1) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Бродски картерски моторни масла - JUS 
В.Н3.019 во точка 3 во табела 1 во четврта рубрика 
одозгора зборовите: „Индекс вискозитета најмање" 
се заменуваат со зборовите: „Индекс вискозитета 
највиЛе", а во десетта рубрика одозгора во прва 
алинеја ознаката на вредноста: „без лимита 300" 
се заменува со ознаката на вредноста: -,,без лими-
та/30"; 

2) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Бродски картерско-цилиндарскк моторни масла 
— JUS В.Н3.029 во точка 2 во табела во единае-
сетта рубрика одозгора третата алинеја се менува и 
гласи: „— на 24СС (после испитувања на 93,50С у ml 
пене највише"; 

3) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Бродски цилиндерски моторни масла — JUS 
В.Н3.039 во точка 3 во табела во четврта рубрика 
одозгора: „Индекс вискозитета, најмање" се заме-
нуваат со зборовите: „Индекс вискозитета, највише"; 

4) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Моторни масла тип А — JUS В.Н3.129 во точка 
2.3 во табела во четврта рубрика одозгора ознаката 
на вредноста: „9,5" се заменува со ознаката на вред-
носта: „95", а во седма рубрика одозгора 'во првп 
алинеја ознаката на вредноста: „2/0" се заменува 
со ознаката на вредноста: „25/0"; 

5) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Моторни масла тип С — JUS В.Н3.149 во точка 
3.41 во табела во називот на колоната „Карактери-
стике" зборовите: „Тип и градација уља по ЅАЕ 
— класификации" се заменуваат со зборовите: 
„Градација уља по ЅАЕ — класификација , а во тре-
та рубрика одозгора ознаката на вредноста: „16,8 
до 22,8" се заменува со ознаката на вредноста: „16,8 
до 22,7"; 

6) во југословенскиот стандард Минерални мас-
ла. Моторни масла тип D - JUS В.Н3.169 во точка 
2.3 во табела во називот на колоната „Каракте-
ристика зборовите: „Тип и\ градација уља по ЅАЕ 
— класификации" се заменуваат со зборовите: 
„Градација уља по ЅАЕ — класификации". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
де,нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-6062/1 " 
30 мај 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

461. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
„стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУС-
ТРИЈА 

1. Во југословенскиот стандард Ткаенини за 
работна заштитна облека во здравството. Ткаенина, 
тип I. Општи услови — JUS F.C2.701, во југословен-
скиот стандард Ткаенини за работна заштитна обле-
ка во здравството. Ткаенина, тип II. Општи услови 
— JUS F.C2.702, во југословенскиот стандард Ткае-
нини за работна заштитна облека во здравството. 
Ткаенина, тип III. Општи услови - JUS F.C2.703; 

во југословенскиот 1 стандард Ткаенини за работна 
заштитна облека во здравството. Ткаенина, тип IV. 
Општи услови - JUS F.C2.704 и во југословенскиот 
стандард Ткаенини за работна заштитна облека во 
здравството. Ткаенина, тип V. Општи услови -
JUS F.C2.705, што се донесени со Решението за 
југословенските стандарди од областа на текстил-
ната индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/74), а објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, во точка 2.04 
се додава нов став, кој гласи: 

„При изради пређе основе и потке може се 
користити и мешавина памучних и синтетички« 
влакана осим при изради пређе за тканине за опе-
рационо рубље и одећу и за тканине за заштитну 
одећу за болеснике." 

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

Бр. 10-6326/1 
3 јуни 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

462. 

Брз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетов 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74)\ 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: . , 

Бетон. Испитување на отпорноста 
спрема дејството на мраз — — - JUS U.M1.016 

Завршни работи во градежништвото: 
— Технички услови за изведува-

ње на керамичарски работи — — JUS U.F2.011 
— Технички услови за изведува-

ње на паркетарски работи — — — JUS U.F2.018 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение објавени се во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
август 1977 "година. 

Бр. 18-6353 
6 јуни 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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463. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
Југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 

стандардизација ,донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НИТЕ УРЕДИ ОД ЕКСПЛОЗИЈА 

1. Решението за југословенските стандарди од 
областа на заштитата на електричните уреди од 
експлозија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/77) 

-престанува да важи. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 16-6984/1 
22 -јуни 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р . 

JUS N.S8.030 

JUS N.S8.031 
JUS N.S8.401 

JUS N.S8.421 
JUS N.S8.501 

JUS N.S8.521 
JUS N.S8.601 

JUS N.S8.621 
JUS N.S8.701 

JUS N.S8.721 

— - -JUS N.S8.741 

JUS N.S8.742 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
17 јули 1977 година. 

Бр. 16-6960/1 
21 јуни 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

464. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ЗАШТИТАТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ 

ОД ЕКСПЛОЗИЈА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Противексплозиска заштита: 
— Апарат за определување на 

максимален експериментален сигур-
носен прорез — — — — — — 

— Метод за определување на мак-
симален експериментален сигурносен 
прорез — — — — — — — — 

— Полнење со цврсти материјали 
— Испитување па електрични уре-

ди заштитени со црвсти материјали — 
— Нурнување во течност v — — 
— Испитување на електрични уре-

ди што се заштитени со нурнување 
во течност — — — — — — — 

— Натпритисок — — — — — 
—. Испитување на електрични у-

реди во заштита со натпритисок 
— Полнење со песок — — — 
— Испитување на електрични у-

реди што се заштитени со полнење на 
песок — — — — — — — — 

— Определување на минималната 
заштита ' на височина — 

— Конструкција и употреба на 
метален заеолн — - — — — — 

2, Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени^ во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен -деч ма ова решение. 

465. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-

АНИ СПОЈНИЦИ ЗА ЦЕВКИ - ФИТИНЗИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 декември 1976 
година склучија и потпишаа'Спогодба за промена 
на затечените цени за леани спојници за цевки -
фитинзи, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 190 од 22 јуни 1977 
година. » 

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

. Претставници на производителите: „Титан" - ' 
Камник, Ливница жел,еза и темпера — Кикинда 
и „Победа" — Нови Сад. 
Претставници на купузачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

466. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 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 ЛЕ-
АНИ ПАРНИ, ВОДОВОДНИ И ГАСНИ АРМАТУ-
РИ, ВЕНТИЛИ И СПОЈНИ ДЕЛОВИ ЗА ВЕНТИЛИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леани парни, водоводни и гас-
ни арматури, вентили и спојни делови за вентили, 
со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 20%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4375 од 22 јуни 1977 
Година. 

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

Претставници на производителите: 8 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
21 купувач — потрошувач потписник на Спо-
годбата. 

467. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-
АНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИВО-СПОЈНИЦИ, ФАЗОН-

СКИ ПАРЧИЊА И САЛОНИТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леани цевки,. фазонски дело-
ви, прибор за канализација, жибо-спојници, фазон-
ски парчиња и салонит, ео тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 20%. 

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.. 4377 од 22 јуни 1977 
година. 

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

Претставнине на производителите: 6 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 
купувачи-потрошувачи потписници 'на Спогод-
бата. 

468. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ЛЕ-

АНИ ЕМАЈЛИРАНИ КАДИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леани емајлирани кади, со 
тоа што производителската организација на здру-
жениот труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж^ 
бата, до 30%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 

ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност -Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, со решение бр. 2413 
од 24 јуни 1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен ЈЈИСТ на 
СФРЈ", а ќе се применува од 16 мај 1977 година. 

Претставник на производителот: Олт — Осиек. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
25 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

469. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште,-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачка 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАМ-
СКИ СТОЛБОВИ И ЗА ЧЕЛИЧНА! ГРЕДИ И НИ-

ВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за јамски столбови и за челич-
на! греди и нивни резервни делови со тоа што про-
изводител ската организација на здружениот труд 
да може да ги зголеми своите, затечени продажни 
цени; при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да -изнесуваат, к 
тоа за: 
^ Ф р и к ц и о н и челнчни јамски столбови.L mm' 

Дин/парче 
— Валент 32 2000 1.566. 
— Валеџт 32 2240 1.680 
— Валент 32 2400 1.739 
— Валент 32 2500 1.799 
— Валент 32 2600 ' 1.843 
- Валент 32 2800 1.925 
— Валент 32 3000 2.020 
— Валент 32 3150 2.086 
— Валент 32 3550 2.410 
— Валент 22 2000 1.286 
- Валент 22 2240 1.345 
- Валент 22 2400 1.400 
i— Валент 22 2500 1.425 
- Валент 22 2600 1.466 
'— Валент 22 2800 1.515 
— Валентѕ 22 ЅООО 1.578 
- - Валент 22 3150 „ 1.639 
- Валент 22 3550 1.782 
2) челични јамски греди Е mm Дин/парч0 

РРЅ-85 1250 989 
- РРЅ-85 1400 1.062 
- РРЅ-85 1500 1.193 

РРЅ-111 1250 1.201 
Н--РРЅ-Ш 1400 1.302 

РРЅ-111 1500 1.385 
- Р Р Ѕ - Ш 1600 1.414 
- OV-HO 1250 1.315 

За резервните делови за јамски столбови и зФ 
челични греди организациите на здружениот труд 
можат да ги зголемам своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 8'9А 

2. Учесниците! на оваа спогодба сЦ обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по ценете и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 
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3. На.оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 593 од 27 јуни 1977 
година 

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

Претставник на производителот: Стројна товар«" 
на Трбовле — Трбовле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Според-
бата. 

470. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕ'-

РЃОСУВАЧКИ МИЈАЛНИЦИ ЗА САДОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 октомври 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени-за не'рѓосувачки мијалници за 
садови со тоа што производителските организации 
на здр-ужениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 9%. 

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

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завел за цени, со решение бр. 3720 од 27 јуни 1977 
година. 

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

Прет.ставници на производителите; Ковиноплас-
тика - Лож, „Горење-Фекро" - Словен Градец, 
„Раде Кончар" — Загреб и Индустрија моторних 
возил — Ново Место. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
14 купувачи - потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

471. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАН-

ТИ ЗА БЕНЗИН 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите на 18 март 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за канти за бензин, со тоа што проит-
водитрлската организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни ЦРНИ, 
при покојните услови на продажбата, така што 
нат високите продажни цени да изнесуваат, и тоа 
за бензински канти од: 

Дин/парч. 
1) 20 1 98,60 
2) 10 1 Fix boy 75 60 
3) 5 1 Fix boy 70,00 

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. ѓ 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
-завод за цени, со решение бр.„ 2268 од 27 јуни 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: „Примат" -
Марибор. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
4 купувачи -г потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на стоките од увоз, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бјр. 32/77, се дот-
ирала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ 

НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ ОД. УВОЗ 

Во точка 2 реден број 7 зборот: „возила," се 
брише 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 јули 
1977 ,година. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ФИЏИ 

I 

Се назначува 
д-р Бранко Карапанџа, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на Нов Зеланд, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Фиџи. 

И 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 12 
10 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 7 од Законот за Сојузниот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕ-
РАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет се назначува Алојз Кле-
менчич, директор на Институтот за организација, 
економика и истражувања при Стопанската комора 
на СР Словенија. 

Е. п. бр. 500/77 
15 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 43в од Законот за организа-
цијата 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 и 48/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Гуро Јовиќ, главен ин-
спектор во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Е. п. бр. 501/77^ 
15 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните" организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/7^, 67/72, 21/74, 24/76 и 43/V6), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И 
ВРСКИ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски се назначува Миљенко Шикиќ, 
началник на одделение во Сојузниот секретаријат за 
Народна одбрана. 

Е. п. бр. 502/77 
15 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата 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 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за информации се назначува Александер Станич, 
генерален конзул « a СФРЈ во Бомбај. . 

Е. п. бр. 503/77 
15 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

. Потпред сед ател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и Делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лиеѓ 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за статистика се назначува Никола Петровиќ, само-
стоен советник во Сојузниот завод за статистика. 

Е. п. бр. 504/77 
15 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совета 

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

. Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата 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 и 48/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

КАЈ И ВРСКИ 

Се разрешува од должноста помошник-претсе-
дател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
Хенрик Тончиќ, заради заминување на друга долж-
ност. 

Е. п, бр. 505/77 „ 
15 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Со-
јузниот извршен совета донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за надворешни работи Гојко Секуловски, 
заради заминување на друга должност. 

Е. п. ,бр. 508/77 
15 јуни 1977 година 

Белград -

\ Сојузен, извршен совет 

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

Врз основа на член 43а-од Законот за. организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршев совет донесува 

- Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРА-

БОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за економска соработка со земјите во развој 
Александар Богоев, а за член на тој комитет се на-
значува Томислав Бадовинац, генерален директор 
во Народната банка на Југославија. 

Е. п. бр. 517/77 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, " 
1 Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски Џавид Лимани, а за 
член на тој комитет се назначува Хисен Бериша, 
помошник на покраинскиот секретар за стопанство 
на САП Косово. 

Е. п. бр. 518/77 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселие Ѓурановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

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 Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 3945 С а р а е в о 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

артилериски полковник Дамјановић Милана 
Владимир 

пешадиски полковник Војновиќ Милава' Војо 
пешадиски полковник Зупанчић Јохана Антон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
- МЕЧЕВИ 

V 

пешадиски полковник Аушпергер Јакоба Иван 
санитетски полковник Бичакчић Абдије Халим 
пешадиски потполковник Алексић Радивоја Јо-

вица 
пешадиски потполковник Боројевић Илије Ми-

ленко , 
пешадиски потполковник Човичковић Стеве 

Живко 
потполковник на правна служба Галанос Ари-; 

стида Ђорђо 
пешадиски потполковник, Иванишевић Данила 

Ристо 
ветеринарски потполковник Јовановић Милова-

на Милутин 
технички потполковник Јовић Стевана Станко 
потполковник, на финансиска служба Кардум 

Пере Јово 
санитетски потполковник Недић Панта Мирко 
и н ж е н е р с к и потполковник Петровић Илије Ра-

дивој 
пешадиски потполковник- Рибаревић Ђуре 

Славко 
санитетски потполковник Ристановић Хакиjе 

Азра 
ветеринарски потполковник Стефановић Вито-

мира Матија 
- потполковник на градежна служба Ступар Алек-

се Здравко 
потполковник на АБХ одбрана Штетић Рада 

Славољуб , 
* пешадиски потполковник Вучетић Стојана Стево 

пешадиски мајор Белошевић Арсенија Сла-
вољуб 

мајор на административна служба Бугарин 
Мишка Душан 

артилериски мајор Јовановић Горче Чедомир 
х пешадиски мајор Луковац Ратка Миленко 

воздухоплоенотехнички мајор Миладиновић Ми-
лана' Александар -
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артилериски мајор Поповић Максима Обрад 
мајор на оклопни единици Радуловић Николе 

Цветко 
технички мајор Сараволац Велимира Петар 
воен службеник III класа на административна 

служба Прпа Миће Бранко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

интендантски мајор Бранковић Добросава Мио-
драг 

технички капетан I класа Ћемаловић Расима 
Мурис 

артилериски капетан I класа Грбић Славка Чедо 
санитетски капетан I "класа Илић Александра 

Дубравко 
технички капетан I класа Јазбински Мије Вид 
артилериски капетан I класа" Лабус Милоша 

Оветко 
санитетски капетан I класа Нешов Лазара Борис 
капетан I класа на административна служба 

Обрадовић Петка Миливоје' 
технички капетан I класа Петрушић Фрање 

Иван 
санитетски капетан I класа Радановић Иве 

Коста 
капетан I класа на сообраќајна служба Спасић 

Добривоја Стојадин 
пешадиски капетан I класа Стаменковић Мило-

рада Светислав \ 
артилериски- капетан I класа Стојковић Бори-

воја Милован 
технички капетан I класа Томашев Марка Ма-

тија 
технички капетан I класа Вретенар Фрање Гра-

ци јано 
технички капетан Арањаш Ивана Винко 
капетан за врска Бањац Рајка Милорад 
инженериски капетан Бартоловић Тадије Ма-

ријан 
капетан на оклопни единици Драгаш Спасоја 

Захарије 
артилериски капетан Филиповић Љубомира 

Филип 
санитетски капетан Јовановић Марјана Све-

тозар 
капетан за врска Кузмановић Богољуба Раде 
технички капетан Мутавџић Милутина Славко 
санитетски капетан Парезановић Предрага Јо-

ван 
технички капетан Пиацун Николе Павао 
санитетски капетан Туран Неђиба Ахмет 
санитетски капетан Шехић Мује Нумо 
пешадиски поручник Босанац Ђуре Вељко 
поручник на оклопни единици Ђорђевић Ви- ' 

дојка Илија 
пешадиски поручник Габричевић Мирка Ве-

селко 
пешадиски поручник Ирак Милована-Илија 
пешадиски поручник Иванов Бојана Ранко 
инженериски поручник Кизић Милорада Крстио 
пешадиски поручник Ковач Асима Асиф 
интендантски поручник Кузмановић Радована 

Божидар 
поручник на оклопни единици Стојчић Јована 

Славољуб 
поручник на финансиска служба Стојановић 

Дамјана Петар 
поручник на оклопни единици Ступар Арсени-

ја Петар 
поручник на оклопни единици Тодосијевић Ви-

томира Драгољуб 
инженериски поручник Томанић Михаила Ра-

дивоје 

артилериски поручник Тошић Радомира Дра-ч 
гојле 

технички поручник Вујаклија Јована Мамчило' 
поручник на оклопни единици Живановић Ми-

лосава Душко 
артилериски потпоручник Антуновић Мате 

Иван 
технички потпоручник Фалетић Мирка Зла-

тибор 
артилериски потпоручник Грбић Ђурађа Ми-

лосав 
» технички потпоручник Новаковић Љубомира 

Зоран 
пешадиски потпоручник Станковић Новака Ми-

лован 
санитетски заставник I класа Лазаревић Сиби-

на Миодраг 
санитетски заставник Биј ев Хусе Љубомир 
пешадиски заставник Блажевић Милоша Војин 
интенданта™ заставник Чалић-Але Смаил 
технички заставник Делић Халила Омер 
технички заставник Ђорђевић Каће' Петроније 
пешадиски заставник Ђурић-Милана Ранко 
заставник за врска Филиповић Стјепана Јосип 
заставник за врска Градашчевић Ахмета Емин 
пешадиски заставник Грбић Љубомира Петар 
технички заставник Јовановић Војислава Љу-

бисав 
пешадиски заставник Котески Николе Радован 
и н ж е н е р с к и заставник Нерван Џафера Рашид 
заставник на административна служба . Петко-

вић Николе Добривоје 
технички постар водник I класа Алексић Жи-

ворада Миломир 
технички постар водник I класа Бојић Андрије 

Ђорђе 
- санитетски постар водник I класа Цветковић 

Чедомира Властимир 
технички постар водник I класа Џепина Ђуре 

Петар 7 
% технички постар водник I класа Ерцег Милоша 

Лазар 
санитетски постар водник I класа Хаџић Омера 

Фадил . 
технички постар водник I класа Јевтић Вла-

димира Десимир 
пешадиски постар водник I класа Јовановић 

Ратомира Вјекослав 
инженериски постар водник I класа Кесић Мар-

ка Милош 
постар водник I класа на финансиска служба 

Кувељић Радосава Драгиша 
технички постар водник I класа Маринковић 

Вукашина Здравко 
технички постар водник I класа Миленковић 

Јефте Милован 
артилериски постар водник I класа Мирковић 

Богдана Новица 
интендантски постар водник I класа Николић 

Љубомира Светислав 
постар водник I класа на административна 

служба Петровић Богдана Вељко 
инженерски постар водник I класа Р а д м и -

ловић Милана Раде 
санитетски постар водник I класа Севић Ми-

лоша Петар 
технички постар водник I класа Степић Мате 

Анто ' , 
технички постар водник I класа Стевић Бранка 

Бранко 
артилериски постар водник I класа Стојчић Ми-

лисава Јован 
и н ж е н е р с к и постар водник I класа Траиловић 

МилVTTTHB В л а д и с л а в 
технички постар водник Бранковић Стојана 

Миодраг 
технички постар водник Ђорђевић Глигорија 

Милисав 
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технички постар водник Горановић Луке Рај veo 
постар водник за врска Илић Војислава Дра-

гиша 
постар водник на сообраќајна служба Кризма-

нић Слободана Ивко 
технички постар водник Лазаревић Алексе 

Милан * ' 
технички постар водник Матицки Милана 

Славко , 
технички постар водник Намгалија Смаила 

Фадил 
воздухопловнотехнрЈчки постар водник Николић 

Милоша Илија 
технички постар водник Николић Крста Све-

томир 
постар водник на сообраќајна служба П е т р о 

нијевић Љубише Слободан 
технички постар водник Прпош Пере Саво 
технички постар водник Толоманоски Цветана 

Митре 
* санитетски воен службеник IV класа Николић 

"Ђуре Милева 
веон службеник IV класа на музичка служба 

Радуловић Сретена Никола 
воен службеник V класа на музичка служба 

Зграбљић Марка Ангел 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Приморац Јосипа Мирослав 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Варга Владе Вилко 
воен службеник Vil класа на музичка служба 

Славнић Стојана Златко; 

— 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 

потполковник на ,финансиска служба Ђукић 
Стевана Илија; 

— за особени успеси во раководењето со еди-
ниците на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и ' з а заслуги 
за нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковник на оклопна единици Бабић Хасе 
Алија 

артилериски полковник Блануша Мила Стево 
пешадиски полковник Думановић Ферида Салих 
санитетски полковник Хаџиомерспахић Есада 

Разија 
артилериски полковник Кукрић Марка Здравко 
пешадиски полковник Мијић Михајла Живко 
артилериски полковник Жувић Крсто Шиме 

потполковник на сообраќајна служба Аџаип 
Станка Милорад 

пешадиски потполковник Ђокић Боже Стево 
пешадиски потполковник ' Кнежевић Јакова 

Јосип 
пешадиски потполковник Кожарић Мустафе 

Џемал 
артилериски потполковник Лакота Антуна ' 

Славко 
пешадиски потполковник Пашалић Ивана Иван-

ко~Винко 
, интендантски потполковник Танфара Николе 

Ješpko 
артилериски потполковник Вицић Ђуре Обрад; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник на АБХ одбрана Дамјановић Но-
вице Микула 

санитетски потполковник Гичевић Бећира Есад 
технички потполковник Хуравик Јана Павел 
артилериски потполковник Ивановић Милана 

Миливој 
и н ж е н е р с к и потполковник Ивановић Вучете 

Бранимир 
санитетски потполковник Милошевић Ранисава 

Јован 
санитетски потполковник Рангелов Алексан-

д р а Слободан 
технички потполковник Станојевић Живојина 

Драгољуб 
пешадиски мајор Алексић Митра Гвозден 
мајор за врска Блатанчић Илије Мијат 
интендантски мајор Бошњаковић Стевана Анд-

рија 
пешадиски мајор Ђурић Саве Душан 
интендантски мајор Фетахагић Мурата Мухарем 
артилериски мајор Грчевић Томе Милан 
артилериски мајор Карличић Павла Божидар 
интенданта«! мајор Костић Велимира Никола, 
пешадиски мајор Краљ Вида Иван 
мајор на оклопни единици Лукић Радивоја Ди-

митрије 
санитетски мајор Лукић Душана Савка 
интендаптеки ма]ор Маринковић Ра јка Вучко 
пешадиски мајор Милачић Станка Владислав 
интендантски мајор Митић Светомира Славољуб 
санитетски мајор Мутавџић Војислава Хранислав 
пешадиски мајор Недељковић Животе Милутин 
артилериски мајор Остојић Милорада Милутин 
интендантски мајор Петрушић Милије Вељко 
мајор на градежна служба Подворац Фрање 

Владо 
пешадиски мајор Половина Јандрије Никола 
санитетски мајор Савић Радована Обрад 
ветеринарски мајор Спахић Шерифа Асим 
мајор за врска Станишић Владе Јанко 
технички мајор Шурлан Душана Бранко 
санитетски мајор Вегар Ибре Шевко — 
мајор за врска Вујковић Милана Душан 
санитетски мајор Вујовић Марка Владимир 
санитетски капетан I класа Џафић Мехмеда 

Мирсад 
санитетски капетан Г класа Ханџић Авде Муниб 
санитетски капетан I класа Иванчевић Љубише 

Радомир 
пешадиски капетан I класа Јаковљевић Мило-

рада Слободан 
1 технички капетан I класа Јовићевић Милована 

Жарко 
капетан I класа на градежна служба каталина 

Саве Војислав 
технички капетан I класа Крсмановић Илије 

Алекса 
технички капетан I класа Купировић Матије 

Бранко 
артилериски капелан I класа Лончар Вује Адам 
артилериски капетан I класа Малевић Радоша 

Вукосав 
санитетски капетан I класа Марковић Добри-

воја Слободан 
артилериски капетан I класа Михајловски Наће 

Борис 
пешадиски капетан I класа Миленовић Мило-

рада Драгомир 
технички капетан I класа Милошевић Вука-

дина Петар 
. пешадиски капетан? I класа Митић Обрада Доб-

ривоје 
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капетан I класа на градежна служба Омерагић 
Бактеша Шефкет 

технички капетан I класа Пашић Боже Бошко 
капетан I класа на оклопни единици Радовић 

Ристе Томо 
капетан I класа на сообраќајна служба Ранчић 

Симе Станко 
санитетски капетан I класа Старчевић Антона 

Иван 
санитетски капетан I класа Старчевић Момира 

Страхиња 
капетан I класа на АБХ одбрана Шчекић Во-

ји.на Милоје 
капетан I класа на сообраќајна служба Жив-

ковић Драгомира Милун 
инженерски капетан Марић Алексе Љубиша 
капетан на оклопни еди,ници Јокић Богдана 

Илија 
артилериски капетан Караћ Нурије Вехбија 
технички капетан Марковић Јована Никола 
артилериски капетан Марковић Остоје Слободан 
заставник I класа на административна служба 

Црноглавац Велисава Милен 
заставник I клас,а на оклопни единици Чапеља 

Ђ,уре Павле 
технички заставник I класа Далберовић Тахира 

Јунуз 
интендантски заставник I класа Димитријевић -

Петра Младен 
интендантски заставник I класа Еминовић Ба ј -

ра Хакија 
заставник I класа на административна служба 

Гавриловски Василија Тодор 
интендантски заставник I класа Гргић Петра 

Боно 
интендантски заставник I класа Хот Азема 

Хивзо 
заставник I класа на финансиска служба Хр-

њић Хусе Мухарем 
интенда,нтски заставник I класа Јусуфовић 

Ибре Омер 
заставник I класа на административна служба 

Марковић Милутина Никола 
технички заставник I класа Марковић Љубоја 

Урош 
технички заставник I класа Миловановић Ми-

лутина Мирослав 
заставник I класа на административна служба 

Павловић Пере Фрањо 
заставник I класа на административна служба 

Рајевац Алексије Марко 
заставник I класа на административна служба 

Ристић Обрена Вељо 
заставник I класа на финансиска служба Car 

рић Ђоке Илија 
технички заставник I класа Станимировић. Ми-

ливоја Јован 
заставник I класа" на административна служба 

Шакота Које Бранко 
интендантски заставник I класа Тришић Ла-

зара Петар 
заставник I класа на административна служба 

Туцаковић Илије Стаменко 
. технички заставник I класа Вуколић Саве Ви-

томир 4 

заставник I класа на административна служба 
Живић Ристе Трајан 

пешадиски заставник Атлагић Николе Славко 
интендантски. заставник Божилрв Андона Владо 
технички заставник Драгановић Хусе Шефик 
пешадиски заставник Драгомановић Стј.епана 

Станислав 
технички заставник Гајић Триве Гојко 
заставник за врска Јанча Спасоја Јосиф 
технички заставник Јовановић Ранка Милован 
пешадиски заставник Килибарда Ристе Милутин 

технички заставник Лазаревић Милутина Дра-
гољуб 

заставник за врска Маковић* Љуце Ђеко 
технички заставник Миланковић Максима 

Живко 
заставник на административна служба Паучић 

Адама Франц 
пешадиски заставник Прек Игњаца Мирко 
заставник на . административна служба Радека 

Миланка Никола 
заставник за врска Савић Спасе Стојан 
постар водник I класа за врска Кесерић Видо-

ја Борис 
постар водник I класа на административна слу-

жба Крстић Драгана Новица 
постар водник I класа на финансиска служба 

Петровић Вукосава Гмитар 
* пешадиски постар водник I класа Живковић 

Божидара Томислав 
санитетски воен службеник II класа Кржа Васе 

Невенка 
воен службеник III класа на административна 

служба Гајовић Перише Рајко 
воен службеник III класа на административна 

служба Трифковић Ђорђа Цвијо 
воен службеник III класа на административна 

служба Видовић Милана Славко 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Вукманић Алберта Стјепан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Тешић Светозара Владимир; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешине™ и војнички особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручник за врска Величковић Војислава То-
мислав 

артилериски заставник Костадиновић Јована 
Васо 

технички постар водник I класа Цимеша Ду-
шана Стеван 

технички постар водник I класа Колевски Сла-
вева Трајче 

технички постар водник I класа Кудумиз a Фра-
ње Мирослав 

технички постар водник I класа Саздовски 
Александра Ћиро 

и н ж е н е р с к и постар, водник I класа Зец Сто-
јана Драган 

технички постар водник Булатовић Секуле Ра-
дослав 

пешадиски постар водник Грабовица Касима 
Шериф 

пешадиски постар водник Јовановић Миливоја 
Славимир х 

воздухопловнотехнички постар водник Каназир 
Мирка Саво 

постар водник на АБХ одбрана Матијашец Ан-
туна Марјан 

постар водник за врска Миклош Силвестра 
Даниел 

постар водник на административна служба Сти-
пановић Хасана Мухарем 

постар водник за врска Спасој еви^Дра ге Мио-
драг 

технички постар водник Тасковски Гоце Коле 



Страна 1414 — Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 јули 1977 

санитетски постар водник Тримовски Ристе 
Спасе 

технички постар водник Вулин Душана Дамјан 
технички водник I класа Богдановић Раденка 

Велисав 
водник I класа на оклопни единици Бошкочевић 

Станоја Милош 
водник I класа на оклопни единици Ђорђиоски 

Јована Војислав 
артилериски водник I класа Корјенић Мурадифа 

Мустафа 
пешадиски водник I класа Костић Радивоја 

Драгослав 
водник I класа на АБХ одбрана Куртума Мио-

драга Цвијан 
водник I класа за врска Маринковић Ђбрђа 

Јован 
технички водник I класа Парезановић Перише 

Слободан 
санитетски водник I класа Перхоч Мартина 

Јосип 
водник I класа за врска Сејдулаховић Мухарема 

Фарук 
водник I класа за врска Станојевић Мије Драган 
технички водник I класа Шкиљо Илије Перо 
водник I класа на АБХ одбрана Вукша Ђуре 

Славко 
водник I класа за врска Живанић Милинка 

Миодраг 
воен службеник Vil класа sri музичка служба 

Обрадовић Јове Саво; 

О д В о е н а т а : П о ш т а . 2050 Љ у б љ а н а 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
во развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат како и за создавање услови за постигање 
ца исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН Ч ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Брадица Фрање Фрањо 
пешадиски полковник Кожељ Јернеја Јернеј; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

* интендаптеки потполковник Ашанин Грујице 
Вуко 

потполковник на административна служба Бе-
ровић Блаже Арсеније 

технички потполковник Чуљковић Ста mime 
Богдан 

-пешадиски потполковник Казаковић Живојина 
Милутин 

артилериски потполковник Килибарда Ђорђа 
Никола 

пешадиски потполковник Крањц Франца Марјан 
интендантски потполковник Михаиловић Васе -

Милош 
санитетски потполковник Опачић Луке Симо * 
потполковник за врска Павлин Ивана Иван 
артилериски потполковник Прашчевић Вука 

Велимир 
инженерски потполковник Ребољ Мартина 

Јанез 
4 и н ж е н е р с к и потполковник Сладоје Јове Марко 
• потполковник на градежна служба Жерјал Лео-

полда Стојан 
мајор на АБХ одбрана Ивановић Павла Секула 
пешадиски мајор Павловић Јаћима Драгољуб 
пешадиски мајор Принчић Јожефа Корадо 
капетан I класа на административна < служба 

Буковец Марије Едвард 

воен службеник И класа на финансиска служба 
Цестник Франца Казимир 

воен службеник III класа на финансиска служба 
Сотошек Франца Радо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски мајор Арсеновић Јанка Сретен 
интендантски капетан I класа Атанасовић Бла-

гоје Димитрије 
инженериски капетан I класа Дунчић Божида-

ра Драгомир 
инженериски капетан I класа Ђоковић Иве Ра-

томир ' 
пешадиски капетан I класа Ђорђевић Вука-

шина Обрад 
технички капетан I класа Јержабек Јарослава 

Јарослав 
и н ж е н е р с к и капетан I класа Јовић Драгољуба 

Тихомир 
технички капетан I класа Капитлер Ивана Иваа 
пешадиски капетан I класа Крстић Миодрага 

Драгоје 
технички капетан I класа Кукец Лудвига Иван 
санитетски капетан I класа Међедовић Маше 

Исмет 
пешадиски капетан I класа Мићовић Рајка Бу-

димир 
капетан I класа на оклопни единици Мишков 

Са,нде Јован 
пешадиски капетан I класа Николић Стевана 

Ђорђе 
санитетски капетан I класа Павловић Бранка 

Богдан 
капетан I класа за врска Павловић Милисава 

Слободан 
санитетски капетан I класа Петровић Светисла-

ва Драган 
санитетски капетан I класа Премру Ивана Емил 
технички капетан I класа Ромић Николе Никола 
санитетски капетан I класа Слапар Флоријана 

Цирил 
пешадиски капетан I класа Вуковић Јована 

Драгомир 
технички капетан Цветковић Љубисава Небојша 
капетан на сообраќајна служба Чигојевић Дра-

гомира Милојица 
санитетски капетан Илов Митра Никола 
пешадиски капетан Калинић Стевана Мирко 
санитетски капетан Комадина Милана Милутин 
санитетски капетан Ломбауер Боривоја Душко 
капетан за врска Лукач Адама Душан 
санитетски капетан Марковић Саве Красимир 
капетан за врска Матић Радивоја Драган 
санитетски капетан Наг лин Јанеза Јоже 

. санитетски капетан Николић Душана Владисав 
артилериски капетан Павлица Николе Богдан 
капетан на сообраќајна служба Подлипец Слав-

ка Бранко 
технички капетан Ристић Благоја Зоран 
санитетски капетан Живковић Радована Дам-

њан 
капетан за врска Жувела Анте Франци 
поручник на АБХ одбрана Билић Ивана Че-

домир 
поручник на оклопни единици Бранковић Мане 

Милош '. 
интендантски поручник Бркић Адама Љубиша 
пешадиски поручник Горјанц Ивана Иван 
поручник на оклопни единици Јевтић Стоја-

дина Никола 
поручник на оклопни единици Костић Стани«* 

мира Радомир 
пешадиски поручник Крајнц Антона Зденко 
поручник на оклопни единици Лалић Никол® 

Звонко - • 1 
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пешадиски поручник Манце Јосипа Борислав 
пешадиски поручник Морвчивић Драгомира 

Зоран 
поручник на\оклопни единици Николић Бори-

воја Живадин 
артилериски поручник Пантовић Милоја Мио-

драг 
артилериски поручник Павичић Ивана Фрањо 
пешадиски поручник Пеулић Тихомира Бошко 
артилериски поручник Поје Алојза Јоже 
поручник на финансиска служба Радовић Рајка 

Радојица 
артилериски поручник Симић Мирослава Ми-

ливоје 
технички поручник Соколовић Радивоја Зоран 
артилериски поручник Тривић Остоје Мирко 
артилериски поручник Васић Момира Бранко 
поручник на финансиска служба Витановић 

Чедомира Светислав 
пешадиски поручник Живановић Милутина 

Слободан 
санитетски потпоручник Бано Ивана Хрвоје 
артилериски потпоручник Јовановић Драгољу-

ба Миломир 
артилериски потпоручник Пејак Стеве Радован 
заставник I класа на административна служба 

Балох Симона Јанез 
заставник I класа на административна служба 

Дацић Миленка Љубомир 
технички заставник I класа Козлина Васе 

Душан 
заставник I класа за врска Шандић Милована 

Милутин 
технички заставник Анђелковић Радивоја Дра-

ган 
пешадиски заставник Дедић Милисава Богољуб 
интендантски заставник Дедић Азиза Сулејман 
интендантски заставник Голубовић Јањића Ми-

лан 
технички заставник ЈСостадиновић Здравка Љу-

бомир 
технички заставник Лазић Стојана Милентије 
артилериски заставник Лучић Лазе Бранко 
заставник на административна служба Ристић 

Драгољуба Будимир 
санитетски заставник Савић Јове Ђурађ 
пешадиски заставник Спасић Драгослава Стеван 
интендантски заставник Вујиновић Николе 

Дмитар 
заставник за врска Жагар Јожета Јоже 
артилериски постар водник I класа Абазовић 

Имера Исмет 
пешадиски постар водник I класа Арсић Сто-

јана Станко 
артилериски постар водник I класа Б а л ш е в -

ски Анастаса Георги 
интендантски постћр водник I класа Бибер Фра-

ње Алојз i 
артилериски постар водник I класа Божовић 

Трипка Павле 
технички постар водник I класа Букумировић 

Тихомира Братислав 
артилериски постар водник I класа Чикић Ра-

дована Мирослав 
технички постар водник I класа Чордаш Љубана 

Милан 
интендантски постар водник I класа Чретник 

Алберта Алберт s 

пешадиски постар водник I. класа Делић Гли-
гора Радослав 

ин$ендантски постар водник I класа Димитри-
јевић Ђорђа ,Србољуб 

пешадиски постар водник I класа Димитров 
Обрена Никола 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Добромировић Милосава Виктор 

пешадиски постар водник I класа Ференчак Ви-
лима Драгутин 

интендантски постар водник I класа Флухер 
Франца Франц - ' ^ 

технички постар водник I класа Илић Љубисава 
Ратомир 

постар водник I класа на административна служ-
ба Јаначковић Мите Стоил 

постар водник I класа на финансиска служба 
Јелић Милутина Томислав 

пешадиски постар водник I класа Крстић Тихо-
мира Најдан 

технички постар водник I класа Летнар Станис-
лава Митја 

инженерски постар водник I класа Лисић Тео-
дора Ђуро 

инженерски постар водни« I класа Маринковић 
Стојана Милорад 

интендантски постар водник I класа Марковић 
Светислава Милисав 

постар водник I класа на административна служ-
ба Механовић Ибрахима Азим 

инженерски постар водник I класа Михајловић 
Ђорђа Светозар 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Митрић Петра Миливоје 

пешадиски постар водник I класа Митровић 
Митра Миодраг 

артилериски постар водник I класа Мркобрад 
Драгутина Љубомир 

постар водник I класа за врска Николић Све-
тозара Профир 

артилериски постар водник I класа Николић 
Цветка Станко 

и н ж е н е р с к и постар водник I класа Николов 
Дмитра Живко 

постар водник I класа на оклопни единици Но-
ваковић Војислава Станимир 

артилериски постар водник I класа Петровић 
Милије Миливој 

интендантски постар водник I класа Пољашевић 
Саве Мирко 

постар водник I класа за врска Поштић Бра-
нимира Драгосав 

и н ж е н е р с к и постар водник I класа Познановић 
Мане, Гојко 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Прешерен Виктора Франц 

артилериски постар водник I класа Пушкар Ми-
лана Павле 

артилериски постар водник I класа Ракочевић 
Ђуре Драгомир 

артилериски постар вод,ник I класа Ранчић Ми-
лутина Илија 

инженериски постар водник I класа Рокановић 
Душана Душан 

пешадиски постар водник I класа Рибаћ Бошка 
Радован 

технички постар водник I класа ристовић Ми-
лована Мирко 

технички постар водник I ' класа Савић Васи-
лија Бранислав 

технички постар водник I класа Симић Илије 
Миладин 

постар водник I класа на административна служ-
ба Тојага Милоша Душан 

постар водник I класа на административна служ-
ба Трајковић Михајла Стојан 

пешадиски постар водник I класа Војиновић 
Тривка Раде 

постар водник за врска Бошковић Милом-ира 
Драган 
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технички постар водник Буцало Јове Милан 
артилериски постар водник Бугарски Саве Ми-

лан 
интендаптеки постар водник Данковић Милана 

Слободан 
технички постар водник Динић Јоксима Младен 
пешадиски постар водник Дуцић Крсте Јован 
постар водник на сообраќајна служба Ђукић 

Мате Ђорђе 
технички постар водник Ђуровић Радоја Че-

домир 
постар водник за врска Галовић Марка Милан 
постар водник за врска Јановић Блажа Горге 
постар водник на сообраќајна служба Јазбиншек 

Јакоба Петар 
пешадиски постар водник Јовановић Милоша 

Љубинко 
постар водник на административна служба 

Крајиновић Боже Илија 
пешадиски постар водник Луковић Божидара 

Велибор 
технички постар водник Миљковић Мила Душан 
пешадиски постар водник Матић Добривоја Ми-

ломир 
пешадиски постар водник Михајловић Славо-

љуба Станоје 
пешадиски постар водник Милиновић Анте Зла-

тан 
постар водник за врска Миљковић Властимира 

Раде 
пешадиски постар водник Митровић Живојина 

Владислав 
интендантски постар водник Низић Петра Јурица 
Постар водник на оклопни единици Ожболт 

Ивана Марјан 
инженерски постар водник Радуљ Васкрсија 

Милорад 
артилериски постар водник Симић Војимира 

Драгиша" ^ . 
пешадиски постар водник Смиљић Тодора Мирко 
постар водник за врска Стаменовић Радисава 

Мирољуб 
технички постар водник Станчевић Лазе Мирко 
пешадиски постар водник Тошић Стојадина Ми-

ливоје 
постар водник за врска Видаковић Живана Бо-

ривоје 
артилериски водник I класа Јурица Франца 

Бранко 
санитетски воен службеник III класа Миловић 

Милана Недељка 
санитетски воен службеник IV класа Левић 

Рудолфа Марија 
санитетски воен службеник IV класа Старчевић 

Штефана Верона 
санитетски воен службеник IV класа Таборин 

Мирјана Матија; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

артилериски потполковник Дрновшек Филипа 
Едвард 

пешадиски потполковник Личина Љутвије Јусо 
мајор за врска Шупут Јована Вељко 
мајор на оклопни единици Тешевић Милана 

,Драгомир; 

— за особени успеси во раководењето со еди-
ниците на Вооружените сили на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија и за заслуги 
$а нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Балабан Илије Милан 
пешадиски полковник Бановец Станислава Силво 
артилериски полковник Брешан Лудвика Камило 
полковник на АБХ одбрана Буљац Ивана Мирко 
пол,ковник за врска Грубан Анте Стјепан 
и н ж е н е р с к и полковник Хамзић Салиха Ахмед 
полковник на АБХ одбрана Немец Роке Севе-

рни 
пешадиски полковник Петровић Јована Раде 
потполковник на финансиска служба Амброжић 

Јожета Јоже 
артилериски потполковник Царл Јакоба Франц 
санитетски потполковник Фабјан Ивана Емил 
технички * потполковник Горички Мије Влади-

мир 
пешадиски потполковник Кокаљ Урбана Иван 
пешадиски потполковник Куљат Алојза Ста-

нислав 
пешадиски потполковник Ќути Ернеста Фрањо 
потполковник на сообраќајна служба Латиновић 

Мила Бранко 
v пешадиски потполковник Милетић Владимира 

Петко 
пешадиски потполковник Полајнер Франца 

Франц 
пешадиски потполковник Радуловић Николе 

Петар 
потполковник на сообраќајна служба Саје Јо-

жефа Јожеф 
пешадиски потполковник Таталовић Симе Алек-

сандар 
пешадиски потполковник Валенчић, Анте Јосип 
потполковник за врска Волк Јосипа Винко 
мајор на финансиска слулсба Марковец Антона 

Романо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиски потполковник Кежић Јозе Виктор 
интендантски потполковник Крањц Јанеза Мир-

ко 
артилериски потполковник Лапање Матеја Иван 
санитетски потполковник Митровић Живана 

Боривоје 
санитетски потполковник Пинтер Еугена Тихо-

мира 
технички потполковник Станић Драгољуба Мом-

чило 
интендантски потполковник Веј ић Петра Никола 
интендаптеки мајор Балаш ' Симеона Тодор 
артилериски мајо Бохорч Макса Максимилијан 
мајор на сообраќајна служба Филиповић Крсте 

Славољуб 
интенда,нтски мајор Јањић Радивоја Миодраг 
инженериски мајор Каровић Драгољуба Љубиша 
санитетски мајор Крхин Матије Макс 
мајор за врска Кукавица Боже Јозо 
пешадиски мајор Миладиновић Станимира Ра-

дивоје 
пешадиски мајор Мутић Јована Бошко 
инженериски мајор Поповић Светомира Алек-

сандар 
мајор на оклопни единици Предарски Петра 

Анастас 
технички мајор Симон Франца Франчишек 
мајор за врска Тица Милоша Миле 
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интендантски капетан I класа Апостоловски Ана-
стаса Раде 

санитетски капетан I класа Бабић Дује Иван 
капетан I класа за врска Бохинец Франца Цирил 
интендантски капетан I класа Бодановић Марка 

Бела 
пешадиски капетан I класа Гајић Стевана Топ-

лица 
'технички капетан I класа Гајић Александра 

Владимир 
пешадиски капетан I класа Илић Душана Ми-

лорад 
капетан I класа на сообраќајна служба Инкрет 

Станислава Станислав 
артилериски, капетан I класа Ивановић Луке 

Славко 
пешадиски капетан I класа Јерам Андреја Ан-

дреј 
технички капетан I класа Јурић Геее Миле 
технички капетан I класа Кочина Ливија Ли-

виј 
капетан I класа на оклопни единици Ковшца 

Алојза Јоже 
капетан I класа за врска Кукец Грете Иво 
санитетски капетан I класа Кунтарић Алојза 

Антон-Станислав 
пешадиски капетан - 1 класа Липник Алојза 

Алојз 
капетан I класа на правна служба Мајсторовиќ 

Марка Радивоје 
инженериски капетан I класа Маринковић Све-

тозара Славко 
артилериски капетан I класа Матић Живорада 

Марјан 
v технички капетан I класа "Микшић Мија Јосип 

капетан Л класа за врска Минчић Димитриј i 
Благоје 

пешадиски капетан I класа Митић Гаврил,а Не-
дељко 

пешадиски капетан I класа Митровић ,Павла' 
Милорад 

интендантски капетан I класа Младеновић Алек-
сандра Милорад 

капетан I класа на оклопни единици Обрадовић 
Милована Бранислав 

пешадиски капетан I класа Обрадовић Јоксима 
Вук 

санитетски капетан I класа Обреда Алојза Алојз 
капетан I класа на сообраќајна служба Обровац 

Миле Иван 
интендантски капетан I класа Петров Милана 

Благоје 
санитетски капетан I класа Перовић Василија 

Драгослав 
артилериски капетан I класа Писаревић Војина 

Теодор 
пешадиски капетан I класа Пивк Михаела Мар-

јан 
артилериски капетан I класа Радуловић Душана 

Јоко 
артилериски капетан I класа Симић Трајка Но-

вица 
санитетски капетан I класа Стојановић Милојка 

Драгутин 
капетан I класа на административна служба 

С ушник Антона Стане 
санитетски капетан I класа Трајков Јордана 

Блатоје 
"пешадиски капетан I класа Трипковић Момира 

Крсман 
артилериски капетан I класа Жарковић Аћима 

Комнен • 
капетан за врска Антић Станислава Младен 
тинжинерски капетан Бизјак Августа Иван 
капетан за врска Ћировић Лазара Јагош 

пешадиски капетан Лекић Ивана Серафим 
капетан на оклопни единици Симић Светислава 

Ратомир 
пешадиски капетан Станковић Тренче Добри-. 

воје 
артилериски капетан Величковић Стојана Доб-

ривоје 
пешадиски капетан Велимировић Антонија То-

мислав * 
> инженериски капетан Вељковић Драгољуба Ла-

зар 
технички заставник I класа Бребен Алексе Све-

тислав 
технички заставник I класа Челић Анте Шиме 
заставник I класа на административна служба 

Лазић Душана Милорад 
заставник I класа за врска Максимовић Милинка 

Цветко 
пешадиски заставник I класа Марковић Михајла 

Витомир * 
заставник I класа на административна служба 

Мезлар Филипа Филип 
заставник I класа на административна служба 

Николић Мијалка Тихомир ' ( 
заставник I класа на административна служба 

Оташевић Миладина Живота 
заставник I класа за врска Петковић Милована 

Радован 
технички заставник I класа Пилипић Фрање 

Радован 
санитетски заставник I класа Швенда Рафаела 

Павле 
пешадиски заставник Чудић Стевана Дане 
заставник на сообраќајна служба Димитрић Бо-

жидара Душан 
заставник на административна служба Драча 

Павла Марко 
пешадиски заставник Грбавац Мате Драго 
санитетски заставник Јовичић Милорада Стево 
пешадиски заставник Крунић Николе Бранко 
интендантеки заставник Маначински Ивана 

Иван 
инженерски заставник- Ментовић Мићана Ми-

лован 
заставник на финансиска служба Симчић Алој-

за Душан 
и н ж е н е р с к и заставник Смиљанић Владимира 

Станимир 
технички заставник Тодић Владислава Драгољуб 
и н ж е н е р с к и постар водник I класа Хромо Бе ј -

си л a Салко 
постар водник I класа за врска Мудринић С а -

вана Александар 
пешадиски постар водник Поповић Милије Љу-

бо; 
— за заслуги во развивањето на пријателските 

односи помеѓу Југословенската народна армија и 
вооружените сили на странски земји и за придонес 
за мирољубива соработка на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

пешадиски полковник Добријевић Лазе Јово; 

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

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ' 

санитетски полковник Бидовец Франца Франц 
пешадиски полковник Игњатовић Николе Симеон 
пешадиски полковник Кодели Ивана Иван-Јо-

ж е ф 
полковник на правна служба Печар Антона 

Јордан. 
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санитетски полковник Пирц Франца Станислав 
потполковник на музичка служба Брзуља Жарка 

Павле 
потполковник на АБХ одбрана Корелц Алојза 

Милан 
пешадиски потполковник Ловишчек Јожефа 

Даниел 
санитетски потполковник Пукл Ивана Павла 
интендантски потполковник Врхњак Ивана Иван 
воен службеник III класа на градежна служба 

Меле Ивана Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

санитетски мајор Шонц Албина Владимир 
артилериски капетан I класа Јовановић Душана 

Никола 
санитетски капетан I класа Мекић Војина Петар 
санитетски капетан I класа Трипковић Милете 

Аранђел 
поручник на финансиска служба Панић Влади-

мира Душан 
заставник I класа за врска Антуновић Ивана 

Мате 
заставник I класа на финансиска служба Кос 

Јакоба Фрањо 
интендантски заставник I класа Пантовић Мла-

дена Михаило 
заставник I класа на административна служба, 

Петернек Валентина Феликс 
заставник I класа на административна служба 

Шћепановић Радојице Илија 
технички заставник I класа Вукић Марка Јосип 
санитетски заставник Николић Драгослава Ра-

дош 
технички за,ставник Песок Антона Виктор 
заставник на административна служба Пешић 

Боривоја Векослав 
заставник на административна служба Петковић 

Милије" Драгољуб 
интендантски заставник Станковић Радета Лазо 
заставник на административна служба ^ Стојме-

новић Наћка Видоје 
санитетски заставник Темељковић Владе Богдан 
постар водник I класа на административна служ-

ба Кокар Тодора Радослав 
постар водник I класа на административна служ-

ба Остојић Витомира Миле 
воен службеник III класа на административна 

служба Јерман Антона Антон 
воен. службеник V класа на административна 

служба Обрадовић Владимира Бориша 
воен службеник V класа на музичка служба 

Печар Ивана Јоже 
воен службеник VIH класа на административна 

служба Моор-Топликар Антона Миљана; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

постар водник I класа на административна 
служба Максимовић Миодрага Миломир 

технички постар водник Гашић Југослава Ду-
шан 

постар водник на АБХ одбрана Петровић Милоја 
Славко: 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинските и војничките осо-
бини што служат "за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

санитетски капетан I класа Дмитровић Лазе 
Васо 

санитетски капетан Пушкар Саве Јовица 

артилериски постар водник I класа Барбутовски 
Томе Трајко 

интендантски постар водник I класа Челиковић 
Јована Мирко — 

интендантски постар в<рдник I класа Додић Ми-
лоша Добри 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Гак Јове Петар , 

постар водник I класа на оклопни единици Ке-
кић Бранка Бориша 1 

постар водник I класа на оклопни единици Мом-
чиловић Момчила Јован 

постар водник I класа на финансиска служба 
Момић Стевана Леонтије 

интендантски постар водник I класа Радовановић 
Богдана Љубомир 

санитетски постар водник I класа Растодер Фаќа 
Фаик 

постар водник I класа на оклопни единици Ту-
боњић Душана Предраг 

артилериски постар водник Анђелковић Ристе 
Будимир 

технички постар водник Баук Јосипа Анте 
постар^ водник за врска Божиновски. Благоја 

Кирко ' 
технички постар водник Цветко Ивана Иван 
технички постар водник Ђорђевић Радомира Бу-

димир ' . -
технички постар водник Јагодић Р1лије Миле 
технички постар водник Јовановић Светвлика 

Момчило 
пешадиски постар водник Јурас Мила Симо' 
пешадиски постар водник Јусуфовић Мује Ху-

сеин 
пешадиски постар водник Кецојевић Сава Ми-

лош 
технички постар водник Костић Љубомира Голуб 

/ технички * постар водник Лончар Албина Отто 
воздухопловнотехнички постар водник Магајна 

Јакоба Јожеф 
пешадиски постар водник Марковић Алексан-

дра Живојин 
технички постар водник Михајловић Јована Бо-

ривоје 
пешадиски постар водник Младеновић Ристе 

Станко _ . 
пешадиски постар водник Момчиловић Аксентие a 

Душан 
постар водник за врска Перхоч Матије Радислав 
интендантски постар водник Петковић Милорада 

Раде 
постар водник на административна служба Пет-

ковић Стојана Живорад 
артилериски постар водник Пржић Петка -Ђорђе 
постар водник на сообраќајна служба Радивоје-

вић Будимира Љубисав 
технички постар водник Руедл Ферда Бенедикт 
технички постар водник Симоновић Милије То-

мислав 
интендантски постар водник Стојановић Вукоја-

Љубисав 
интендантски постар водник Стојановић Језди-

мира Митко 
санитетски постар водник Стражишар Ивана 

Милан 
пешадиски постар водник Шакић Марка Бра-

нислав 
пешадиски постар водник Шимуновић Милорада 

Срета ' 
санитетски постар водник Шундов Анте Јаков 
водник I класа за врска Дивић Ивана Анте 
пешадиски водник I класа Дробњаковић Благоја 

Миливоје 



технички водник I класа Герлић Антона Мар-
тин 

технички водник I класа Главоњић Саве Милан 
пешадиски водник I класа Гојовић Владимира' 

Вукоман 
водник I класата оклопни единици Иванишевић 

Лазара Слободан 
пешадиски водник 11 класа Јаковчевски Бориса 

Трпко 
водник I класа на АБХ одбрана Јалушић Фрање 

Звонимир 
пешадиски водник I класа Кнез Анте Живко 
санитетски водник I класа Ландвај Гезе Лудвик 
водник I класа на АБХ одбрана Матковић Мари-

јана Бојан 
пешадиски водник I класа Миљковић Манојла 

Првул 
^ инженериски водник I класа Пашалић Синише 

Богољуб \ 
воздухопловнотехнички водник I класа Похарић 

Јанеза Франц 
интендантски водник I класа Радичевић Михајла 

Јован 
технички водник I класа Рак Звонка Дарко 
пешадиски водник I класа Рамшак Јожа Бо-

жидар 
водник I класа за врска Саршон Невенка Зорко 
водник I класа на административна служба Си-

мовски Бориса Вангел 
пешадиски водник I класа Стриц Мирка Јожеф 
артилериски водник I класа Шаламун Јанеза 

Франц 
артилериски водник I класа Шчавничар Фрање 

Фрањо " 
пешадиски водник I класа-Шћепановић Стојана 

Здравко 
пешадиски водник I класа Трајковски Зорев 

Трајче 
артилериски водник I класа Трбовић Јована 

Дане 
пешадиски водник I класа Војновић Драгана 

Стево 
водник I класа за врска Златковић Љубомира 

Драган 
пешадиски водник I класа Живић Милоша Зоран 
воен службеник VIH класа на музичка служба 

Хрвој Стјепана Милан 
воен службеник VIU класа на музичка служба 

Печек Ивана Рудолф. 

Бр. 133 
22 декември 1976 година 

, Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа нa член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 

^одлучува да се одликува 
— за заслуги во развивањето на успешна сора-

ботка на Македонската православна црква, со орга-
ните на власта, како и за значаен придонес во јак-

нењето на врските на македонските иселеници со 
својата татковина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Стојковски Лазара Доситеј. 

Бр. 140 
15 декември 1976 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 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 заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА .НАРОД СО СРЕБРЕНА 
. ЅВЕЗДА 

Карахоџић Ћамила Есад; 
— за заслуги и 1 постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата ^ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Салчиновић Суље Авдо; 
— за заслуги во развивањето и реализирањето 

на концепцијата на општонародната одбрана ц за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаеле PI 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛ,УГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ i 

Чавка Ивана Жељко, Садиковић Џеме Бећо, 
Смаил бегов ић Суље Ибро, Спахо Омера Смаил, Су-
ботић Васе Вељко, Бајић Даќе Чедомир; 

~— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата -

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Херцо Османа Хамид, Краснић Малића Скендер; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Козлић Мустафе Исмет, Марашевић Лутве Лут-
во, Милошевић Мије Јосип, Муратспахић Јусуфа 
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Сабрија, Смаилбеговић Ахмеда Суљо, 
Саве Панто. 

Бр. 143 
17 декември 1976 година 

Белград 

Тодоровић 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

439. Закон за измени и дополненија на За-
конот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и.сојузните 
организации — — — — — — — — 1373 

440. Закон за измени и дополненија на За-
конот за работата и правата на сојузни-
те пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата — — - — — 1375 

441. Закон за Програмата за изградба и мо-
дернизација на техничката база на Ра-
дио" Југославиј а од 1976 до 1980 година 1376 

442. Закон за дополнение на Законот за обез-
бедување средства за финансирање на 
Програмата за изградба на станови за 
работниците и функционерите во орга-
ните на федерацијата во времето од 1975 
до 1979 година - - - - - - - 1378 

443. Закон за доделување средства за давање 
помош на Република Италија од сред-
ствата на постојаната буџетска резерва на 
федерацијата — — — — — — — 1378 

'444. Закон за доделување помош на Соција-
листичка Република Романија од сред-
ствата на постојаната буџетска резерва 
на федерацијата — — — — - — 1378 

445. Закон за утврдување на вкупниот износ 
на обврската на федерацијата за фи-
нансирање на Петтото пополнување на 
средствата на Меѓународното здружение 
за развој (IDA) - - - - - - 1379 

446. Закон за обезбедувале' средства за на- ' 
мирување на трошоците настанати при 
отстранувањето на лигавката и шалот 1379 

447. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 19,80 година - - - - - - 1380 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на агроиндустрискиот 
комплекс во периодот Од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 1393 

448. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на стран-
скиот туризам во периодот од 1976 до 
1980 година, - - - ^ 1393 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на странскиот тури-
зам во периодот од 1976 до 1980 година 1396 

449. Уредба за спроведување на одредбите од 
член 51 став 1 точ. 6 и 7 и ст. 2 до 4 на 
Законот за основите на кредитн,иот и 
банкарскиот систем — — — — — 1397 

Страна 
450. Одлука за износите и условите под кои 

граѓани и граѓански правни лица можат 
да купуваат девизи ка ј овластена банка 1398 

451. Одлука за условите под кои физички 4 

лица можат да увезуваат, внесуваат и 
примаат определени предмети од стран-
ство — — '— — — — — — — 1399 

452. Правилник за начинот на пропишување 
и издавање на лекови — — — — - 1400 

453. Наредба за лековите што подлежат на 
посебна контрола - — — — — — 1403 

454. Решение за измени и дополнение на ју-
, гословенскиот стандард за антифрмз врз 
база на гликол GA 60 - - - - - ,1403 

455. Решение з^ југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената мета-
лургија - — — — — — - — 1403 

456. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенскиот стан-
дард за дрвена палета — — — — — 1404 

457. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенските стан-
дарди за големини и единици — — — 1404 

458. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенските стан-
дарди за големини и единици — — — 1404 

'459. Решение за престанување на важењето 
на југословенските стандарди од областа 
на друмските возила — — —' — — 1404 

460. Решение за измени на југословенските 
стандарди за моторни масла и бродски 
моторни масла — - — — — — — 1404 

461. Решение за измена на југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин-
дустрија — — — - - — - — — 1405 

462. Решение за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — 1405 

463. Решение за престанување на важењето . 
на Решението за југословенските стан-
дарди од областа на заштитата на елек-
тричните уреди од експлозија — — — 1406 

464. Решение за југословенските стандарди 
од областа на заштитата на електрични-
те уреди од експлозија — - — — 1406 

465. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани спојници за цевки — фитинзи 1406 

466. Спогодба "за промена на затечените цени 
за леани парни, водоводни и гасни ар-
матури, вентили и спојни делови за 
вентили — — — — — — — - 1406 

467. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани цевки, фазонски делови, прибор 
за канализација, жибо-спојници, фазон-
ски парчиња и салонит - — — — 1407 

468. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани емајлирани кади — — - 1407 

469. Спогодба за промена' на затечен,ите цени 
за јамски столбови и за челични греди и 
нивни резервни делови - — — — 1407 

470. Спогодба за промена на затечените цени1 

за не'рѓосувачки мијалници за садови — 1403 
471. Спогодба за промена на затечените цени 

за канти за бензин — — — — — 1408 
Исправка на Одлуката за начинот на форми-

рање на цените на стоките од увоз — 1408 
Укази - - - - - - - - - - 1408 
Назначувања и разрешувања - — — — 1409 
Одликувања — - — — — — — — 1410 
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