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Врз основа на член 10 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за сојузните администра-
тивни такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), 
Законодавно-правната комисија на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
на 9 седница од 14 февруари 1979 година, го утврди 
пречистениот текст на Законот за сојузните адми-
нистративни такси. 

Пречистениот текст на Законот за сојузните 
административни такси ги опфаќа: Законот за со-
јузните административни такси („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/72) и Законот за измени и дополне-
нија на Законот за сојузните административни так-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), во кои е 
назначен денот на влегувањето во сила на тие за-
кони. 

АС бр. 69/1 
14 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател на 
Законодавно-правната 
комисија на Соборот 

на републиките и 
покраините на 

Собранието на СФРЈ, 

Васка Дуганова, с. р. 

З А К О Н 

ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Сојузните административни такси се плаќаат 

за списите и дејствијата во управните работи кај 
сојузните органи (во натамошниот текст: такси), 
како и за други предмети и дејствија кај тие ор-
гани предвидени со таксената тарифа утврдена со 
друг сојузен закон. 

Член 2 
Како сојузни органи во смисла на член 1 од 

овој закон се подразбираат: 
1) сојузните органи и сојузните организации 

во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

2) дипломатските и конзуларните претставни-
штва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Член 3 
Таксен обврзник е лице по чие барање се пове-

дува постапката односно се вршат дејствијата пред-
видени во таксената тарифа. 

Ако за ист спис или дејствие постојат два или 
повеќе таксени обврзници, нивната обврска е со-
лидарна. 

Член 4 
Ако со таксената тарифа не е пропишано по-

инаку, таксената обврска настанува: 
1) за поднесоци — во моментот кога се пре-

даваат, а за поднесоци дадени во записник — кога 
се составува записникот; 

2) за решенија и други исправи — во момен-
тот на поднесувањето на барањето за нивно изда-
вање; 

3) за управни дејствија — во моментот на под-
несувањето на барањето за извршување на тие деј-
ствија. 

Член 5 
Таксата се плаќа во моментот на настанување-

то на таксената обврска, ако за одделни случаи не 
е пропишано поинаку. 

Член 6 
При плаќањето на таксата се врши заокружу-

вање на вкупниот износ на тој начин што делот од 
вкупниот износ од 5 пари не се зема предвид, а де-
лот над 5 пари се заокружува на 10 пари. 

Член 7 
Ако со таксената тарифа е пропишано таксата 

да се плаќа според вредноста на предметот, како 
основица за одмерување на таксата се зема вред-
носта означена во поднесокот или во исправата. 

Ако вредноста на предметот не може да се ут-
врди според став 1 на овој ,член, ќе ја утврди ор-
ганот за чија работа се плаќа таксата. 

Член 8 
Ако исправата подложна на такса се издава во 

два или повеќе примероци, за вториот и секој ната-
мошен примерок се плаќа такса како за препис и 
заверување на преписи, 

Таксата за вториот и секој натамошен приме-
рок не може да биде поголема од таксата за први-
от примерок. 

За примероците на исправи што по барање на 
странката се составуваат за потребите на органот, 
не се плаќа такса. 

Член 9 
Во решение или во друга исправа за која е 

платена такса мора да се назначи дека е таксата 
платена, во кој износ и по кој тарифен број. 

Писмената потврда за платената такса за ис-
правите издадени по поднесоците од член 11 на 
овој закон ја дава на самата исправа органот што 
дополнително врши наплата на таксата според член 
25 од овој закон. 
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Член 10 
Нетаксирани или недоволно таксирани подне-

соци и други списи не смеат да бидат примени не-
посредно од странката. 

Ако нетаксирани или недоволно таксиран под-
несок или друг спис стигне по пошта, органот над-
лежен за одлучување по барањето ќе го повика 
таксениот обврзник со писмена опомена да ја пла-
та редовната такса и таксата за опомена во рок од 
десет дена од денот на приемот на опомената. 

Надлежниот орган ќе поведе постапка и по не-
таксиран или недоволно таксиран поднесок од став 
2 на овој член, но решението односно друг акт не 
може да и се врачи на странката пред да ја плати 
таксата по опомената. 

Член 11 
Одредбата на член 10 став 2 од овој закон не 

се применува на поднесоци и други списи што не-
таксирани или недоволно таксирани ќе стигнат 

по пошта од странство, ниту на други списи и деј-
ствија што подлежат на конзуларни такси. Со тие 
поднесоци и списи ќе се постапи според член 25 
од овој закон. 

Член 12 
Списите и дејствијата во постапките што се 

водат по службена должност не подлежат на такса. 

Член 13 
Ослободени се од плаќање такси: 
1) општествено-политичките заедници и нивни-

те органи, месните заедници и самоуправните инте-
ресни заедници основани со закон, со самоуправна 
спогодба врз основа на закон, односно со одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница 
и органите на општествената заедница; 

2) организациите на здружен труд, другите са-
моуправни организации и заедници, општествените 
организации, здруженијата на граѓаните и другите 
организации, ако во границите на овластувањата 
што им се дадени со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон решаваат во управните пред-
мети по барања од странките; 

3) Службата на општественото книговодство; 
4) организациите на здружен труд во областа 

на образованието и воспитувањето, науката, кул-
турата, здравството и социјалната заштита; 

5) организациите на Црвениот крст; 
6) организациите на Воздухопловниот сојуз на 

Југославија за списите и дејствијата што се одне-
суваат на одобрување на летови заради спортски 
дејности и манифестации; 

7) странските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва во дипломатски конзуларни работи, под 
услов на реципроцитет; 

8) работниците — за актот за засновање на ра-
ботен однос и за списите и дејствијата, во врска со 
остварувањето и заштитата на правата од работ-
ниот однос; 

9) работниците кои привремено се наоѓаат вон 
од работниот однос — во постапката за добивање 
на материјалното обезбедување и на другите пра-
ва што им припаѓаат по тој основ; 

10) граѓани за кои, според прописите на опште-
ствен о-по л етичката заедница на чија територија 
имаат ж,ивеалиште, се смета дека се во слаба имот-
на состојба. 

Член 14 
Кога постапката е поведена но барање од по-

веќе лица од кои некои се ослободени од плаќање 
такса, таксата во таа постапка ја плаќа лицето што 
не е ослободено од плаќање такса. 

Член 15 
Од плаќање такси се ослободени следните спи-

си и дејствија: 
1) предлози, пријави и други поднесоци пре-

дадени во општ интерес; 
2) молби за помилување и решенија по тие мол-

би; 
3) списи и дејствија во постапката за враќање 

на неправилно наплатени давачки; 
4) списи и дејствија во постапката за исправка 

на грешки во решенија, во други исправи и во 
службени евиденции; 

5) списи и дејствија за остварување на правата 
од здравственото, пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

6) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање на правата признаени на носителите на одли-
кувања, како и на носителите на „Партизанска 
споменица 1941 година"; 

7) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање на правото на додаток на деца; 

8) поднесоци упатени до органите за претстав-
ки и предлози; 

9) поднесоци со кои се бара интервенција од 
Сојузното јавно обвинителство и од Сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето; 

10) списи и дејствија со кои се регулираат од-
носите помеѓу примачот и давачот на стипендија, 
од денот кога односното лице го стекнало својството 
на стипендијант. 

Член 16 
Во исправите што се издаваат без такса мора 

да се назначи за која цел се издаваат и врз основа 
на кој пропис се ослободени од такса. 

Исправите од став 1 на овој член можат да се 
употребат за други цели само кога за нив ќе се 
плати соодветната такса. 

Член 17 
Странските државјани, под услов на реципро-

цитет, ги имаат истите права според прописите за 
сојузните такси како и државјаните на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

Член 18 
Присилна наплата на таксата се врши според 

прописите за присилната наплата на даноците од 
граѓаните односно од организациите на здружен 
труд. 

Член 19 
Правото на наплата на такса застарува за две 

години по истекот на годината во која требало да се 
плати таксата, а правото на враќање на таксата 
— за две години по истекот на годината во која е 
платена таксата. 

Член 20 
Контрола над применувањето на прописите за 

сојузните административни такси врши Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Внатрешна контрола над применувањето на 
прописите за таксите врши секој сојузен орган во 
вршењето на својата дејност. 

Член 21 
Ако во овој закон или во тарифата на сојуз-

ните административни такси пропишана со друг 
сојузен закон не е определено поинаку, кај сојуз-
ните органи таксите се плаќаат во административ-
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ни таксени марки од емисијата која важи на тери-
торијата на републиката односно на автономната 
покраина во која таксениот обврзник има живеали-
ште односно седиште. 

Странски државјани и други лица што прив-
ремено престојуваат во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, плаќаат такса во так-
сени марки од емисијата која важи на територијата 
на републиката, односно на автономната покраина 
во која се наоѓа седиштето на сојузниот орган за 
чија работа се плаќа таксата. 

Кај дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство таксите се плаќаат во 
конзуларни таксени марки, ако со овој закон не е 
пропишано поинаку. 

Таксите се плаќаат во готови пари кога так-
сениот обврзник е должен да плати износ на такса 
поголем од 200 динари, како и во други случаи 
предвидени во овој закон или во тарифата на со-
јузните административни такси пропишана со друг 
сојузен закон. 

Член 22 
Такса во готови пари, без оглед на износот на 

таксата, плаќаат и таксени обврзници ех) седиште, 
живеалиште или престојувалиште во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија — кога од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја се обраќаат до дипломатските и конзуларните 
претставништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство. 

Таксата од став 1 на овој член се плаќа во ди-
нари на определена уплатна сметка на приходите 
од кунзуларни такси кај сите единици на Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 23 
Таксените обврзници што од странство бараат 

сојузните органи во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија да им извршат работа под-
ложна на плаќање такса, ја плаќаат таксата во 
странска валута според важечкиот курс. 

Член 24 
Лицето што платило такса во готови пари ?:оја 

не било должно да ја плати или ^таксата ја плати-
ло во износ поголем од пропишаниот, или за деј-
ствието што органот не го извршил од која и да е 
причина, или за жалбата што органот ќе ја уважи 
— има право на враќање на платената такса. 

Постапката за враќање на таксата се поведува 
по барање од странката. 

Решение за враќање на таксата платена во го-
тови пари донесува Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

Враќањето на такса платена во готови пари 
се врши врз товар на приходите на буџетот на фе-
дерацијата. 

Барањето за враќање на такса се поднесува до 
сојузниот орган за чија работа е платена таксата. 
Овој орган е должен барањето за враќање на так-
сата, со мислење и со потребни списи, да го доста-
ви до Сојузниот секретаријат за финансии. 

По барањето на таксен обврзник за враќање 
на повеќе или неосновано платена такса во так-
сени марки за работа на сојузните органи решава 
надлежниот орган на општината на чија терито-
рија таксениот обврзник има живеалиште односно 
седиште. 

Ако враќање на повеќе или неосновано плате-
на такса во таксени марки за работа на сојузните 
органи бара странски државјанин или лице без 
државјанство кое привремено престојува во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
решение по тоа барање донесува надлежниот орган 
на општината на чија територија се наоѓа седиш-
тето на сојузниот орган за чија работа таксата била 
платена. 

Член 25 
Ако таксата што се плаќа кај дипломатските и 

конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство 
не е платена однапред во смисла на член 5 од овој 
закон, наплатата ќе се изврши пред врачувањето 
на решението или на друга испоава, односно пред 
првото соопштение до таксениот обврзник за извр-
шување на дејствието. 

Член 26 
Во постапката кај дипломатските и конзулар-

ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство се ос-
лободуваат од такси: 

1) дејствија што се извршени на барање од ор-
ганите на општествено-политичката заедница, мес-
ната заедница, самоуправната интересна заедница 
основана со закон, оо самоуправна спогодба врз ос-
нова на закон, односно со одлука на собранието на 
општествено-политичката заедница или орган на 
странска држава, ако не е во прашање исклучиво 
или претежно интерес на странката; 

2) списите и дејствијата што се однесуваат на 
заштитата на правата на државјаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
странство и на застапување на државјаните на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
по повод мерките што им се противни на меѓуна-
родните договори или на начелата на меѓународ-
ното право односно на меѓународниот обичај; 

3) списите и дејствијата од областа на здрав-
ственото, пензиското и инвалидското осигурување 
и други списи и дејствија што според одредбите 
од овој закон се ослободени од такси во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

4) дипломатските и службените пасоши и визи; 
5) визите за државјаните на странски држави; 
6) визите од куртоазија; 
7) државјани на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија за кои шефот на претстав-
ништвото на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство ќе утврди дека не 
можат да платат такса без штета за нужното из-
држување; 

8) списите и дејствијата чие ослободување од 
такси е предвидено со меѓународни договори; 

9) списите и дејствијата чие ослободување од 
такси е посебно предвидено во делот на таксената 
тарифа за конзуларните такси. 

Странските државјани и органи, установите и 
организациите на странски држави се ослободу-
ваат од плаќање такси според став 1 точ. 1, 3 и 5 
од овој член под услов на реципроцитет. 

Член 27 
За обезбедување наплата на Конзуларна такса 

федерацијата има заложно право врз имотот на 
таксениот обврзник што се наоѓа во посед на дип-
ломатското или конзуларното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 
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Член 28 
Покрај Конзуларната такса, таксениот обврз-

ник — барач на услуга е должен да ги надомести 
и фактичните трошоци предизвикани со неговото 
барање. 

Поблиски прописи за тоа што се смета како 
фактички трошоци од став 1 на овој член, како и 
начин на утврдување на тие трошоци, донесува со-
јузниот секретар за надворешни работи, во спогод-
ба со сојузниот секретар за финансии. 

Член 29 
Решение за враќање на конзуларни такси до-

несува шефот на дипломатското односно конзулар-
ното претставништво на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство и го из-
вршува врз товар на тековните приходи од тие 
такси. 

Член 30 
Контрола над применувањето на одредбите од 

овој закон и на тарифата на административните 
такси кај дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во странство, врши Сојузниот сек-
ретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи. 

Член 31 
Се овластува сојузниот секретар за надворешни 

работи, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, да може да определи дипломатските и кон-
зуларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство да 
ги наплатуваат конзуларните такси од државјани 
на одделни земји во ист износ во кој односните др-
жави и нивните претставништва наплатуваат исто-
видни такси од државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, како и да отста-
пат во исклучителни случаи во општ интерес од 
делот на таксената тарифа кој се однесува на кон-
зуларните такси. 

Член 32 
Прописи за емитирањето, дистрибуцијата и пов-

лекувањето од употреба на конзуларните таксени 
марки донесува сојузниот секретар за финансии, 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешни 
работи. 

Член 33 
Решение за печатење на таксените марки од 

член 32 на овој закон донесува сојузниот секретар 
за финансии. 

Сојузниот секретар за финансии склучува до-
говор за печатење на конзуларните таксени марки 
со Народната банка на Југославија или со органи-
зација на здружен труд. 

Член 34 
Прописи за начинот на плаќањето на таксите 

и за лепењето и поништувањето на конзуларните 
таксени марки донесува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на Законат 

за сојузните административни такси („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/72) престанува да важи Ос-
новниот закон за административните такси („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51 /ба и 
52/69) во поглед на административните такси во 
постапката пред сојузните органи и сојузните ор-
ганизации. 

193. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 16 
став 1 и член 27 од Законот за општествена контро-
ла на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд што преве-
зуваат стоки на пругите на југословенските желез-
ници можат своите постојни цени односно тарифни 
ставови за превоз на стоки да ги зголемат во просек 
до 12̂ /в, при задржување на постојните односи во 
тарифниот систем. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ги достават до Сојузниот завод за цени ценов-
ниците односно тарифите со цените формирани спо-
ред одредбата на точка 1 од оваа одлука. Сојузниот 
завод за цени во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на ценовниците односно тарифите ќе 
утврди дали ценовниците односно тарифите се во 
согласност со одредбите од оваа одлука. Новите 
цени односно тарифни ставови од тие ценовници 
односно тарифи нема да се применуваат додека прет-
ходно ценовниците односно тарифите не ќе се усо-
гласат со одредбите од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да бажи Одлуката за определу-
вање на максималните цени, односно тарифните 
ставови за превоз на стоки на пругите на југосло-
венските железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/78). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 202 
8 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

194. 

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

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

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои физички 
лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат опре-
делени предмети од странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77 и 37/78) во точка 2 ст. 2, 3 и 4 се 
менуваат и гласат: 

„Лицата од точна 1 на оваа одлука можат пред-
мети што ќе ги користат за потребите на своето 
домаќинство (радиоапарат, магнетофон, касетофон, 
грамофон, стерео-уред и магнетоскоп чија поедм-
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нечна вредност преминува 6.000 динари, машина за 
перење облека, машина за сушење облека, машина 
за пеглање облека, машина за миење садови, фри-
жидер, телевизор, шпорет, клима уред, правошму-
калка, мотор за чамец) да увезуваат само ако ги 
купуваат од организации на здружен труд кои за-
стапуваат странски фирми и држат консигнациони 
складови на странски стоки или ги купуваат во 
странство со посредство на организации на здружен 
труд регистрирани за вршење работи на надвореш-
нотрговскиот промет. 

Работниците кои на привремена работа во стран-
ство поминале непрекинато најмалку една година и 
кои се доселуваат, односно враќаат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија можат 
предметите од став 2 на оваа точка да ги увезуваат 
без ограничување, во рок од шест месеци од денот 
на доселувањето, односно враќањето. 

Работниците на привремена работа во странство, 
кога доаѓаат на привремен престој во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија можат да ги 
увезуваат предметите од став 2 на оваа точка до 
вкупна вредност од 10.000 динари". 

2. Во точка 6 став 1 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: „а лицата кои професионално 
се занимаваат со музичка дејност — потврда од соод-
ветното здружение чиишто се членови". 

3. Во точка 10 се додава нов став 2, кој гласи: 
„ЈГицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука кои увезу-

ваат опрема, а се ослободени од плаќање царина во 
смисла на став 1 од оваа точка, не можат таа опрема 
да ја продадат пред истекот на рокот од две години 
од денот на извршениот увоз." 

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

Е. п. бр. 204 
8 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

слепи лица, се определува царинската стапка „Сло-
бодно", и тоа: 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

195. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точка 
10 став 1 од Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалување на царината на увоз 
на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 
година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 44/78) и точка 
1 од Одлуката за продолжување на важењето на 
Одлуката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот на спе-
цифичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр.70/78, 6/79 и 
9/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА 
„СЛОБОДНО" НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОП-
РЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗВУЧНИ КНИГИ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА 

1. На увозот на следните производи од долуна-
ведените тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корисни 
м производство на звучни книги за потребите на 

Тарифен 
број од 
Царин-

ската 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

92.11/2 Други електрични апарати, за репродук-
ција на звук 
Ех. 
Четириканални касетни апарати за сле-
пи. за репродукција на звук, со можност 
за^реиродукција при брзина од 2,38 сш 
во секунда, заедно со приклучен прибор. 

92.11/4в Други апарати за снимање или репро-
дукција на звук 
Ех. 
Модулни уреди за дуплицирање на маг-
нетни ленти и касети, во вид на систем 
на измекливи модулни единици, заедно 
со припаѓачки сет на инструменти и алат 
за дотерување и одржување 

92.11/46 Магнетофони 
Ех. 
Четириканални касети магнетофони за 
слепи, за снимање и репродукција на 
звук, со можност за репродукција при 
брзина од 2,38 с т во секунда, заедно со 
приклучен прибор 

2. Царинската стапка „Слободно" се определува 
и на увозот на делови и прибор за одржување на 
опремата од точка 1 на ова решение, во вредност до 
100.000 динари. 

3. Ова решение се применува на увозот што се 
врши до 31 март 1979 година. 

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

Е. п. бр. 206 
8 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Веселин Турановиќ, с. р. 

196. 

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛИГНИТ НА Р^Ј^НИЕТО 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање на 
царина на специфичната опрема за здравството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/78 и 3/79) во 
точка 1 по тар. број 90.10 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„90.12/2 Други оптички микроскопи 

Ех. 
Микроскопи за потребите на здравството, 

1 со прибор" 
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2. Во точка 5 по зборовите: „во Службен лист на 
СФРЈ" се става точка, а запирката и зборовите: „а 
ќе се применува до 31 јануари 1979 година" се 
бришат. 

3. Во Решението за дополнение на Решението 
Ва ослободување од плаќање на царина на специ-
фичната опрема за здравството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 65/78) во точка 3 зборовите: „до 31 де-
кември" се бришат. 

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

Е. п. бр. 205 
8 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

197. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа (,,Службен лист на СФРЈѓ :, бр. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната упра-
ва за царини, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧЕЛИЦИТЕ ОД РАЗНИ 

ОБЛИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Челиците од разни облици и стандарди се ра-
споредуваат во следните тарифни броеви на Царин-
ската тарифа, и тоа: 

1) валчест челик и плоскат челик, со пресек 
80 mm, С-0261 до С-0745, дефинирани со југословен-
скиот стандард JUS С.В0.500 — Општи конструкцис-
ки челици. Технички услови за изработка и испора-
ка, кој е донесен со Решението за југословенскиот 
стандард за конструкционите челици („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/70), се распоредуваат во тар. 
број 73.10/2а-2 на Царинската тарифа; 

2) валчест челик и плоскат челик со пресек над 
80 mm, С-0261 до С-0745, дефинирани со југословен-
скиот стандард JUS С.В0.500 - Општи конструкцис-
ки челици. Технички услови за изработка и испора-
ка, кој е донесен со Решението за југословенскиот 
стандард за конструкциски челици („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/70), се распоредуваат во тар. број 
73.10/26-1 на Царинската тарифа; 

3) топло валани непреслечени ленти од челик, 
С-0261 до С-0745, дефинирани со југословенскиот 
стандард JUS С.В0.500 - Општи конструкциони че-
личи. Технички услови за изработка и испорака, кој 
е донесен со Тешението за југословенскиот стандард 
за конструкциони челици („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/70), се распоредуваат во тар. број 73.12/1а-2 
на Царинската тарифа; 

4) ладно валани непреслечени ленти од челик 
С-1120, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9.020 — Челици за цементација. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челици 
за пементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 
73.12/2-1 на Царинската тарифа; 

5) валчест челик и плоскат челик со пресек до 
80 mm, С-1220, дефинирани со југословенскиот стан-

дард JUS С.В9.020 — Челици за цементација. Тех-
нички услови за изработка и испорака, кој е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
челичи за цементација и подобрување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. 
број 73.10/2а-2 на Царинската тарифа; 

6) валчест челик и плоскат челик со пресек над 
80 mm, С-1220, дефинирани со југословенскиот стан-
дард JUS С.В9.020 — Челици за цементација. Тех-
нички услови за изработка и испорака, кој е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
челици за цементација и подобрување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. 
број 73.10/26-1 на Царинската тарифа; 

7) ладно валани непреслечени ленти од челик, 
С-1220, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9.020 — Челици за цементација. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челичи 
за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 
73.12/2а-1 на Царинската тарифа; 

8) ладно валани непреслечени ленти од -челик, 
С-4120, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9.020 — Челичи за цементација. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челичи 
за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), со тежинска содржина на хромот 
под 0,50%, се распоредуваат во тар. број 73.12/2а-1 
на Царинската тарифа; 

9) ленти од легиран челик, С-4320, дефинирани 
со југословенскиот стандард JUS С.В9.020 — Челичи 
за цементација. Технички услови за изработка и 
испорака, кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за челичи за чементачија и подоб-
рување („Службен лист на СФРЈ, бр. 29/74), се ра-
споредуваат во тар. број 73.15/34а на Царинската 
тарифа. 

10) валчест челик и плоскат челик со пресек над 
80 mm, С-1430, дефинирани со југословенскиот стан-
дард JUS С.В9.021 — Челичи за подобруваше. Тех-
нички услови за изработка и испорака, кој е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
челичи за цементачија и подобрување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. 
број 73.10/26-1 на Царинската тарифа; 

11) ладно валани ленти — непреслечени од че-
лик, С-1430, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9.021 — Челичи за подобрување. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челичи 
за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 
73.12/2а-1 на Царинската тарифа; 

12) валчест челик и плоскат челик со пресек до 
80 mm, С-1530, дефинирани со југословенскиот стан-
дард JUS С.В9.021 — Челичи за подобрување. Тех-
нички услови за изработка и испорака, кој е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
челичи за цементација и подобрување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/74), се распоредува ат во тар. 
број 73Л0/2а-2 на Царинската тарифа; 

13) валчест челик и плоскат челик со пресек над 
80 mm, С-1530; дефинирани со југословенскиот стан-
дард JUS С.В9.021 - Челичи за подобрување. Тех-
нички услови за изработка и испорака, кој е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
челици за цементација и подобрување („Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. 
број 73.10/26-1 на Царинската тарифа; 

14) ладно валани непреслечени ленти од челик 
С-1530, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9 021 — Челици за подобруваше. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челици 
за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 
73.12 2а на Царинската тарифа; 

15) топло и ладно валани ленти од челик, 
С-1730, дефинирани со југословенскиот стандард 
JUS С.В9.021 — Челици за подобрување. Технички 
услови за изработка и испорака, кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за челици 
за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74), со тежинска содржина на јагле-
род најмалку 0,600/о, и кој по тежина содржи помал-
ку од 0,040/о фосфор и сулфур поединечно и помал-
ку од 0,070/о на овие елементи заедно, се распореду-
ваат во тар. број 73.15/32а на Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-12432/1 
13 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

198. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), сојузниот секретар за . финансии, на предлог 
од директорот на Сојузната управа за царини, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА АГРЕГАТИ ЗА ФРИ-
ЖИДЕРИ И РАЗЛАДНА ОПРЕМА ВО ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

1. Агрегатите за фрижидери и разладна опрема 
се распоредуваат, и тоа: 

1) агрегатите за фрижидери за домаќинството 
со или без оддел за длабоко замрзнување се распо-
редуваат во тар. број 84.15/1 од Царинската тарифа; 

2) агрегатите за фрижидери за домаќинството 
само за длабоко замрзнување се распоредуваат во 
тар. број 84.15/2 од Царинската тарифа; 

3) агрегатите за други фрижидери и разладна 
опрема се распоредуваат во тар. број 84.15/36 од 
Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-12203/1 
13 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за фи-
нансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

199. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за 

Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), сојузниот секретар за финансии, на предлог 
од директорот на Сојузната управа за царини, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРИ ЗА 

ФРИЖИДЕРИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
1. Компресорите со електромотор, херметички 

затворени што исклучиво се наменети за вградување 
во' фрижидери од тар. број 84.15/1 и 2 од Ца-
ринската тарифа, се распоредуваат во тар. број 
84.11/1б-За од Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-12204/1 
13 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар за фи-

нансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

200. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за 

Царинската тарифа (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), сојузниот секретар за финансии, на предлог 
од директорот на Сојузната управа за царини, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА МЕКИ ФЕРИТНИ ЈАТ-
КИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ И НА ПЕРМАНЕНТНИ 
ФЕРИТНИ МАГНЕТИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ВО 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
1. Меките феритни јатки со различни форми и 

перманентните феритни магнети со различни форми 
се распоредуваат, и тоа: 

1) главните средиштни делови за калеми, транс-
форматори, антени, придушиици итн., што се корис-
тат за ТВ и радиоапарати, телекомуникациони и 
електронски уреди и при Еисокофреквеитно завару-
вање, како и синтеруваните оксиди на железо, цинк, 
манган, никел и други метали, во матцрносива боја 
изработени во разни форми (стапчиња, цевчиња, 
навојни јатки, во форма на мали садови или букви-
те Е, U, I и јатки со други форми), што можат на 
себе да имаат пластично капче со еден или два 
метални извода, а кои претставуваат меки феритни 
јатки, се распоредуваат во тар. број 85 02/1 а од 
Царинската тарифа; 

2) магнетите намагнетизирани или нееамагнети-
зирани што се користат за магнетни системи на 
звучници, електромотори и разни магнетни држачи, 
а што се произведени со синтерување на оксид на 
железо, стронциум и други метали, во матцрносива 
боја или во темнокафеава боја ако се изработени со 
додаток на пластика, изработени во разни форми 
(топуси, прстени, сегменти, стапчиња, плочки, ленти 
и други форми), како перманентни феритни магне-
ти, се распоредуваат во тар. број 85.02/26 од Царин-
ската тарифа. 

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

Бр. 3-741/1 
13 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар за фи-

нансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 
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201. 

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

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

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 36 од 12 февруари 1979 година, што 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојуз-
на Република Германија. 

Бр. 650-1-22/783 
22 февруари 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

202. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕТАЛИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

за користење на леталиште и за одржување на ле-
талишта заради безбедно полетување и слетување 
на воздухоплови. 

Член 2 
Леталиштето не смее да се наоѓа на оддалече-

ност помала од 700 метри од населено место. 

Член 3 
Леталиштето мора да ги исполнува следните 

услови за безбедно полетување и слетување на воз-
духоплов : 

1) теренот мора да биде стабилизиран (сува ли-
вада, пасиште, коловозна постилка и сл.); 

2) широчината на основната патека на леталиш-
тето не смее да биде помала од 60 метри и на неа 
не смеат да се наоѓаат пречки кои можат да ја 
загрозат безбедноста на летањето; 

3) основната патека на леталиштето мора4 да 
биде на двата краја подолга најмалку по 30 метри 
од должината на полетно-слетната патека; 

4) должината на полетно-слетната патека мора 
да биде рамна на должината на залетот за полету-
вање што е потребна за определен тип на воздухо-
плов под негово најголемо оптоварување, зголеме-
на за секои 300 метри надморска височина за 7%  
и за секој 1СС референтна температура над 150С 
— за lVo. Должината на полетно-слетната патека не 
смее да биде помала од 600 метри; 

5) широчината на полетно-слетната патека мо-
ра да биде најмалку 30 метри; 

6) рамноста на површината на тревна пол етно " 
-слетна патека не смее да отстапува за повеќе од 
± 5 сантиметри, мерено со рамнило долго 3 метри, 
по целата должина и широчина на полетно-слет-
ната патека; 

7) рамноста на површината на полетно-слет-
ната патека со коловозна постилка не смее да от-
стапува за повеќе од ± 3 сантиметри, мерено со рам-
нило долго 3 метри, по целата должина и широчина 
на полетно-слетната патека; 

8) наклонот на приодната и одлетната површи-
на која почнува 30 метри од прагот на полетно-
-слетната патека не смее да биде поголем од 5%, 
на должина од 700 метри; дивергенцијата на боч-
ните рабови на приодната и одлетната површина е 
10%; 

9) наклонот на бочната површина која почнува 
30 метри-од оската на полетно-слетната патека не 
смее да биде поголем од 50% (1:2), на широчина од 
70 метри и по целата должина на полетно-слетната 
патека; 

10) најголемиот надолжен и напречен наклон 
на полетно-слетната патека не смее да биде поголем 
од 3%; 

11) низ бочните и приодно-одлетните површини 
не смее да пробива никаква пречка која би можела 
да ја загрози безбедноста на летањето. 

Димензии на леталиштето со приодноодлетни и 
бочни површини и со нивните наклони (сл. 1, 2 и 3). 
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Член 4 
Полетно-слетната патека може да се прекрие 

со бетон или асфалт. 
Условите од член 3 на овој правилник се одне-

суваат и на леталиште со асфалтни или бетонски 
полетно-слетни патеки, со тоа што широчината на 
полетно-слетната патека не смее да биде помала 
од 18 метри. 

Член 5 
Полетно-слетната патека се обележува со оз-

наки кои можат да бидат неподвижни или подвиж-
ни. Неподвижните ознаки се аголници и ленти, а 
подвижните — знаменциња. 

Кога обележувањето на полетно-слетната па-
тека се врши со неподвижни ознаки, праговите на 
полетно-слетната патека се обележуваат со аголии-
ци чија должина на краците изнесува 6 метри, а 
широчината 1 метар. Рабовите на полетно-слетиата 
патека се обележуваат со ленти долги 4 метри, а 
широки 1 метар, кои се поставуваат на секои 50 
метри. Аголниците и лентите се изработуваат од 
чакал, толчен камен и друг погоден материјал и се 
бојосуваат со бела боја. Аголниците и лентите мо-
раат да бидат во ниво со околниот терен. 

Кога обележувањето на полетно-слетната пате-
ка се врши со подвижни ознаки, на аглите на пра-
гот на полетно-слетната патека се поставува по ед-
но црвено знаменце. Бочните рабови на полетно-
-слетната патека се обележуваат со црвенобели зна-
менциња што се поставуваат на растојание од 50 
метри, во должина до половината на полетно-свет-
ната патека. Димензиите на знаменцињата изнесу-
ваат 50 см X 40 с т . 

Член 6 
Пречките и другите опасни места вон од полет-

но-слетната патека што можат да ја загрозат без-
бедноста на летањето се обележуваат со црвени 
знаменциња. 

Просторот за паркирање на воздухоплови се 
обележува со жолти знаменциња. 

Член 7 
На леталиштето за време на користењето мора 

да се наоѓа покажувач на правецот и јачината на 
ветерот (колбас). 

Покажувачот на правецот и јачината на вете-
рот од платно, со цилиндричен облик, долг 1,5 до 
2 метра се поставува на височина од 2 до 3 метри, 
на видно место, бочно од полетно-слетната патека, 
на растојание од 40 метри во ниво на приземјува-
њето на воздухопловот. 

Член 8 
Леталиштето за време на користењето мора да 

биде снабдено со санитетска, противпожарна и ме-
теоролошка опрема. 

Санитетската опрема се состои од: аптека за 
прва помош (ножици, кратки и долги, Крамерови 
шини, завоен материјал и потрошен материјал — 
алкохол, бензин, вата, газа, фластер, гумени нарак-
вици и др.), носилки и патничко возило за пре-
воз на повредените. 

Противпожарната опрема се состои од една бо-
ца СОг, тешка 14 килограми. 

Метеоролошката опрема се состои, покрај пока-
жувачот на ветерот од член 6 на овој правилник, 
и од рачен анемометар и ракетен пиштол што се 
користи во случај на нагло влошување на времен-
ската ситуација. 

Член 9 
Носителот на правото на располагање, односно 

корисникот на леталиштето, вон барањето за ко-
ристење и запишување на леталиштето поднесува 
покрај документацијата од член 57 став 2 тон. 1 x 2 
на Законот за воздушната пловидба, следна технич-
ка документација: 

1) ситуационен план на леталиштето во размер 
1 : 50.000, со вцртаио најблиско помало и најблиско 
поголемо населено место; 

2) план-скица на полетно-слетната патека во 
размер 1 :10.000, во вертикална и хоризонтална про-
екција, со вцртани височини на пречките и на 
другите опасни места кои би можеле да ја загро-
зат безбедноста на летањето, а кои се наоѓаат под 
приодните и бочните рамнини, и со вцртани ме-
ѓусебни растојанија и отстапувања. 

Член 10 
Пред издавањето на решение за дозвола за ко-

ристење на леталиштето, со преглед на леталиштето 
се установува подобноста на леталиштето за без-
бедно користење. 

Член 11 
Врз основа на поднесената документација и на 

прегледот на леталиштето од член 10 на овој пра-
вилник се издава дозвола за користење на лета-
лиштето во која се определува, зависно од технич-
ките карактеристики на полетно-слетната патека, 
кои видови и категории воздухоплови можат да 
го користат леталиштето, како и начинот и усло-
вите под кои леталиштето може да се користи во 
определен временски период. 

Член 12 
Преглед на леталиштето се врши еднаш годиш-

но заради продолжување на одобрението за кори-
стење. 

Член 13 
Леталиштето може да се корнете додека не ќе 

настапат околности што ги менуваат условите за 
безбедно полетување и слетување на воздухопло-
вот, пропишани со овој правилник. -

Ако настапи промена на полетно-слетната па-
тека или во поблиската околина која е од влија-
ние врз безбедноста на летањето, носителот на пра-
вото на користење на леталиштето е должен да 
престане со користењето на такво л ега лигите и за 
тоа веднаш да го извести Сојузниот комитет за со-^ 
обраќај и врски. 

Ако се во прашање поголеми промени на лета-
лиштето (определување на нова полетно-слетна па-
тека на истото леталиште или промена на правецот 
на полетувањето на полетно-слетната патека, нови 
пречки кои би можеле да ја загрозат безбедноста 
па летањето во непосредната близина на летал'ки-
тено и сл.) носителот на правото на користење под-
несува ново барање за издавање на одобрение за 
користење на леталиштето. 

Член 14 
На површините на полетно-слетната патека на-

пречните и надолжните наклони мораат да се 
одржуваат, во согласност со условите од член 3 
тон. в и 7 на овој правилник, а настанатите нерам-
ниот мораат да се израмнуваат. 

Член 15 
За време на користењето на леталшитето носи-

телот на правото на располагање, односно носите-
лот на правото на користење на леталиштето мора 
да во одржува леталиштето така што да се обезбе-
ди безбедно полетување и слетување на воздухо-
плови. 

Член 16 
Ако во текот на користењето на леталиштето 

чија полетно-слетна патека е со коловозна постилка 
настане оштетување на коловозната постилка пие 
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може да ја загрози безбедноста на летањето на 
воздухоплови, леталиштето не може да се користи 
додека полетно-слетната патека не ќе се доведе 
во исправна состојба. 

Член 17 
Ознаките за обележување на полетно-слетната 

потека и ознаките од член 5 на овој правилник мо-
раат да се одржуваат во состојба која овозможува 
безбедно полетување и слетување на воздухопловот. 

Ознаките од став 1 на овој член мораат да се 
поправаат или да се заменат со нови штом ќе ста-
нат неупотребливи, односно недоволно уочливи. 
Недоволно уочлива се смета ознака ако помалку 
од 70% од вкупната површина на ознаката е уоч-
лива и ако се променила основната боја на ознаката. 

Член 18 
За време на летањето на леталиштето е забра-

нето движење на луѓе, возила и добиток по полетно-
-слетната патека. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за лета-
лиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/75). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

VI/1 Број 1433 
20 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

203. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздушна-
та пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА АЕРОДРО-
МИТЕ ВО УПИСНИКОТ НА ЦИВИЛНИ АЕРОДРО-
МИ И НА ЛЕТАЛИШТАТА ВО УПИСНИКОТ НА 

ЛЕТАЛИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на за-

пишување на аеродромите во уписникот на цивилни 
аеродроми и на леталиштата во уписникот на лета-
лишта, како и содржината на тие уписници. 

Член 2 
Уписникот на цивилни аеродроми и уписникот 

на леталишта се водат во облик на тврдо укориче-
ни книги, чии страни се нумерирани, а на обрасците 
бр 1, односно бр. 2 што се отпечатени кон овој пра-
вилник и сочинуваат негов составен дел. 

Пред запишувањето во уписникот на цивилни ае-
родроми, односно во уписникот на леталишта Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски ги заверува тие 
кн-иги на уписници со свој печат и со потпис на ов-
ластено лице. 

Член 3 
Кон барањето за користење и запишување на 

аеродромот во уписникот на цивилни аеродроми, ако 
се исполнети условите од член 57 став 2 на Законот 
за воздушната пловидба, се поднесуваат: решение за 
извршниот технички прием на аеродромот и податоци 
за правецот на простирање на полетно-слетните пате-
ки координатите на референтната точка на аеродро-
мот и координатите на праговите во оската на по-
л етно-с летната патека, што се заверени од страна на 
овластениот орган надлежен за геодетски работи. 

Кон документацијата од став 1 на ОВОЈ член. се 
поднесуваат и податоци за местото каде се наоѓа ае-
родромот, за намената на аеродромот и за неговите 
технички својства, вклучувајќи ги и објектите и по-
стројките што се наоѓаат на него (маневарски повр-
шини, технички средства и уреди за контрола на ле-
тањето и за водење на воздухоплови, пристанишни-
от комплекс, техничкиот комплекс, аеродромската 
опрема и аеродромските инсталации), за класата и 
категоријата на полетно-слетните и на другите пате-
ки на аеродромот и за носителот на правото на кори-
стење на аеродромот, односно за организацијата на 
здружен труд која дава аеродромски услуги. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член врз основа 
на кои е извршено запишување на аеродромот во 
уписникот на цивилни аеродроми, како прилози кон 
уписникот, се чуваат во посебна влошка за секој ае-
родром. 

За воздухопловните пристаништа, кон барањето 
за запишување во уписникот на цивилни аеродроми 
се поднесуваат и техничките податоци од ,,Зборни-
кот на воздухопловните податоци на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — (А1Р)" во 
делот АСА и МАР, како и податоци за тоа дали воз-
духопловното пристаниште исполнува и посебни тех-
нички и други услови за прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници и предмети. 

Член 4 
Во уписникот на цивилни аеродроми се запишу-

ваат податоци за носителот на правото на користење 
на аеродромот (назив, седиште, дез ност и др.) и сите 
основни податоци за аеродромот во врска со него-
вото користење, како и податоците од член 3 став 2 
на овој правилник. 

Пред запишувањето на мешовитиот аеродром во 
уписникот на цивилни аеродроми, податоците од 
став 1 на овој член се доставуваат на мислење до 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Во уписникот на леталишта се запишуваат по-
датоци за организацијата на здружен труд или за 
друго правно лице кое го користи леталиштето, ме-
стото каде се наоѓа леталиштето, намената за која 
ќе се користи, положбата и должината на полетно-
-слетната патека, за категориите на воздухоплови 
кои можат безбедно да полетуваат и слетуваат на 
леталиштето, за времето и условите под кои летали-
штето може да се користи за пречките што се нао-
ѓаат на приодните и бочните рамнини. 

Член 5 
Во уписникот на цивилни аеродроми и во упис-

никот на леталишта се внесуваат и сите податоци 
содржани во решението за дозвола за користење на 
аеродромот, односно на леталиштето. 

Член 6 
Ако при запишувањето во уписникот на цивил-

ни аеродроми, односно во уписникот на леталишта е 
направена грешка, исправка се врши така што по-
грешно запишаниот податок се прецртува со црве-
но мастило и со црвено мастило се запишува ис-
правниот податок. Извршената исправка е должно 
да ја завери, со својот потпис, овластеното лице што 
Ја извршило исправката. 
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Член 7 
Во уписникот на цивилни аеродроми се внесу-

ваат податоци за замената и поставувањето на нови 
технички средства, опрема, уреди, и објекти кои слу-
жат за контрола на летањето за водење на возду-
хоплови. ако со тоа се менуваат податоците внесени 
во уписникот на цивилни аеродроми ,а кои Сојузна-
та управа за контрола на летањето ги доставува до 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, заради вне-
сување на измените во уписникот на цивилни аеро-
дроми. 

Член 8 
Во уписникот на цивилни аеродроми, односно во 

уписникот на леталишта се запишуваат податоците 
од решението за бришење на аеродромот, односно на 
леталиштето, и тоа: за тоа по чие барање се врши' 
бришење на аеродромот од уписникот на цивилни ае-
родроми, односно леталиштето од уписникот на лета-
лишта, причините за престанување на користењето 
и датумот на престанувањето на користењето на ае-
родромот, односно на леталиштетото назив на орга-
нот што го донел решението и број и датум на доне-
сувањето на решението. 

Бришењето во уписникот на цивилни аеродроми, 
односно во уписникот на леталишта се врши со пре-
цртување на називот и на местото на аеродромот и 
леталиштетото. 

Член 9 
Аеродромите и леталиштата кои не се запишани 

во уписникот на цивилни аеродроми, односно во 
уписникот на леталишта мораат да се запишат во 
овие уписници, на начинот утврден со овој правил-
ник во рок од три месеца од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за запи-
шување на аеродроми во регистарот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/71). 

Член П 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на ,објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4% 

VI Бр. 1386/2 
21 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с. р. 

Образец бр. 1 

Б. Технички податоци за аеродромот 
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В. Податоци за носителот на правото на користење 
на аеродромот 

1. Фирма, односно назив на носителот на правото 
на користење на аеродромот, негово седиште и 
адреса 

2. Датум и број на решението за регистрација на 
организацијата на здружен труд, односно на 
друга организација или на одобрението за осно-
вање или работа на друго правно лице кое е но-
сител на правото на користење на аеродромот 

3. Други податоци (статусни — организациони про-
мени на носителот на правото на користење на 
аеродромот) 

Г. Ограничување на користењето и промени на огра-
ничувањето 

1. Ограничување на користењето 

(природни и вештачки пречки во просторот за 
приоѓање и слетување, обележување, ограничу-
вање за дневно и ноќно летање) г-

2. Промени на ограничувањето 

3. Забелешки 

Образец бр. 2 

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Д. Податоци во врска со бришењето на аеродромот 

Забелешка: 
Податоците за аеродромот наведени под А. Б, В. Г и 
Д се однесуваат во целост на воздухопловните прис-
таништа а на другите аеродроми во делот што ја 
определува нивната намена. 
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204. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за вое-
ните инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И 
СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ОРТОПЕДСКИ^ 
ОТ ДОДАТОК И ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопед-
скиот додаток се зголемуваат почнувани од 1 Јануа-
ри 1979 година за 21%, и така зголемени изнесу-
ваат: 

1) лична инвалиднина месечно, и тоа: 
Група Динари 
I - - - - - - - - - - 7.694 

II - - - - - - - - - - 5.576 
III — - - - - - - - - - 4.218 
IV — — — — — — — — — — 3.115 
V - - - - — - — — — — — 2.220 
VI — — — — — — — — — — 1.375 
VII - - - - - - - - - 930 
VIII - - - - - - - - - 448 
IX — — — — — — — — — — 335 
X - - - - - - - - - - 226 

2) семејна инвалиднина месечно, и тоа: 
Динари 

а) за еден член на семејството — — 501 
б) за секој натамошен член на семеј-

ството кој е соуживател на инвалид-
нината — — — — — — — — 250 

в) зголемена семејна инвалиднина (член 
30 на Законот за воените инвалиди) 1.336 

3) ортопедски додаток месечно, и тоа: 
Динари 

а) за прв степен телесно оштетување 2.226 
б) за втор степен телесно оштетување 1.699 
в) за трет степен телесно оштетување 1.094 
г) за четврти степен телесно оштетување 529 
2. Додатокот за нега и помош од страна на дру-

го лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 
1979 година, и тоа на: 

Динари 
1) воен инвалид распореден во прв сте-

пен на додаток — — — — — 6.597 
2) воен инвалид распореден во втор сте-

пен. на додаток - — — — — 5.075 
3) воен инвалид распореден во трет сте-

пен на додаток — — — — - 3.552 

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

Бр. 362/1 
6 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовиќ, с. р. 

205. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) 
и член 24 став 1 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", број 39/77), Сојузниот комитет 
за прашања на борците и на воените инвалиди из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
1978 година се утврдува во износ од 5.075 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен 
за 60/о изнесува 5.380 динари, и така утврден служи 
за определување на додатокот кон пензијата и на 
постојаното месечно парично примање за 1979 годи-
на според Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" и според Законот 
за основните права на борците на Шпанската на-
ционалноослооодителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година. 

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

Бр. 363/1 
6 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовиќ, с. .р 

206. 
Врз основа на член 16 став 6 од Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на-
роден херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија за 1978 
година се утврдува износ од 5.075 динари. 



(Играна 266 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 март 

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен 
за 6% изнесува 5.380 динари, и така утврден служи 

за определување на додатокот кон пензијата и на 
постојаното месечно парично примање за 1979 годи-
на според Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој. 

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

Бр. 364/1 
6 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовиќ, с. ,р 

207. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ" бр. 
39/77), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д БА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1979 година се утврдува во износ од 5.380 ди-
нари. 

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

Бр. 365/1 
1 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди. 
Милан Вукасовиќ, с. .р 

208. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ МАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ПА-
РИНАРНИЦАТА ЗАГРЕБ, СО СЕНИШТЕ ВО ЗАГ-

РЕБ - ВЕЛЕСАЕМ 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-
цата Загреб, со седиште во Загреб — Велесаем. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 април 1979 година. 

Бр. 1639/1 
1 март 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с.р.-

209. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацитата ( Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАТ-

РИУМФЛУОРИД, ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенс-

ките стандарди за натриумФлуорид, технички, кои 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Натриумфлуорид. технички. 
Земање и подготвување на мостри за 
испитување - - - - - - - JUS Н.В8.171 

2) Натриумф ттуорид. технички. 
Определување на содржината на ма-
териите нерастворливи во вода. Гра-
виметриеки методи — — — — — JUS Н.В8.172 

3) Натриумфлуорид. технички. 
Определување на содржината на 
влагата. Гравиметриски метод — — JUS Н.В8.173 

4) Натриумфлуорид. технички. 
Определување на содржината на 
флуорот. Волуметриски метод — — JUS Н.В8.174 

5) Натриумфлуорид. технички. 
Определување на содржината на 
железото Фотометриски метод — — JUS Н.В8.175 

6) Натриумфлуорид. технички. 
Определување на содржината на 
силициумот. Спектрофотометриски 
метод - - - - - - - - JUS Н.В8.176 

7) Натриумфлуорид, технички. 
Определување на содржината на 
растворлив гтте сулфати. Турбидиме-
триски метод - - - - - - JUS Н.В8.177 

8) Натриумфлуорид, технички. 
Определување на содржината на 
хлориди. Турбидиметриски метод JUS Н.В8.178 

9) Натриумфлуорид, технички. 
Определување на содржината на 
карбонати. Гравиметриски метод - JUS Н.В8.179 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник сочинуваат составен дел од овој правил-
ник, а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник ќе се применуваат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 13-4199/1 
28 февруари 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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210. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-

СПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за полуспроводнички компоненти, 
кои имаат следни називи и ознаки: 

1) Полуспроводнички компо-
ненти. Општ дел. Термини и дефи-
ниции — — — — — — — — 

2) Полуспроводнички компо-
ненти. Диоди. Термини и дефиниции 

3) Полуспроводнички компо-
ненти. Тиристори. Термини и дефи-
ниции — — — — — — — — 

JUS N.R1.320 

JUS N.R1.321 

JUS N.R1.322 

JUS N.R1.323 

4) Полуспроводнички компо-
ненти. Биполарни транзистори и 
транзистори со ефект на поле. Тер-
мини и дефиниции — — — '— —-

5) Симболи со букви за полуспро-
В О Д Ш Ј Ч К И компоненти. Општи сим-
боли - - - - - - JUS N.R1.350 

6) Симболи со букви за полуспро-
воднички компоненти. Диоди — — JUS N.R1.351 

7) Симболи со букви за полуспро-
воднички компоненти. Тиристори — JUS N.R1.352 

8) Симболи со букви за полуспро-
воднички компоненти. Биполарни 
транзистори и транзистори со ефект 
на поле - - - - - - - - JUS N.R1.353 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник сочинуваат составен дел од овој правил-
ник. а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз полуспроводничките компоненти и врз 
симболите со буква за полуспроводнички компонен-
ти почнувајќи од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 15-4198/1 
28 февруари 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

211. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76) и член 11 од Законот за постојани-
те средства на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ните покраини, на седницата од 28 февруари 1979 
година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШ-
НАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТО-
ЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1979 

ГОДИНА 
1. Се утврдуваат следните износи на годишната 

и месечната аконтација на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање јна побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Фондот), што во корист на Фондот ќе ги уплатуваат 
основните организации на здружен труд односно ре-
публиките и автономните покраини: 

— во динари — 

1 2 3 
- СР Босна и 

Херцеговина 2.217,800.000 184,817.000 
- СР Црна Гора 320,700.000 26,725.000 
— СР Хрватска 4.716.600.000 393.050.000 
- СР Македонија 946,800.000 78.900.000 
- СР Словенија 2.963,000.000 246,917.000 
- СР Србија 

(без покраините) 4.151.300.000 345,942.000 
- САП Косово 325,300.000 27,108.000 
— САП Војводина 1.794,600.600 

27,108.000 

-— во првото 
полугодие 119,640.000 

— во второто 
полугодие 179,460.000 

ВКУПНО: 17.436,100.000 
— во првото 

полугодие 1.423.099.000 
— во второто 

полугодие 1.482919.000 
2. Ако од месечните аконтации и од годишната 

уплата на постојаните средства на Фондот на тери-
торијата на републиката односно автономната по-
краина не се оствари износ на аконтацијата на зае-
мот во височината утврдена со оваа одлука, оазли-
ката помеѓу износот на аконтацијата што ја упла-
тиле основните организации на здружен труд и ви-
сочината на аконтацијата утврдена со оваа одлука 
ќе ја уплатат републиките односно автономните по-
краини во рок од 30 дена од денот на истекот на ро-
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кот во кој основните организации на здружен труд 
биле должни да ја извршат обврската спрема Фон-
дот во смисла на чл. 8 и 11 од Законот за постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1980 година. 

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

Бр. 78/7 
28 февруари 1979 година 

Белград 

Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-

ки и автономии покраини 

Директор на Фондот, Претседавачѕ 
д-р Зеки Бејтулаху, с. р. Петар Антониевиќ, с. р. 

212. 
Врз основа на член 23 од Статутот на Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцио-
нете на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на Интересната 
Заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционе-
рите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СТАНБЕ-

НАТА ИЗГРАДБА 
1. Работите на станбената изградба што Инте-

ресната заедница за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи (во натамошниот 
текст: Заедница за домување( ги организира за свои-
те здружувани, се финансираат од средствата на 
Станбената изградба во согласност со одредбите на 
Самоуправната спогодба за заедничка изградба на од-
делни згради и станови на определени локации. 

2. Средствата за покритие на трошоците на За-
едницата за домување за работите на станбената из-
градба се формираат врз основа на процентот добиен 
со ставање во однос на трошоците и обемот на реа-
лизацијата на станбената изградба. 

Процентот на средствата за покритие на трошо-
ците на станбената изградба, во смисла на став 1 од 
оваа точка, за 1979 година изнесува 0,35. 

3. Здружувачите уплатата на средствата од точ-
ка 2 ќе ја вршат истовремено со втасаните уплати 
на трошоците за изградба на станови на жиро-смет-
ката 60802-662-107 Интересна заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи, 
со назнака: „за потребите на станбената изградба". 

4. Евиденција за приливот и трошењето на сред-
ствата од оваа одлука се води посебно. 

5. Средствата за покритие на трошоците на стан-
бената изградба предвидени со точка 2 на оваа од-
лука, во случај на недоволен прилив ќе се обезбедат 
од нераспоредените средства на Заедницата за дому-
вање со обврска за враќање, а најдоцна до крајот 
на ноември тековната година. 

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

Бр. 497/1-79 
22 февруари 1979 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Собранието на Заедни-
цата за домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

213. 

Врз основа на член 23 од Статутот на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/76. 26/77 и 15/78), Собранието на Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ, 
ПАТНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО 
СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Одлуката за надоместите, патните и други 
трошоци на делегатите на Собранието на Р1нтерес-
ната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/78) точка 4 се менува и гласи: 

„Височината на дневницата за сите делегати из-
несува 340 динари. Вкупниот износ на дневницата 
со трошоците за ноќевалиште може да изнесува до 
420 динари. 

Трошоците за ноќевалиште се признаваат само 
врз основа на приложена сметка/' 

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

Бр. 497/1-79 
22 февруари 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

214. 

Врз основа на член 79 од Законот за вршење 
на стопански дејности во странство (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 101 
од Статутот на Стопанската комора на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78). во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на 
Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАП-
СКИ ЕМИРАТИ, ДРЖАВАТА БАХРЕИН, ДРЖА-

ВАТА КАТАР И СУЛТАНАТОТ ОМАН 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници од Со-
цијалистичка Федеративна Репз^блика Југослав^а 
во вршењето на стопански дејности за Обединетите 
Арапски Емирати, Државата Бахреин, Државата Ка-
тар и Султанатот Омањ се основа заедничко сто-
панско претставништво со седиште во Абу Да би. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво од точка 1 на оваа одлука е: Југословенско 
трговско претставништво за Обединетите Арапски 
Емирати. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот дан од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-35 
8 март 1979 година 

Белград 

Претседател, 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Вакиќ, с. р. 

215. 

Врз основа на чл, 79 и 86 од Законот за вршење 
на стопанск,и дејности во странство (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 101 
од Статутот на Стопанската комора на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78). Стопанската 
комора на Југославија, во согласност со Сојузниот 
извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 

ПРЕТСТАВНИШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-
СТВОТО НОРВЕШКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници од Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во вршењето на стопански дејности во Кралството 
Норвешка, се основа заедничко стопанско претстав-
ништво на Југославија со седиште во Осло. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво од точка 1 на оваа одлука е: Стопанска ко-
мора на Југославија — Претставништво. 

3. До именувањето на директорот во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејности 
во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Осло. 

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

Бр 0210/13-20 
8 март 1979 година 

Белград 
Претседател, 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Ваниќ, с. р. 

216. 

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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ПАНЕЛ-ПЛОЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 јули 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
зетечените цени за панел-плочи, со тоа што произ-
водителските организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени. или постојаните 
услови за продажба, да ги зголемат во просек до 

13в/о. а според Ценовникот кој е составен дел на 
Спогодбата. 

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

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3721 од 9 март 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: 7 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 35 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

217. 

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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ШПЕР-ПЛОЧИ 

1.Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 јули 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за шпер-плочи, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови за продажба, да ги зголемат во просек до 130/в, 
а според Ценовникот кој е составен дел на Спогод-
бата. 

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. 3930 од 9 март 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: 11 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 96 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

218. 
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 ПЕНИ НА ФИЛ-

ТЕР-СТАПЧИЊА ЗА ЦИГАРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 22 декември 1978 година Спогодба за промена 
на затечените цени на филтер-стапчиња за цигари, 
со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 6%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 

ѕ 
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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, 1294 од 27 февруари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: Фабрика ду-
вана — Сараево, „Тосама" — Домжале, „Ду-
ханка" — Трогир, Тутунски комбинат — При-
леп и Дуванска индустрија — Ниш, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ду-
ванска индустрија — Ниш, Тобачна товарна — 
Љубљана, Творница духана — Загреб, Фабрика 
дувана — Сараево, Тутунски комбинат — При-
леп, Тутунски комбинат — Куманово, Дуванека 
индустрија — Врање, Тутунски комбинат — 
Скопје, Дувански комбинат — Тито град и „Ду-
конс-дуван" — Нови Сад. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здружениот труд, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИ-
ЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Во образецот Посебни податоци кон деловниот 
резултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот од 1 јануари до 19 година, што 
е отпечатен кон Уредбата и претставува нејзин 
составен дел, во ред. број 3, во колона 2, наместо 
броевите: „250, 251, 252, 253" треба да стојат броеви-
те: ,.280, 281, 282, 283". 

Во ред. број 26, во колона 3, наместо зборот: 
„ненаплатени" треба да стои зборот: „неплатени". 

Во ред. број 35, во колона 3, зборот: „вкалку-
лирани" треба да се брише. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 февру-
ари 1979 година. 

У К А З И 

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

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

РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС 

I 

Се отповикува 
Реџан Сурои од должноста на извонреден и 

Ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Хон-

дурас. 

II 

Се назначува 
Емил Дурини, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Костарика. за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Хондурас, со седиште во Сан Хозе. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр 3 
16 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател на Републи-
ката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ВИЕТНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ВИЕТНАМ 

I 

Се отповикува 
Екрем Дуриќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Република Виетнам. II 

Се назначува 
Милорад Божиновиќ, извршен секретар на Бел-

градскиот состанок на Конференцијата за безбед-
ност и соработка во Европа, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Социјалистичка Репу-
блика Виетнам. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 
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IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 4 
26 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател на Републи-
ката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Абдић Хашима Фикрет, Беговић Реуфа Муха-
мед. Колешка Јосипа Јарослав, Мијатовић Симеуна 
Ђорђе; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Биук л ић Стјепана Иван, Бобић Николе Душан, 
Брчин Милана Милка, Бундало-Берак Николе Сми-
ља, Чича Миле Ђорђе, Ђукић Јована Сава, Хаџи-
абдић-Гњатић Марка Рајка, Хозановић Окана Бела-
та, Локмић-Ефица Салке Мунсифа, Милиновић Анте 
Анто, Недељковић .Франца Станислава, Родић Ос-
тоје Раде, Симић Бранка Драго, Сирчо Узеира Ха-
лид, Слама-Павлешевић Ђуре Катица, Шкоровић-
-Зарић Микајила Јелица, Томазовић Ђурђа Бран-
ко,. Влатковић-Зец Драгутина Мирјана; 

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

СО СМРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бјеловитић Васе др Милош, Цвијић Васе Ђорђе, 
' Елезовић Мехе Шефкија, Кустурица Адема Нуру-

дин, Рајић Душана Јоцо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бањац Милоша Бранко, Брењо Бранка Марко, 
Будимски Ферде Звонимир, Дакић-Попов Слободана 
Станка, Ђудуровић Рајка Саво, Ђукановић-Ждра-
лић Јове Жељка, Емрић-Аћимовић Ђорђа Драгица, 
Фејзић Салиха Емин, Јамеџија Јована др Богдан, Јо-
вишевић-Гаковић Јове Душанка, Миљковић Јусуфа 
Шериф, Миљковић Хасана Златко, Мухамедагић 
Назифа Сулејман, Окановић Хусе Хасе, ПопадиЕ-
-Дувњак Станка Јелена, Раца Јована Мићо, Р а д н о -
вић Илије Милан, Салкић Јусе Хашим, Савић-Бара-
лић Раде Маца, Селак Јуре Никола, Сулејманагић 
Ћамила Мухамед, Типура Илије Илија, Живковић 
Милана Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алибеговић Есада. Тано, Авдић Јусуфа Расим, 
Бабић Селима Алија, Бабић Јове Мирко, Бећиревић 
Фахрудина Адил, Беговић Омера Ариф, Берхамо-
вић Муниба Хатиџа, Бјелица,. Божидара Миленко, 
Влаха Славка Владимир, Богдановић Стеве Гаврило, 
Богдановић Јевта Остоја, Бошњак Велаге Аго, Бран-
ковић Јована Василије, Брењо-Зечевић Ристе Ста-
на, Бурић Суније Мустафа, Церовина Обрена Сто-
јан, Ћехић Османа Хусо, Ћеранић Вукашина Лазар, 
Ћорлука Анте Мато, Ћосовић Мује Исмет, Далипа-
гић Ахмеда Расема, Дамјановић Дамјана Мићо, Де-
лић Мехмеда Авдо, Диамант Маријана Игњац, Дујић 
Шиме Анте, Дуповац Хасана Адем, Дурмић Салиха 
Селим, Џафић Алије Раиф, Ђевић Рада Ђорђо, Ђу-
кановић Миленка Софија, Фејзић Веј сила Ахмед, 
Франа Маријана Фрањо, Фртуна Незира Ферид, 
Гачановић Зајка Јусуф, Гардашевић Бошка др Бат-
рић, Гиговић Новице Ратко, Голуб Илије Иво, Го-
спић Ђорђа Бранко, Грачанин Османа Осман, Греда 
Ибрахима Мустафа, Грујић Јована Јанко, Хаџић 
Ибре ,Џемал, Хаџидедић Авде Фикрет, Хоџић-Муса-
башић Едхема Хајра, Имамовић Фехима Шемсо, 
Псић Смаје Мустафа, Псић Атифа Рамо, Иширлија 
Мехе Осман, Јелић Радомира Радослав, Јупић Аде-
ма Омер, Кајдић Шабана Мехмед, Кајтаз-Кукавица 
Мухамеда Медиха, Калаба-Гој ковић Николе Ико-
нија, Клачар Јована Радоје, Кљајић Миле Мирко, 
Комљенац Адама Радослав, Ковачевић-Поњавић Ос-
мана Халида, Кулић-Симић Љубомира Марија, Ку-
љанин Ристе Лазар, Куртушић Мијата Анто, Лихо-
вац Емина Хусеин, Лојаница Јове Митар, Малеш 
Лазе Милош, Малић Митра Драгиња, Марковић Ди-
митрије Милош, Машић Нурке Хајро, Михић-Ми-
лош Паве Љубица, Миљковић-Башић Драгутина; 
Божена, Миљковић Ибрахима Есад, Мравац Фехи-
ма Идриз, Мрђа Пере Јанко, Неретљак Ахмеда Ос-
ман, Новаковић Николе Раденко, Нововић-Шутић 
Ва л де Боженка, Нурудиновић Алије Есад, Његован 
Пере Радован, Њуховић Хасана Саима, Одобашић 
Авде Суљо, Оруч Авде Мустафа, Пајазетовић Му-
мина Ејуб. Пајазетовић Хусе Изет, Павићевић Васе 
Мато, Павићевић Душана Милован, Пејовић Јове 
Обрен, Проха Беџге Хасан, Пушара Николе Спасоје, 
Решидовић Дервиша Исмет, Решидовић Ибре Сулеј-
ман, Смаилагић Салиха Идриз, Смаиловић Алије 
Идриз, Смајић Светозара Милосава, Стијеповић Ми-
ливоја Благота, Стрекозов Леонида Виктор, Шарић-
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-Рончевић Милоша Борка, Шарић Мате Марин, 
Шљука-Видовић Јосипа Ђурђица, Тошковић-Мар-
ковић Симе Ружа, Трго Хајра Ибро, Васковић Боже 
Раде, Влаховљак Мехе Емин, Зарифовић Хасе Ша-
бан, Зорлак Рашида Рамиз, Жужић Дервиша Дер-
виш; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђедовац Љубе Његослав, Кесер Михајла Љубо-
мир, Ристић Недељка Мирко, Ромчевић Гојка Коста, 
Зековић Крсте Милутин; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аћимовић Сретка Радмило, Анушић Марка 
Славко, Бешлагић Хасана Муниб, Дуповац Хасана 
Мухамед, Хаџимехмедагић Сулејмана Алија, Јанко-
вић Саве Стојан, Козић Обрена Анђелко, Милано-
вић Илије Стојан, Милановић Виде Вукашин, Ми-
ловић Гојка Љубомир, Миловић Јована Радомир, 
Мухамедагић Арифа Адил, Мујић Шукрије Весим, 
Скопљак Авде Мухамед, Стевић Стеве Рајко, Ша-
рац Бранка Милан, Шушић Саве Радмило, Шварц 
Мирка Драго, Тацовић Љубе Никола, Топаловић Ра-
ма Хусо, Вукић-Станишић Милоша Милева, Зимо-
њић-Џевердаровић Марка Ратка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

' СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Балаћ-Петковић Ристе Милица, Букилић Јове 
Војислав, Фејзовић Мустафе Шабан, Хаџиахмето-
вић Хашима Махир, Хоџић Хакије Харун, Кајтаз 
Мехмеда Мехмед, Карајић Сулејмана Драган, Кара-
салиховић Салиха Исмет, Кпј амет Руше Фадил, 
Кудић Мехмеда Мухамед, Лиховац-Фатић Раме Би-
ба, Марковић Михајила Слободан, Мишковић Гојка 
Видосав, Окановић Мехмеда Јусуф, Петровић Мар-
ка Гордана, Солдат Ратка Живко, Старчевић Нико-
ле Ратомир, Стојић Ивице Славиша, Бајагић Раде 
Бошко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ахмић Салиха Мустафа, Бзик Стјепана Славко, 
Церић Севда ге Хајрудин, Ђурђевић Мирка Симо, 
Гламочанин Косте Ранко, Надаревић Реце Сеад, 
Опачић Ђуре Бошко, Савић Милована Милорад, За-
рић Љубе Небојша; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Бошњак Стојана Вид. 
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Белград 
1 Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цотман Јурија Станислав, Терчич-Цибој Ивана 
Цветка; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Батагељ-Бевк Нада; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чернигој Јожефа Иван, Грапулин А лај за Ра-
фаел, Поточиик Франца Франц, Радовановић Сава 
Миленко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цуцек-Храст Андреја Аница, Двојмоч-Рачек 
Марије Штефанија, Кач Франца Иван, Калужа 
Ивана Људмила, Крањц Антона Франц, Кронов-
шек-Јарнович Милоша Алојзија, Курет Михаела 
Сречко, Ленаршич Матије Матија, Пласкан Франца 
Владо, Пољанец Томажа Венцеслав, Славич Франца 
Марјан, Шкрљ Ивана Либеро, Шпеглич Франца 
Франц, Ватовец Ивана Јоже; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андреј ашич Ивана Јоже, Батагељ Аугуста 
Милко, Бизјак Франца Франц. Брезник Винка 
Иван, Чмак Марије Ернест, Добриха Августа 
Август, До лежа л Карла Ра.тко. Годлер-Голич Алби-
на Зорка, Гојак Антона Милан, Голавшек Јоже 
Франц, Голоб Франца Франц, Колшек Антона 
Фердо, Лубеј Мартина Јоже. Мендот Ивана Карел, 
Орел-Осташезски Владимира Бранка, Петернек 
Рудолфа Хенрик. Пишлар Франца Франц, Пожар-
-Кермаунер Франца Алојзија. Раздевшек Ивана 
Винко. Рогович-Фортуна Авгуштина Рожа, Столар 
Јожета Јоже, Штефанчич Антона Јоже, Тешар 
Франца Антон, Видић Наста Душан, Желе Ивана 
Јернеј, Жилник Амалије Марија; 



О Т У Ж А Н j m ^ T НД СЛРТ Број 11 — Страна 373 Петок, 16 март 1979 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрејашић-Зупан Давида Мајна, Аничић-
-Искра Јожефа Десанка, Бера Флоријана Брна, 
Берток-Zanuttini Карла Хелена, Бизјак Ивана Ра-
фаел, Бранковић Јожефа Матилда, Чернигој Фран-
ца Алдо, Долар Ивана Станко. Доленц Антона 
Изидор, Герман Јована Момир, Франко Јоже Јо-
же, Фурлан-Гросар Цветка, Госар Андреја Марта, 
Градишек Ивана Јанез, Грбен Јоже Емил. Гричник 
Августа Драго. Гробелшек Мартина Владо, Хреш-
чак Франца Габријел, Хриб Франца Марјан, Хро-
нек Јоже, Јеклар Андреја Славко, Јерман Ер-
неста Херкул, Југ Станислава Иван, Калан Фран-
ца Иван, Келхар Антона Казимир, Киселички Ми-
хајла Владимир, Кнез-Ј1ахарнар Винка Франчиш-
ка, Кнез Мирослава Павле, Кофол Јожета Антон, 
Комел Валентина Владимир, Крагељ Јожета Јоже, 
Краљ Франца Франц, Крамљак Ивана Алојз, Кру-
лец Франца Јоже, Куковец Ивана Лудвик, Лапух 
Михаела Звонимир, Лочнишкар А до Андреј, МаЈцен 
Владимира Јанез, Маролт Франца Франц, Мегла 
Јанеза Цирил, Метелко-Томаж Антона Олга, Мир-
ише Франца Франц, Млакар Романа Рафко, Моч-
ник Антона Силвестер, Мучич Андреја Петер, 
Огрин Ивана Винко, Пелан Павела Франц, Петек 
Ангела Биљем, Петкович-Поточник Сава д-р Вера, 
Петрич Франца Иван, Пинтер-Херман Флор јана 
Јожица, Плазар Ивана Иван, Подлогар Карела Ја-
нез, Поточник Франца Иван. Радовановић Миленка 
Милан, Ризмал Винка д-р Алојз, Родић Јандрије 
Рајко, Рогов ич Катарине Ангело, Рутар Михаела 
Богомир, Санцин Рудолфа Борис. Семич Ивана 
Јожко, Смрдељ Франца Франц, Смрдељ Блажа Ма-
тија, Смртник-Облак Јосипа Марија, Спацал Алојза 
Станислав, Спетич-Рибарич Августа Богдана, Старц-
-Лаубич Јожефа Хелена, Шентјурц Ферда Митја, 
Шпацапан Леополда Милан, Штраус Антона Ру-
долф, Шулигој Винценца Данило. Трбулин Милете 
Милан, Вадњал-Сребод Јоже Станка, Варшек-Мо-
корел Јоже Драгица, Ватовец-Видрих Франца Мар-
та, Вердник Франца Фрањо, Вижинтин Антона 
Божо, Заниновић Крсте Блаженко, Жужеј Франца 
Франц; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Чок Франца Цветко, Фергула Августа Евелино; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Батагељ-Бевк Нада. Лудвик Мартина Цвета, 
Велигошек Руди Руди, Волк Франца Франц, Вош-
њак Марије Славко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ашкерц-Брезникар Ивана Берта, Берток Ерне-
ста Игор, Бољка Ернеста Јернеј, Ерхатич Филипа 
Славко, Груден Франца Марјан, Мачек Јанеза Ја-
нез, Матјажич-Хвала Винценца Владимира, Рибаљ-
ченко-Мочник Франца Мајда, Столар Франца 
Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бакић Николе Никола, Омерзељ Алојза Марјан, 
Требушак Јанеза Душан. 

Бр, 66 
14 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћорац-Милетић Марка Тонка, Бериша-Туркаја 
Реџепа Нурије, Војводић Илије Никола; 

— 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 

Марсенић-Кадић Радомира Јелка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адиљи Ахмета Џеват, Дармановић-Јовановић 
Живојина Радмила, Деликравић Дмитра Марија, 
Деримановић Милана Велимир, Дева-Кући Маљуша 
Сабрија, Димитријевић Милоша Ђорђе, Дреновци 
Шабана Рамадан, Дроњак-Петровић Максима Сав-
ка, Гогић Александра Живорад, Граичевци Балија 
Рахман, Ибар Хасана Hysemedin, Јовић Милоша 
Станоје, Карахода-Јусуфи Чамиља Муазеза, Кр-
пић Богосава Драгослав, Лазић Стојим ира др Вера, 
Мекули-Доко Шефки др Сехадет, Мухаџери-Ђела-
дини Хасани Фердиназа, Неранџић Цвеје Јорга, 
Спасич Ризнич Радмила; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Хаџикуртеш Арслана Мухамед, Љатифи Ља-
тифа Рахман; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахмети Ахмета Даут, Аљај Шабана Садри, Јо-
вановић Јована Драгица, Карахода Вели Скендер, 
Лабовић Милутина Драгољуб, Николовски Илије 
Јованка, Нобрда Емина Ферит, Пирана Вели Мас-
хар, Реџа-Битићи Реџепа Игбала, Салихи-Мекули 
Таље Разија, Селими Бакија Селим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адеми Раима Адем, Агушевић Адема Мимин, 
Ајдези Мехмети Вахиде, Алиа Авдулаха Мухарем, 
Алиу Сефер Фатима, Алиу Хасана Hysni, Андри-
јевић Стевана Живорад, Ариф Ислам Ахмети, Ба-
бић-Розац Анта Марија, Бафти јари Хусеина Бај-
рам, Бардхи Јусуфа Фетије, Бего л и Арифи А л тене, 
Блета Ечрем Мукадез, Брудар Бига Анка, Чемери-
кић-Јовановић Косте Мирослава, Чирић Светисла-
ва Светлана, Ћамиљ Раме Хусеини, Ћилерћију Ше-
ху Хаима, Данчетови-Гарић Николе Евица, Дани 
Илијаза Нусрет, Демај Муртеза Зумбер, Дишо Ја-
шара Лирије, Добросављевић Милорада Радомир, 
Џемшити Мустафе Кадри, Џинџи Рагипа Селвета, 
Џолешај Мартина Крист, Ђајић Душана Даринка; 

Ђемаљ Рамуша Рамадани, Ђокај Марка Пренк, 
Ђорђевић Спасоја Момчило, Ђорђевић Божидара 
Живка, Ђудович-Манојловић Сава Нада, Фетахи 
Исени Ђемиље, Гаши Исак Ђеврије, Гигић Бора 
Новица, Грајчевци Љатифа Хаљиљ, Грбић Петра 
Доста, Хађимуса Бећа Басри, Хамди Рухана Ука, 
Хашани Рамадана Исмаљ, Хенци-Божанић Тихоми-
ра др Марица, Хођа-Ђини Шерифа Hyrmet, Хр-
њаз-Поповић Спасоја Сава, Hyseni Рифата Села-
тин, Јаха Абаза Коприва, Јауковић Милике Дани-
ло, Јевтић Јована Миливоје, Јорганчијевић-Рога-
новић Николе Милева, Јованић Луке Нада, Јова-
новић-Илић Зафира Бранислава, Јововић Недељ-
ка Даринка, Јусуфи Мустафе Риза, Качија Зећира 
Осман, Када-Будима Исмаиљ Зекије, Кадроли Сад-
ри Шефки, Капор Раде Славојка, Каралић-Ста-
нишић Ђорђа Драга, Кастрати Османа Ибрахим, 
Костић-Калевић Алексентија Милица, Костић-Со-
коловић Химзе Наска, Ковачевић-Митровић Радо-
је Даница, Ковачевић-Вујадиновић Петра Даринка, 
Ковачевић-Томић Симе Ковиљка, Краснић Емина 
Атиђе, Краснићи Адема Зећир, Кривокапић Владе 
Ратко, Крстић Милорада Душан, Кући Фехима 
Нафије; 

Лаћи Нури Несибе, Латифи Латифа Мустафа, 
Љуми-Туртула Сали Сехар, Љупче Реџепа Бећир, 
Љушај-Шаља Абдулаха Мурадије, Марчетић Мар-
ка др Петар, Матарова Рамадана Шабан, Мазреку 
Зефа Цецилија, Мехмети Османа Чам,ил, Милен-
ковић-Јовановић Дамјана Живка, Милетић-Ђорђе-
вић Илије Добрила, Милојевић Риста Велимир, Мит-
ровић-Мишелић Душана Стоја, Мјекић Хаљита 
Рајиф, Младеновмћ-Роцковић Грујице Стамена, 
Мујко Вехби Абдурахман, На л бани Шаипа Минуп!, 
Наман Халила Бахтири, Наранџић Данила Бошко, 
Нешић-Херок Симона Радмила, Ничић Јосифа Ми-
лутин, Николић-Радивојевић Живојина Милка, 
Николић Станка Серафим, Нура-Дева Етхема Ми-
лихат. Оцокољић Благоја Вукадин, Османи Јакупа 
Осман, Павловић Мирка Добривоје, Пецељ-Антић 
Милана Живка, Петковић Спире Велимир, Петро-
вић-Селић Милана Јосиф, Поповић-Елек Драгама 
Дара, Поповић-Шошевић Душана Добрила, Попо-
вић-Вукотић Љубе Драгица, Прапаштица Селима 
Јусуф, Прлинчевић Станка Љубица, Протић Рајка 
Станојка, Радојевић-Ћетковић Ристе Вида, Раду-
ј к о в и ћ Милутина Мико, Ранковић Мита Јана, Рас-

тодер-Милић Станимира Милица, РецаЈ Ферат Фах-
рије, Ређепи Тасима Мевљуде, Реш-Савић Станоје 
Радосава, Ристић Крсте Боривоје, Ристић Стојана 
Љубомир, Ристовић Николе Драгослав, Рожаја Дли 
Нурија, Симоновић Радована Сретен, Синишта-Ки-
кич Пренка Јелена, Сјеклоћа Љубомира Ђорђе, 
Смани ШабаЕт Нусрет, Сотирова-Иванова Методи-
је Данка, Спонца Ахмета ЈБеља, Стаменић-Тома-
шевић Бошка Даница, Станојевић Ставре Чедомир, 
Шабани Реџепа Шефкија, Шаботић Ахмета Хаки-
ја, Шахини Луз Ђуста, Шеху-Андрич Сава Лепо-
сава, Шепецан-Шулић Тома Љубинка, Шупев ич 

Меселгјич Георгина, Танасковић Михајла Косара, 
Тенешдоли Ибрахима Бајрам, Тонић-Крухар Ђор-
ђа Добрила, Топћиу-Лимани Ђемаљ Ведихат, Топр-
љак Сељејмана Мухарем, Трајковић Наста Новица, 
Трајковић Сретка Станимир, Вардар Алејдина Му-
са, Васић Драгољуба Милибор, Васић-Јовановић 
Ђорђа Надежда. Васић4 Танасије Спасоје, Васић-
-Ђорђевић Миладина Станислава, Вујовић-Ракоче-
вић Ђуре Милица, Вукићевић Војина Момчило, 

Вуковић-Бањеглавић Милана Добрила, Вулетић-
-Ђермановић Петра Слободанка, Зајми Хајрула Хил-
мије, Зајми-Zenollari Џафера Ресмије, Завишић 
Милана Оливера, Здравковић Столе Божидар, Зе-
ћири Бахтијара Бехџет, Зогјани Рустема Фаики, 
Живић Недељка Младен; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Амити Ћерима Иљаз, Бериша Седмана Хазир, 
Сахити Сахита Мусли, Ве л иа Реџепа Ељмаз; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андевска Русе Ленче, Ашани Мехмета Сади-
је, Беха-Бајгора Иљаза Емина, Белегу-Краснићи 
Шабана Рабиша, Бериша-Шабани Иљаза Садета, 
Блогојевић Љубе Рада, Бојчић-Милосављевић 
Александра Светлана, Цакај-Намони Рагипа Ајша, 
Чиричи Хамдија Исмајл, Дана-Брика Ушета Бехар, 
Драговић-Столић Љубомира Цвета, Ђемајли-Кики-
ћи Мехмети Хидајете, Ђокић Трајка Цвета, Ђорђе-
вић Александра Вера, Ђурђехало Ирфана Бесире, 
Ејуп Ређепа Ејуп, Гаши-Међуани Ређепа Фахрије, 
Гаши Џеладина Кадри, Глава-Говори Ибрахима Ми-
ради ја, Грујић Боговита Јелица, Гута Фазли Сад-
ри, Гуџа-Бранда Фаредина Месерет, Хађимуса Аса-
на Адем, Хајоли-Лика Шабана Хамида, Хасанђе-
кај-Гергури Ајета Шазије, Хидић Ибраима Сев-
дија, Илић-Ћирковић Милоје Милинка, Исмаљи 
Мухарема Бејазе, Јака Љатифа Ћамиља, Јанко-
вић-Миковић Николе Нада, Качанику Бечира Ђа-
вит, Краснићи-Мађери Ахмета Ремзи је, Матовић-
-Јованић Милана Нина, Мемиши-Кадри Јашара 
Бајрамша, Милић-Васић Драгољуба Веселинка, Ми -

лошевић Боре Будимка, Митић Чедомира Радомир, 
Мућај-Алар Иштвана Илона, Муфти-Даши Сулеј-
мана Ђемиље, Мурганић Боривоја Загорка, Муста-
фа-Драгидела Хамди Надире, Нешић-Томић Сло-
бодана Славујка, Новитовић-Петровић Вукомана 
Олга, Османи Бечира Ређеп, Пацо-Џибо Симона 
Радмила, Пантић Живана Милица, Патенковић-
-Миљисављевић Милутина Богданка, Претрешња-
-Пуповац Сретка Софија, Реџа-Битић Анде Мири-
т а , Реџепи-Нуѕет Садри Нације, Ређепи Хамита 
Али, Сахатћиу-Agagjyshi Назми Беса, Салиху-

-Рзнићи Мустафе Хазбије, Стаменковић-Стојко-
вић Богољуба Мирослава, Сулејмани Хусеина 
Ymrane, Суљај-Реџепи Бајрама Емина, Шахини 
ЈБузе Матеја, Шаљчини Бечира Ђуљетен, Шефћет 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Брахим Гргури, Томић-Филић Стојана Мирса, У не-
хајдарај-Кадић Хима Хата, Велиу Шефћета Пран-
вера, Влаховић Ђорђа Драган, Врајоли Шефкија 
Гани, Здравковић-Видановић Видена Радмила. 

Бр. 72 
21 јуни 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чанак Николе др Милан, Проданић Павла Бог-
дан, Тот Андрије Борислав; 

— 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 

Теслић Николе Миле; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дрмончић Николе др Љубиша, Грбић Ђуре Ви-

томир, Ленђер Јоакима Влада, Николић Светислава 
Ђурица, Поповић Глигорија Лазар, Тепавчевић 
Ђорђа Вукашин; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Павловић Владимира Радивој, Погрмић Илије 
Драго, Радовић Јоша Новица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Басарић Јована Петар, Бунџак Михаља Шан-
дор, Црногорчевић Борислава Бранко, Чолић Јова-
на Десимир, Чонка Маћаша Шандор, Чубрило Бран-
ка Владимир, Ђилас Раде Милорад, Ђуровић Не-
дељка Павле, Гарзичић Милоша Петар, Гигић Ра-
дослава Драгомир, Гина Јона Паун, .Говедарица 
Владе Милош, Хусар Јаноша Андраш, Јованчић 

Стјепана Иван, Јерковић Лазара Гојко, Киш Зо-
фиа Јанош, Кнежевић Марка Илија, Којић Мили-
воја Милош, Ковачевић Петка Бошко, Марцикић 
Новака Илија, Mapjan Боже Милан, Механџић Ра-
дована Живан, Мудринић-Селак Стјепана Петра, 
Николић Симе Милета, Патаки Анта л а Јанош, Ра-
даковић Дане Милош, Радовић Мартина Радуле, 
Ристичевић Здравка Радомир, Шаренац Ђуре Јован, 
Шимон Јожефа Јожеф, Штефан Петра Трајан, 
Тинтор Пере Мирко, Тот Хоргоши Пала Пал, Трти-
ца Јове Петар, Владисављевић Вељка Иса, Жар-
ковић Гојка Милован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ачај Ивана Фрања, Арсенијевић Павла Марко, 

Беке Ђуре Иван, Бенчик Јожефа Антал. Берењи 
Јаноша Ерне, Берисављевић Славка Драгомир, 

Бичкеи Иштвана Лајош, Бранков Јована Радован, 
Булић Анте Милош, Бунчић Душана Марко, Цера 
Зарија Домника, Цветић Драгољуба Немања, Дом-
јан Михаља Јожеф, Ђорић Анђела Момчило, Ђуро-
вић Данила Стојан, Француски Мите Лазар, Грбе-
ља Анте Крста, Грубор Симе Милан, Хомол^а Ка-
роља Карољ, Ивановић Божидара Хранислав, Ив-
ковић Марка Марко, Јелић Дике Никола, Јованов 
Драгољуба Жарко, Јунгер Кароља Карољ, Кендри-
шић Срете Глиша, Кијац Петра Душан, Киш Јана 
Јано, Кнежевић-Перњак Панте Јелена, Кнежевић 
Тодора Марко, Кокрехел Имреа Имре, Копуновић 
Јаноша Имре, Крајновић Марка Петар, Кристин 
Имре Иштван, Кустурић Живка Радојко, Лалић 
Душана Младен, Ласло Лукача Андраш, Мајлат-
- Леринц Лајоша Ета, Марин Бранка Мирко, Мар-
јанов Паје Јован, Марјановић Миливоја Радивој, 
Марошевић Андрије Марко, Месарош Урбана 
Илеш, Милошев Милана Златоје, Мишљеновић Са-
ве Радивој, Моснак Мише Павле, Николић Радиво-
ја Миленко, Новковић Луке Ђуро, Ормош Шандо-
ра Имре, Петковић Новице Драгомир, Поплашен 
Ђуре Лаза, Поповић Јована Петар, Пустахија Ми-
ле Бранко, Радишић Гојка Миленко, Радулов Пав-
ла Сава, Сумарџић Симе Никола, Сенти Имре Лас-
ло, Симовић Милорада Милисав, Сосдановски Кр-
сте Лазар, Србин Паје Лазар, Судар Јандре Јован, 
Шарић Јована Никола, Шутић Спасоја Војо, Тари 
Михаља Јене, Тот Петера Михаљ, Туша-Soregi Ур-
бана Тереза, Вујин Раде Живко, Зонаи Јожефа 
Јанош; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Батинић Јована Радован, Масал Ђорђа Стани-
мир, Поповић Властимира Душан, Тубић Илије 
Миодраг, Васић Душана Владимир, Зарић Стеве 
Живојин; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бабић Душана Радоје, Бокан Душана Жарко, 

Вип Гелерта Јожеф, Деак Ференца Јожеф, Лепе-
дат Јована Сава, Маринков Јована Анђелија, Ма-
тић Симе Милан, Михаљи Иштвана Иштван, Пер-
дух Саве Илија, Пидиши Иштвана Карољ, Ракић 
Драгомира Борислав, Самарцић Боже Душан, Сол-
ноки Михаља Михаљ, Шетало Јаноша инж. Јанош, 
Вереш Иштвана Ференц; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Анђелић Триве Бошко, Антонијев Чеде Милета, 

Балог Михаља Денеш, Барањи Андраша Јанош, 
Варна Иштвана Шандор, Делић Симе Милутин, 

Дома Иштвана Иштван, Грујић Анђелка Радослав, 
Гуљаш Иштвана Миклош, Хегедиш Андраша Ен-
дре, Караиловић Милоша Рафаило, Лападат Луке 
Аурел, Луковић Младена Петар, Раицки Милорада 
Јован, Ранђеловић Николе Никодије, Се лемић Вла-
стимира Миодраг, Шушкић-Радивојевић Спасоје 
Ана, Тодоров Славка Грујица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Арађан Недељка Бранко, Аугустиновић Мате 

Мијо, Гагић Живојина Новак, Голушин Ми ЛИРО ја 
Светозар, Ходи Ференца Антал, Кобар Карла Ја-
рослав, Крнетић Жарка Марко, Петровић Исе Ду-
шан, Попадић Јеремије Слободан, Стаматовић Јо-
вана Стеван, Стошић Радољуба Никола, Тома Пав-
ла Јован, Трифуновић Саве Славко, Зубац Воје 
Спасоје; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Граховац Цвије Перо, Јаноцик Мартина Сте-

ван, Тртић Миће Милош, Вујчић Часлава Миодраг, 
Задрипко Осифа Данијел, Живковић Маријана 
Иван. 

Бр. 73 
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Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта 

192. Закон за сојузните административни так-
си (Пречистен текст) — — — 
Одлука за определување на максимални-
те цени односно тарифни ставови за пре-
воз на стоки на пругите на југословен-
ските железници — — — — — — 

193. 
— 353 

356 
194. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за условите под кои физички лица 
можат да увезуваат, внесуваат и примаат 
определени предмети од странство — — 356 

195. Решение за определување на царинската 
стапка „Слободно" на увозот на специ-
фична опрема за производство на звучни 
книги за потребите на слепи лица — — 357 

196. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за ослободување од плаќање на 
царина на специфичната опрема за здрав-
ството — — — — — — — — — 357 

197. Упатство за распоредување на петиците 
од разни облици со Царинската тарифа 358 

198. Упатство за распоредување на агрегати 
за фрижидери и разладна опрема во Ца-
ринската тарифа — — — — — — 359 

Страна 
199. Упатство за распоредување на компресо-

ри за фрижидери во Царинската тарифа 359 
200. Упатство за распоредување на меки фе-

ритни јатки со различни форми и на пер-
манентни феритни магнети со различни 
форми во Царинската тарифа — — — 359 

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

202. Правилник за користење на леталиштата 
203. Правилник за начинот на запишување на 

аеродромите во уписникот на цивилни ае-
родроми и на леталиштата во уписникот 
на леталишта — — — — — — — 

204. Наредба за утврдување на износот на 
личната и семејната инвалиднина, на ор-
топедскиот додаток и додатокот за не-
га и помош од страна на друго лице во 
1979 година — — — — — — — — 

205. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Репзг5лика Југославија за 
1978 година — — — — — — — — 

206. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за 
1978 година — — — — — — — — 

207. Наредба за утврдување на основите за 
определување на боречкиот додаток во 
1979 година — — — — — — — — 

208. Решение за отворање Царинска испостава 
на Царинарницата Загреб, со седиште во 
Загреб — Велесаем — — — — — — 

209. Правилник за југословенските стандарди 
за натриумфлуорид, технички — — — 

210. П р а в и л н и к з а Ј у г о с л о в е н с к и т е с т а н д а р д и 
з а п о л у с п р о в о д н и ч к и к о м п о н е н т и — — 

211. Одлука за утврдување на височината на 
годишната и месечната аконтација на по-
стојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини за 1979 година 

212. Одлука за финансирање на работите на 
станбената изградба — — — — — — 

213. Одлука за измена на Одлуката за надо-
местите. патните и други трошоци на де-
легатите на Собранието на Интересната 
заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните 
органи — — — — — — — — — 

214. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво за Обединетите Арап-
ски Емирати, Државата Бахреин. Држа 
вата Катар и Султанатот Оман — 

215. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво на Југославија во 
Кралството Норвешка — — — — — 

216. Спогодба за промена на затечените цени 
за панел-плочи — — — — — — — 

217. Спогодба за промена на затечените цени 
за шпер-плочи — — — — — — — 

218. Спогодба за промена на затечените цени 
на филтер-стапчиња за цигари — — — 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за контниот план и за билан-
сите за организациите на здружениот труд 

Одликувања — — — — — — — — — 

360 
360 

367 

368 

368 

— 363 

369 

369 

369 

369 

370 
370 
371 
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