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БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XI, 

379. 
Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), на предлог од генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ СМЕТКИ 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат начинот и условите 

под кои корисниците на општествени средства (во ната-
мошниот текст: корисниците) можат кај Службата на оп-
штественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) да ги отвораат и укинуваат сметките од член 95 
став 1 ва Законот за Службата на општественото книго-
водство. 

Член 2 
Под сметки кај Службата, во смисла на оваа уредба, 

се подразбираат сметките на кои корисниците ги водат 
своите динарски средства, во согласност со член 94 од За-
конот за Службата на општественото книговодство. 

II. Сметки што корисниците можат да ги 
отвораат и укинуваат кај Службата 

Член 3 
Сметките што корисниците можат да ги отвораат и 

укинуваат кај Службата, со1т*асно со член 95 став 1 од За-
конот за Службата на општественото книговодство, се: 

1) жиро-сметките; 
2) сметки на издвоените средства; 
3) сметки на средствата за вршење на посебните фун-

кции на определени корисници (народните банки, банките, 
заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за 
реосигурување, заедниците за ризици и нивните единици, 
самоуправните интересни заедници и другите корисници 
определени со закон); 

4) сметки за уплата на приходите на општествено-по-
литичките заедници и на нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и на другите самоуправни орга-
низации и заедници; 

5) проодни сметки за заедничкиот приход и преодни 
сметки за другите средства што се собираат и распореду-
ваат на определени корисници; 

6) други сметки во согласност со законот. 

Член 4 
На жиро-сметката кај Службата се водат паричните 

средства на корисникот што корисникот ги остварува, со 

нив располага и врши плаќања по сите основи од своето 
работење. 

Член 5 
На сметката на издвоените средства кај Службата се 

водат паричните средства на корисникот со кои располага 
и врши плаќања за определени намени утврдени со закон, 
со друг пропис и со самоуправни општи акти во соглас-
ност со закон, а особено: средствата на резервите, сред-
ствата за заедничка потрошувачка, средствата за инвести-
ции, средствата на депозити, средствата на солидарноста 
и други средства што се издвојуваат на посебни сметки. 

Сметка од став 1 на овој член може да има само ко-
рисник кој има отворена жиро-сметка. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ос-
новна организација на здружен труд односно работна за-
едница која располага со средствата со кои управува пре-
ку жиро-сметката на работната организација во чиј состав 
се наоѓа, може кај Службата да има сметки на средствата 
за заедничка потрошувачка. 

Член 6 
Сметка ва средствата за вршење на посебните фун-

кции на определен корисник (во натамошниот текст: смет-
кава посебни функции), покрај постојната жиро-сметка, 
кај Службата може да има корисник определен со закон за 
водење на средствата и за вршење плаќања за посебни 
функции, односно за вршење на определени работи. 

Член 7 
Сметки за уплата на приходите на општествено-по-

литичките заедници и на нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и на другите самоуправни орга-
низации и заедници од член 95 став 2 на Законот за 
Службата на општественото книговодство се отвораат кај 
Службата, во согласност со законот и со други прописи 
донесени врз основа на законот. 

Член 8 
Проодив сметки за заеднички приход кај Службата 

на кои се водат средствата што се наплатуваат и распоре-
дуваат по основ на заедничкиот приход, корисниците 
можат да отвораат во согласност со закон и со самоуправ-
на спогодба за здружување на труд и средства. 

Корисникот може кај Службата да отвори и повеќе 
проодни сметки за заеднички приход, во согласност со са-
моуправната спогодба. 

Член 9 
Проодни сметки за други средства што се собираат и 

распоредуваат на определени корисници (во натамошни-
от текст: проодна сметка за други средства), корисниците 
можат да отвораат во согласност со законот. 

Корисникот може кај Службата да отвори и повеќе 
проодив сметки за други средства, во согласност со зако-
нот, со друг пропис и со самоуправна спогодба. 
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Член 10 
Корисникот може, покрај жиро-сметка да отвори и 

друга сметка кај Службата од член 3 точка 6 на оваа уред-
ба, на која се водат средствата и од која се вршат плаќања 
за определени намени утврдени со закон односно со друг 
пропис и со самоуправна спогодба. 

III. Начин н услови за отворање сметка кај Службата 

Член 11 
Корисникот може да отвори жиро-сметка кај органи-

зационата единица на службата на општественото книго-
водство во републиката односно службата на општестве-
ното книговодство во автономната покраина (во ната-
мошниот текст: организационата единица на Службата) 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисникот. 

Корисниците чие седиште е во градови со повеќе оп-
штини и повеќе организациони единици на Службата 
можат, по исклучок од одредбата на став 1 од овој член, да 
отворат жиро-сметки кај една организациона единица на 
Службата за сите основни организации на здружен труд и 
за работната заедница на работната организација или 
сложената организација на здружен труд односно на дру-
ги корисници. 

Ако седиштето на основната организација на 
здружен труд и на работна заедница на работната органи-
зација односно на сложената организација на здружен 
труд се наоѓа на подрачјето на иста организациона едини-
ца на Службата, тие основни организации и работни заед-
ници можат, согласно со самоуправната спогодба, свои 
жиро-сметки да отворат кај тие организациони единици 
на Службата, односно кај една од нејзините издвоени еди-
ници. 

Основната организација на здружен труд односно ра-
ботната заедница која располага со средствата со кои уп-
равува преку жиро-сметката на работната организација во 
чиј состав се наоѓа, може кај организационата единица на 
Службата од став 1 на овој член да отвори сметки од член 
5 став 3 на оваа уредба, според седиштето на основната 
организација на здружен труд односно на работната заед-
ница. Кон барањето за отворање на тие сметки, основната 
организација на здружен труд односно работната заедни-
ца поднесува соодветна документација пропишана во 
член 12 од оваа уредба. 

Други сметки од член 3 точка 6 на оваа уредба, корис-
ниците можат да отворат кај организационата единица на 
Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисни-
кот. 

Член 12 
Жиро-сметка кај Службата се отвора врз основа на 

писмено барање од корисникот. 
Кон барањето за отворање жиро-сметка, корисникот 

прилага соодветна документација, и тоа: 
1) решение за упис на корисникот во судскиот регис-

тар односно во регистарот на надлежниот орган, ако за 
односниот корисник е пропишано регистрирање; 

2) акт на надлежниот орган односно самоуправна 
спогодба за основање на корисникот, ако корисникот не е 
основан непосредно врз основа на закон; 

3) правила или статут на општествено-политичка ор-
ганизација, општествена организација, здружение на граѓ-
ани или на друго правно лице кое располага со општестве-
ни средства; 

4) известување од органот надлежен за работи на ста-
тистиката за распоредувањето на корисниците по дејнос-
ти, ако распоредувањето го врши органот за работи на 
статистиката; 

5) договор за депонирање на средствата кај определе-
на банка; 

6) картони со депонирани потписи на лицата овласте-
ни за потпишување на налози заради располагање со сред-
ствата од сметките кај Службата. 

Кон барањето за отворање жиро-сметка на работна-
та организација, преку која основната организација на 
здружен труд односно работната заедница располага со 
средствата со кои управува, работната организација под-
несува до организационата единица на Службата и само-
управна спогодба со која се уредуваат меѓусебните права, 
обврски и одговорности по тој основ, во согласност со со-
јузен закон. 

Банката која поднесува барање за отворање жиро-
-сметка, истовремено со поднесувањето на тоа барање 
поднесува и барање за отворање сметка на издвоените 
средства за средствата на резервниот фонд на банката и за 
средствата на задолжителната резерва на банката кај На-
родната банка на Југославија. 

Воените единици и воените установи, кон барањето 
за отворање сметка кај Службата, поднесуваат акт од со-
јузниот секретар за народна одбрана дека можат да имаат 
жиро-сметки и други сметки кај Службата, како и картони 
со депонирани потписи на лицата овластени за потпишу-
вање на налозите за располагање со средствата од сметка-
та кај Службата. 

Член 13 
Корисникот може да поднесе барање за отворање 

сметка на издвоените средства истовремено со барањето 
за отворање жиро-сметка, односно кога за тоа ќе се укаже 
потреба. 

Член 14 
Корисникот може да поднесе барање за отворање 

сметка за посебни функции истовремено со барањето за 
отворање жиро-сметка, односно кога за тоа ќе се укаже 
потреба. 

Член 15 
Корисниците од член 8 односно член 9 на оваа уред-

ба, барање за отворање проодна сметка за заеднички при-
ход односно за отворање проодна сметка за други сред-
ства поднесуваат до надлежната организациона единица 
на Службата. 

Кон барањето за отворање сметка од став 1 на овој 
член, корисниците поднесуваат соодветна документација 
од член 12 на оваа уредба и самоуправна спогодба со која 
се уредува наплатата на заедничкиот приход односно на-
платата на други средства. 

Член 16 
Барање за отворање друга сметка од член 3 точка 6 

на оваа уредба, корисникот може да поднесе истовремено 
со барањето за отворање жиро-сметка, односно кога за 
тоа ќе се укаже потреба. 

Член 17 
Работната организација која ќе и поднесе барање до 

организационата единица на Службата за отворање жиро-
-сметка, преку која основната организација на здружен 
труд односно работната заедница располага со средствата 
со кои управува, покрај документацијата определена во 
член 12 на оваа уредба, до организационата единица на 
Службата поднесува договор за депонирање на средствата 
за секоја основна организација на здружен труд односно 
за работната заедница со основи и мерила за распоред на 
средствата по банки, ако средствата од жиро-сметката на 
работната организација се депонираат кај повеќе банки. 

Основната организација на здружен труд односно ра-
ботната заедница која ќе одлучи да располага со средства-
та со кои управува преку жиро-сметката на работната ор-
ганизација е должна, пред поднесувањето барање за отво-
рање жиро-сметка на работната организација од став 1 на 
овој член, да поднесе барање за укинување на својата 
жиро-сметка кај надлежната организациона единица на 
Службата и налози за пренос на средствата од сметките 
што се укинуваат. 
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Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно се при-
менуваат и на сметките на кои се водат другите средства, 
освен на сметките на кои се водат средствата за заедничка 
потрошувачка. 

Член 18 
Ако над корисникот се отвори стечајна постапка или 

постапка за редовна ликвидација, стечајниот управник од-
носно лицето овластено да ја спроведува постапката за ре-
довна ликвидација е должно, истовремено со поднесува-
њето барање до надлежната организациона единица на 
Службата за отворање жиро-сметка на корисникот во сте-
чај или ликвидација, да поднесе и барање за укинување на 
постојната жиро-сметка и на другите сметки на тој корис-
ник. 

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот уп-
равник односно лицето овластено да ја спроведува по-
стапката за редовна ликвидација го прилага решението за 
отворање стечајна постапка односно постапка за редовна 
ликвидација, договор за депонирање на средствата кај оп-
ределена банка и картон со депонирани потписи заради 
располагање со средствата од сметката на корисникот во 
стечај односно ликвидација. 

Член 19 
Корисникот е должен за настанатите статусни и дру-

ги промени да ја извести организационата единица на 
Службата кај која има жиро-сметка односно други смет-
ки, најдоцна во рок од осум дена од денот на настанатите 
промени, заради запишување на тие промени во региста-
рот на корисниците на општествени средства и заради 
друга евиденција на Службата и во врска со тие промени 
да поднесе документација. 

IV. Начин и услови за укинувам на сметки кај Службата 

Член 20 
Корисникот може да поднесе барање за укинување на 

своите сметки кај Службата. 
Кон барањето за укинување на жиро-сметка корисни-

кот е должен да поднесе доказ дека се стекнале услови за 
укинување на жиро-сметката, а особено: решение за бри-
шење на корисникот од регистарот на надлежниот орган 
односно акт на надлежниот орган за престанок на корис-
никот или одлука на надлежниот орган на основната орга-
низација на здружен труд односно на работната заедница 
за располагање со средствата преку жиро-сметката на ра-
ботната организација. 

Сметките на воените единици и воените установи, 
што се водат кај Службата, се укинуваат врз основа на акт 
на сојузниот секретар за народна одбрана. 

Сметките за уплата на приходите на општествено-
-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуп-
равните интересни заедници и на другите самоуправни ор-
ганизации и заедници се укинуваат врз основа на закон и 
на други прописи донесени врз основа на закон. 

V. Завршни одредби 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-
станува да важи Уредбата за начинот и условите под кои 
корисниците на општествени средства можат кај Служба-
та на општественото книговодство да отвораат и укинува-
ат сметки („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/79). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п.бр. 274 

28 јуни 1984 година 
Белград „ . Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

380. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат земен гас можат цените за земен гас да ги формираат 
така што највисоката продажна цена да изнесува 9 динари 
по 1 Nm3, со топлотна вредност од 35.169,12 кЈ, на темпе-
ратура од 273 к и притисок од 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, со задржување на постојните услови за про-
дажба и на тарифните ставови што според прописите по-
стоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на земен гас од домашно производство можат 
на цената од точка 1 на оваа одлука да засметаат учество 
за покритие на трошоците на прометот во износ од 1,25%. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на земен гас од увоз можат на цената за увозен 
гас франко југословенска граница да засметаат учеството 
за покритие на трошоците на прометот во износ од 1,25%. 

Учеството за позитив на трошоците на прометот ут-
врдено според одредбите од став 1 односно од став 2 на 
оваа точка претставува вкупниот износ од кој сите органи-
зации на здружен труд што се занимаваат со промет на зе-
мен гас ги покриваат своите трошоци во прометот на тие 
производи. 

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

Е. п. бр. 273 
5 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуkовиќ, е. р. 

381. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за основите 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА 

I. Со оваа одлука се утврдуваат магистралните па-
тишта на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

II. Магистрални патишта, во смисла на точка 1 од 
оваа одлука се: 

1. патот југословенско-австриска државна граница -
Коренско седло-Јесенице-Љубллна-Загреб-Поповача-
-Жупања-Белград-Рала-Баточина-Ниш-Владичин Хан-

-^Скопје-Гевгелија-Богородица-југословенско-грчка 
државна граница, како и патиштата што се спојуваат со 
него, и тоа: 

1) југословенско-австриска државна граница-Љубељ-
-Накло; 

2) југословенско-италијанска државна граница-Рате-
че-Поткорен; 
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3) Сесвете (Загреб) - Врбовец-Бјеловар-Ѓурѓевац; 
4) Поповача - Сисак - Жажина; 
5) Бјеловар-Велики Зденци-Гарешница-Кутина; 
6) Нашице-Славонска Пожега-Нова Градишка; 
7) Жупања-Вуковар; 
8) Жупања-Шички Брод (Тузла); 
9) Белград - Панчево - Уљма - Вршац - Ватин - југос-

ловенско - романска државна граница; 
10) Рал>а-Смедерево; 
11) Баточина-Крагуевац; 
12) Ниш - Димитровград - Градина - југословенско -

бугарска државна граница; 
13) Владичин Хан-Сурдулица-Стрезимировци-југос-

ловенско-бугарска државна граница; 

2. патот југословенско-италијанска државна граница 
Шкофие-Копер-Пула-Риека-Масленица-Сплит-Дубров-

ник-Котор-Тиват-Петровац-Титоград-Рожај-Титова 
Митровица-Приштина-Скопје-Куманово-Крива Палан-
ка-Беве-Баир-југословенско-бугарска државна граница 
како и патиштата што се соединуваат со него и тоа: 

1) Риека-Врања-Лупоглав-Пазин-Пореч; 
2) Масленица-Обровац-Жегар-Ервеник-Книн; 
3) Титоград-Цетиње-Будва; 
4) Петровац - Улцињ - Сукобин - југословенско - ал-

банска државна граница; 

3. патот југословенско-австриска државна граница -
Вич-Дравоград-Марибор-Птуј-Вараждин-Копривница-

-Вировитица-Осиек-Богоево-Кула-Бечеј-Милошево-Ки-
кинда-Наково-југословенско-романска државна граница, 
како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Вараждин-Иванец-Голубовац-Велика Вее; 
2) југословенско-унгарска државна граница - Гола-

-Копривница-Крижевци-Врбовец; 

4. патот Карталево-Ново Место-Метлика-Карло-
вац-Босански Нови-Бања Лука-Добој-Тузла-Меѓаш-Ка-
ракај (Зворник) - Бања Ковил»ача-Лозница-Валево-Лаза-
ревац-Марковац-' Рготина, како и патиштата што се спо-
јуваат со него, и тоа: 

П Ново Место-Мачковец; 
2) Војниќ-Крстиња-Велика Кладуша-Цазин-Србл>а-

ни; 
3) Сисак-Петриње-Глина; 

5. патот Сењ-Оточац (Плитвице)-Приебој-Личко 
Петрово Село-Бихаќ-Јајце-Лашва-Сараево-Пале-Меси-
ќи-Устипрача-Вишеград-Титово Ужице-Чачак-Кралево-
-Појата-Параќин-Заечар-Врчка Чука-југословенско-бу-
гарска државна граница. 

6. патот Љубл>ана-Брод на Купа-Делнице-Мрко-
паљ-Бриње-Оточац-Госпиќ-Грачац-Сучевиќи-Зрмања-
-Паѓане-Книн-Сињ-Триљ-Циста-Прово-Имотски-Гру-

де-Чаплииа-Столац-Љубиње-Требиње-Никшиќ, како и 
патот што се спојува со него: 

1) Сучевиќи Доњи Срб - Личка Калдрма - Ресановци -
Босанско Грахово - Ливно - Карлов - Хан - Коло - Посуш-
је - Мостар - Невесиње - Гацко; 

7. патот Осиек-Вуковар-Бачка Паланка-Нови Сад-
-Зрењанин-Житиште-Српска Црња-југословенско-ро-
манска државна граница, како и патот што се спојува со 
него. 

1) Зрењанин - Сечањ - Конак - Пландиште - Вршац -
Уљма - Бела Црква - Калуѓеров© - југословенско - роман-
ска државна граница; 

8. патот Фоча-Плевл>а-Приеполе-Сјеница-Нови Па-
зар; 

9. патот Колашин-Андриевица-Пеќ-Долац-Пришти-
на-Лесковац-Власотинце-Пирот, како и патот што се спо-
јува со него. 

1) Долац-Хромовик-Ѓаковица-Поношевац-југосло-
венско-албанска државна граница; 

10. патот југословенско-австриска државна граница-
-Шентиљ-Марибор-Цеље-Љубљана-Постојна-Раздрто-

-Сеножече-Декани, како и патиштата што се спојуваат со 
него, и тоа: 

1) Марибор-Мурска Собота-Лендава; 
2) Горна Радгона-југословенско-австриска државна 

граница; 
3) Цеље-Кршко (до магистралниот пат 1); 
4) Постојна-Рупе-Риека; 
5) Раздрто-Ајдовшчина-Нова Горица; 
6) Сеножече - Сежана - југословенско - италијанска 

државна граница; 

11. патот Птуј-Крапина-Загреб-Карловац-Ракови-
ца-Бихаќ-Рипач-Ужљебиќ-Доњи Лапац-Доњи Срб-Лич-
ка Калдрма-Стрмица-Книн-Сплит, како и патиштата 
што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Губашево-Кумровец; 
2) Книн-Шибеник; 

12. патот југословенско-унгарска државна граница -
Горичан-Чаковец-Вараждин-Загреб-Карловац-Риека-Ру-
пе-Козина-југословенско-италијанска државна граница, 
како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Чаковец-Лендава-Долга Вас-југословенско-унгар-
ска државна граница; 

2) Загреб-Жажина-Петриња-Костајница; 
3) Дуга Реса-Јосипдол-Модруш-Језеране; 

13. патот Карловац-Плитвице-Титова Кореница-Уд-
бина-Грачац-Обровац-Карин-Задар; 

14. патот Бихаќ-Босанска Крупа-Босански Новн-Бо-
санска Костајница-Драксениќ-Јасеновац-Липик, како и 
патиштата што се спојуваат со него, и тоа; 

1) Драксениќ-Босанска Градишка-НовИ Топола-Ср-
бац-Дервента-Босански Брод-Оџак-Модрича-Градачац-
-Брчко-Биелине-Шепак-Лозница; 

2) Босанска Крупа-Крњеуша-Воѓевица-Босански 
Петровац-Дрвар-Босанско Грахово-Стрмица-Книн; 

15. патот Босанска Дубица-Приедор-Сански Мост-
-Кључ-Роголи-Млиниште-Гламоч-Ливно-Шуица-По-

сушје-Имотски; 

16. патот југословенско-унгарска државна граница-
-Терезино Поле-Вировитица-Окучани-Клашнице-Бања 
Лука-Јајце-Доњи Вакуф-Бугојно-Ливно-Триљ-Присика-
-Сплит, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Клашнице-Прњавор-Дервента; 
2) Бугојно-Јабланица; 
3) Присика - Аржано - Циста - Прово - Шестановци -

Дубци; 

17. патот југословенско-унгарска државна граница-
-Кнежево-Билје-Осиек-Ѓаково-Босански Шамац-Добој-
-Зеница-Сараево-Јабланица-Мосгар-Метковик-Опузен, 

како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа: 
1) Билје-Бездан-СомборАГуботица; 
2) југословенско-унгарска државна граница-Доњи 

Михол>ац-Нашице-Славонски Брод-Добој; 
3) Буна-Радимле-Маслине-Столац-Хутово-Неум; 

18. патот југословенско-унгарска државна граница-
-Бачки Бриег-Сомбор-Бачка Паланка-Биелина-Тузла-
-Кладањ-Вогошќа (Сараево) - Добро Поле-Брод на Дри-

на-Никшиќ-Титоград-Рожај-југословенско-ал банска 
државна граница, како и патот што се спојува со него. 

1) Бачка Паланка-Илок-Шид-Адашевци (до магис-
тралниот пат број 1); 
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19. патот Белград-Обреновац-Шабац-Лозница-Бања 
Ковиљача-Каракај- Зворник-Власеница-Хан Пиесак-Под-
романија (Соколац) - Љубогошќе (Сараево), како и па-
тиштата што се спојуваат со него, и тоа: 

1) Каракај-Мали Зворник-Љубовија-Баина Башта-
Титово Ужице; 

2) Власеница-Кладањ; 
3) Подроманија (Соколац)-Рогатица-Месиќи; 

20. патот Дубровник-Билеќа-Фоча-Устипрача; 

21. патот Нови Сад-Рума-Шабац-Валево-Пожега-
-Титово Ужице-Приеполе-Биело Поле-Рибаревина, како 
и патот што се спојува со нив: 

1) Пожега - Ариље - Ивањица - Бук - Куманица -
Брњица - Штаваљ - Тузиње - Болјаре - врска со магистрал-
ниот пат број 2 (Јадрански пат); 

22. патот југословенско-унгарска државна граница-
-Хоргош-Суботица-Нови Сад-Белград-Горњи Милано-
вац-Кралево-Нови Пазар-Рибариќи, како и патиштата 
што се спојуваат со него и тоа: 

1) Нови Сад-Инѓија-Стара Пазова-Батајница-Бел-
град; 

2) Инѓија-Марадик; 

23. патот Мали Пожаревац-Младеновац-Крагуевац-
-Равни Гај-Мрчаевци, како и патот што се спојува со нив. 

1) Равни Гај-Кралево; 

24. патот Суботица-Чока-Кикинда-Зрењанин-Пан-
чево-Смедерево-Пожаревац-Милошева Кула-Неготин-
-Брегово-југословенско-бугарска државна граница, како и 
патот што се спојува со нив: 

1) Ечка-Зрењанин-Перлез-Крњача-Белград; 

25. патот Кладово-Прахово-Заечар-Ниш-Пришти-
на-Призрен-Жур-југословенско-албанска државна грани-
ца, како и патиштата што се спојуваат со него и тоа: 

1) Кладово-Голубац-Пожаревац; 
2) Приштина-Гњилане-Прешево; 

26. патот Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Подмо-
лје-Охрид-Битола-Кременица-Меџитлија-југословен-

ско-грчка државна граница, како и патот што се спојува со 
него: 

1) Требениште-Струга-Ќафасан-југословенско-ал-
банска државна граница; 

27. патот југословенско-бугарска државна граница-
-Делчево-Кочани-Штип-Титов Велес-Прилеп-Битола; 

28. патот Скопје (Миладиновци)-Штип-Струмица-
-Ново Село-југословенско-бугарска државна граница; 

29. патот Кралевица - мост копно - остров Крк - Оми-
шаљ - Крк - Башка - со траект - Лопар - Раб - Мишњак - со 
траект - Стара Новалја - Паг - Ражанац - Поседарје - Зеле-
ни Храст - Бенковац - Дрниш - Муч - Клис - Блато на Це-
тина - Шестановац - Загвозд - Вргорац - Пролог - Кула Но-
ринска - Метковиќ. 

III. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на магис-
тралните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/78 и 
5/80). 

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

Еп. бр. 275 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. p. 

382. 

Врз основа на член 51 од Законот за преминување на 
државната граница и за движење во граничниот ^ појас 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79 и 56/80), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузни-
от секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
БРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НА-
СЕЛУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА МОРСКИ-

ОТ БРЕГ, ОСТРОВИТЕ ИЛИ ДЕЛОВИ ОД 
ОСТРОВИТЕ 

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на 
движењето и населувањето на одделни делови на морски-
от брег, островите или делови од островите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/80 и 34/80) во точка 1 став 1 зборо-
вите: „На Брионските острови" се заменуваат со зборови-
те „На островите Мали Бриони и Ванга и полуостровот 
Пинида на островот Бриони јужно од северната страна на 
котлината Лако - паралела 44° 53.9' N,". 

2. Во точка 3 во став 1 по одредбата под 1) се додава 
нова одредба под 2, која гласи: 

„2) покрај островите и полуостровот од точка 1 на 
оваа одлука - и на другите Брионски острови ". 

Досегашната одредба под 2) станува одредба под 3). 
Став 2 се менува и гласи: 
„На деловите од морскиот брег и на островите од 

став 1 на оваа точка државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија можат да се населуваат само 
ако за тоа добијат одобрение." 

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

Е. п. бр. 288 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

383. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖ-

НИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И ГРИЗ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат брашно можат цените за пченично брашно и гриз да ги 
формираат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин./kg 

1) пченично брашно од типот „850" 31,85 
2) пченично брашно од типот „500" 34,00 
3) гриз од типот „400" 35,30 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во превозно средство, паритет Нови 
Сад. 
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3. Во цените од точка 1 оваа одлука не е засметана 
вредноста на амбалажата, 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
брашно и организациите на здружен труд што се занима 
ваат со промет на пченично брашно и гриз (во натамош-
ниот текст: организациите) можат на име посебни трошо-
ци за ситно меко пакување на пченично брашно во харт не-
ни кеси и ел., извршено на индустриски начин, на цените 
од точка i на оваа одлука да засметаат, и тоа за: 

Динари 

i) пакување од 1 kg 2,30 

2) пакување од 2 kg 3,60 

3) пакување од 3 kg 5,00 

4) пакување од 5 kg 6,60 

5) пакување од 10 kg 8,20 

4. Организациите на здружен груд што произведува-
ат брашно можат цените за пченично брашно и гриз затек-
нати на залихи да ги зголемат, и тоа за: 

Дин./kg 

1) пченично брашно од типот „850" 8,85 

2) пченично брашно од типот "500" 8,90 

3) гриз од типот „400" 8,60 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на пченично брашно и гриз и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани што произведуваат 
пченично брашно и гриз односно, што се занимаваат со 
промет на тоа брашно и гриз (во натамошниот текст: има-
тели на дуќани) можат цените за пченично брашно и гриз 
во прометот на големо односно на мало, што се затекнати 
на залихи, да ги зголемат гака што на набавната цена ќе 
го засметаат износот од став 1 на оваа точка. 

5. Организациите и имателите на дуќани ќе ги попи-
шат сите количини на пченично брашно и гриз затекнати 
на 21 јули 1984 година, како и сите количини на тоа браш-
но и I риз што до тој ден на организациите и на имателите 
на дуќани им ги фактурирале производителите односно 
добавувачите (стоки на пат). 

6. Разликите во цената од точка 4 на оваа одлука за 
сите попишани количини на пченично брашно и гриз, ор-
ганизациите и имателите на дуќани ќе ги пресметаат и 
евидентираат во своето книговодство или во друга евиден 
ција во согласност со прописите и тие разлики можат да 
се користат во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани попишаните количини на пче-
нично брашно од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријава г 
на надлежниот орган на општината на чија територија 
вршат дејност. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 289 
20 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

3 8 4 . 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните 
исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30//9) и член 99 точка 5 од Каконоi за движењето и пре-
стојот на странците („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), 
сојузниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИ 
1. Надлежните органи што, според одредбите од За-

конот за патните исправи на државјаните на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и од Законот за 
движењето и престојот на странците, им издаваат патни и 
други исправи на државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на странци, ќе ги наплату-
ваат обрасците на тие исправи по следните цени, и тоа об-
разецот за: 

Динари 

1) пасош (личен и семеен) 150 
2) дипломатски пасош . . 150 
3) службен пасош 150 
4) заеднички пасош 250 
5) детски пасош 150 
6) патен лист 20 
7) патен лист за странци 200 
8) патна исправа за бегалци 100 
9) патна исправа за лица без државјанство 100 

10) лична карта за странци 150 
11) туристичка пропусница 20 

2. С о денот на влегувањето во сила на ова решение 
престану ва да важи Решението за определување на цените 
на обрасците за патни и други исправи на државјаните на 
Социјалистичка Федеративвна Република Југославија и на 
странци („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/82). 

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

П. бр. 270-3-1/42 
27 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

385. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за крајбрежно-
то море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/65, 25/70, 27/74 и 13/79), во согласност со 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
сојузниот секретар за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОС-

ЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 
I. Во југословенските внатрешни морски води се ус-

тановуваат следните забранети зони: 
1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 

од 100 метри покрај северниот брег на полуосгровот Луш-
тица, и тоа меѓу местата Шпилице - Доњи Крашиќи и 
местата Росе-рт Добрач; 
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2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри покрај северниот брег на Мало Море (Нерет-
вански канал), и тоа од заливот Водице до 'ртот Меѓед, ог-
раничена со точките на брегот: 

3) зона што го опфаќа морскиот простор во Стонски 
канал, внатре во спојницата 'ртот Блаца-местото Журе-
ња; 

4) зона што го опфаќа морскиот простор во широчи-
на од ЗОО метри покрај отворениот дел на брегот на остро-
вот Ластово и внатрешните води меѓу островот Ластово и 
островите: Доњи Врховњаци, Братин оток и Мрчара и за-
ливот Скривена Лука; 

5) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри покрај отворениот дел на брегот на островот 
Вис и внатрешните води меѓу островот Вис и островите: 
Гребен, Паржан, Будиковац и Равних; 

6) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри, сметајќи од брегот на полуостровот Превла-
ка, ограничена со точките на брегот: 

7) зона што го опфаќа морскиот појас пред Бродоре-
монтниот завод „Сава Ковачевиќ" во Тиват, ограничена 
со следните точки: 

8) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри, сметајќи од брегот на островот Палагружа; 

9) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри покрај јужниот брег на островот Брач, од 
'ртот Заступ до заливот Фарска, ограничена со точките: 

10) зона во заливот Мала Будава што го опфаќа мор-
скиот простор југозападно од линијата чии крајни точки 
на копното се обележени со две ѕидани пирамиди (44° 53.6' 
N, 13° 59.Г Е и 44° 53.8' N, 13° 59.0' Е); 

11) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од ЗОО метри, сметајќи од брегот на островот Голи; 

12) зона што го опфаќа морскиот простор околу Бри-
онските острови ограничена со линијата што ги спојува 
следните точки: 

1) позицијата 0,6 милји во правецот 82° од гребенот 
Кабула (44° 56.9' N, 13° 43.4' Е), 

2) позицијата 44° 56.4' N, 13° 45.0' Е, 
3) позицијата 0,15 милји во правецот 45° од 'ртот Ан-

тилена - острови Бриони (44° 56.0' N, 13° 45.2' Е), 
4) позицијата 44° 55.6' N, 13° 45.8' Е, 
5) позицијата 0,15 милји во правецот 20° од 'ртот Са-

луга - острови Бриони (44° 55.3' N, 13° 46.8' Е), 
6) позицијата 0,15 милји во правецот 75° од 'ртот Ран-

кон - острови Бриони (44° 54.5' N, 13° 47.3' Е), 
7) позицијата 44° 54.1' N, 13° 47.1' Е, 
8) позицијата 44° 54.0' N, 13° 46.5' Е, 
9) позицијата 44° 53.5' N, 13° 45.9' Е, 
10) позицијата 0,2 милји во правецот 210° од светил-

ки кот Пинида (44° 53.1' N, 13° 45.1' Е), 
11) позицијата 0,2 милји во правецот 270° од островот 

Гронгера (44° 54.9' N, 13° 42.7' Е), 
12) позицијата 0,2 милји во правецот 270° од 'ртот 

Барбана - острови Бриони (44° 55.55' N, 13° 44.8' Е), 

13) позицијата 44° 55.7' N, 13° 43.5' Е, 
14) позицијата 44° 56.0' N, 13° 43.1' Е, 
15) позицијата 0,4 милји во правецот 147° од гребенот 

Кабула (44° 56.45' N, 13° 42.9' Е), 
16) позицијата 0,3 милји во правецот 102° од гребенот 

Кабула (44° 56.7' N, 13° 43.0' Е)." 
2. Југословенските бродови и чамци можат да пловат 

без ограничување низ зоната од точка 1 под 4, 5 и 8 на оваа 
наредба. 

По исклучок, југословенските бродови и чамци што 
не се во сопственост на лица кои имаат живеалиште на 
подрачјето на зоната од точка 1 под 12 на оваа наредба 
можат да пловат по оваа зона само ако добијат одобрение 
од надлежниот општински орган. 

Бродовите од ст. 1 и 2 на оваа точка не смеат да се ко-
ристат за вршење на подводни активности (подводно сни-
мање, скицирање на морското дно, подводно спелеолошко 
истражување, подводен риболов и др.). 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за установување забранети 
зони во југословенските внатрешни морски води 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

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

Бр. 288-1-5/73 
16 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

386. 

Врз основа на член 20а од Законот на средствата на 
резервите („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77, 41/83, 
10/84 и 22/84) директорот на Сојузниот завод за статисти-
ка издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИ-
ТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДИТЕ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 
ГОДИНА ДО 31 МАРТ 1984 ГОДИНА И ОД 1 ОКТОМ-

ВРИ 1983 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА 

1. Зголемувањето на цените на мало за периодите од 
1 октомври 1983 година до 31 март 1984 година и од 1 ок-
томври 1983 година до 30 јуни 1984 година се утврдува за-
ради користење на средствата на фондот на заеднички ре-
зерви формирани за територијата на општествено-поли-
тичките заедници во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во смисла на член 20а од Законот за сред-
ствата на резервите. 

2. Зголемувањето на цените од точка 1 на оваа наред-
ба за периодот од 1 октомври 1983 до 31 март 1984 година 
во однос на периодот од 1 октомври 1982 до 31 март 1983 
година изнесува 54,9%, а за периодот од 1 октомври 1983 
до 30 јуни 1984 година во однос на периодот од 1 октом-
ври 1982 до 30 јуни 1983 година изнесува 54,3%. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2103/1 
6 јули 1984 година 

Белград 

Директор на Сојузниот за-
вод за статистика, 

Франта Кочел, е. р. 
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387. 

Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 во врска со член 56 
од Законот за основите на системот на цените и за општ ес-
твената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80, 38/80 и 21/84) и точка 4 став 6 од Одлуката за усло-
вите и начинот на формирање на цените и за општествена-
та контрола на цените во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/84), во соработка со републичките и покра-
инските заедници за работи на цените, Советот на Сојуз-
ната заедница за работи на цените донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА 
НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-
НИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗ-
ВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕД-

НИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Одлуката за определување на производите и ус-
лугите од надлежноста на сите општествено-политички 
заедници за кои самоуправните организации и заедници 
не се должни да им доставуваат известувања за цените на 
надлежните заедници за работи на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/84), во точка 3 подгрупата „013021 Про-
изводство на леб и печива: специјални видови на леб и пе-
чива", се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 73/3 
18 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на сојузната заед-

ница за работи на цените, 
Никола Филиповиќ, е. р. 

2. Точка 6 се менува и гласи: 
„6. За процентот на просечното издвојување од фон-

дот на заедничката потрошувачка за станбена изградба од 
1976 година до денот на поднесувањето на барањето за 
хредит, се утврдуваат бодови, и тоа за: 

1) издвојување до 20% 0 бодови 
2) издвојување над 20% до 25% 15 бодови 
3) издвојување над 25% до 30% 30 бодови 
4) издвојување над 30% до 35% 45 бодови 
5) издвојување над 35% до 40% 60 бодови 
6) издвојување над 40% 75 бодови". 

3. Во точка 7 став 1 во одредбата под 1) бројот: „150" 
се заменува со бројот: „50"; 

во одредбата под 2) бројот: „100" се заменува со бро-
јот: „35", 

во одредбата под 3) бројот: „50" се заменува со бро-
јот „20". 

4. По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи: 
„7а. Износот на средствата на солидарноста што му 

се одобрува на корисникот на кредитот се пресметува на 
следниот начин: 

- збирот на бодовите на корисникот добиени по сите 
четири критериуми се множи со вкупниот број на станбе-
но загрозените работници и со вредноста на бодот." 

5. Точка 8 се брише. 
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-1270/14-84 
Зо мај 1984 година 

Белград 

Претседател на Собранието 
на заедницата за домување, 

Здравко Шево , е. р. 

388. 

Врз основа на член 10 точка 10 од Законот за Инте-
ресната заедница за станбена изградба н управувале со 
становине за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи (»Службен лиет на СФРЈ", бр. 36/75), 
во врска со член 12 од Самоуправната спогодба за основи-
те, мерилата и начинот на користење и располагање на 
средствата за солидарна станбена изградба, Собранието 
на Интересната заедница за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СО-

ЛИДАРНОСТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

1. Во Одлуката за начинот и постапката за утврдува-
ње на правото на користење на средствата на солидарнос-
та за станбена Изградба („Службен лист На СФРЈ", бр. 
34/82 и 30/83) во точка 4 став 1 бројот: „500" се заменува 
со бројот: „400". 

389. 

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 13 
јули 1984 година, откако утврди дека на еден делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово му престанал манда-
тот на 11 јули 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ОДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 
I. Се распишува дополнителен избор за еден делегат 

во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово. 

1 Дополнителниот набор ќе се одржи во сите собра-
нија на општините во Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово од I до 10 септември 1984 година. 

3. Денот на одржувањето на седница1а на собранието 
на општината на каја ќе се изврши дополнителен избор на 
еден делегат во Сојузниот собор го одредува претседате-
лот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните работи почнува-
ат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во 
„Службен лист на СФРЈ". 
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5. За спроведувањето на Одлукава ќе се грижат: оваа 
комисија, Покраинската изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово. 

Бр. 119 
13 јули 1984 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор 

на Собранието иа СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Таип Таипи, е. р. 

390. 
Врз основа на член 10 од Законот за Интересната за-

едница за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на сојузните 
органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), работните 
луѓе во органите и организациите на федерацијата 
здружени во Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА ИЗМЕНИ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА 
ОСНОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИ-

ДАРНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Самоуправната спогодба за основите, мерилата и 

начинот на користење и располагање на средствата за со-
лидарна станбена изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/82 и 30/83), во член 4 во став 2 се менува редоследот на 
точките така што точка 1 станува точка 3, точка 2 станува 
точка 1, а точка 3 станува точка 2. 

Член 2 
Член 6 се брише. 

Член 3 
Во член 10 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
и1) односот на бројот на станбено загрозените работ-

ници спрема бројот на вработените работници на денот на 
поднесувањето на барањето за кредит; 

2) односот на работниот стаж на станбено загрозени-
те работници спрема бројот на станбено загрозените ра-
ботници." 

Член 4 
Оваа самоуправна спогодба се смета како склучена 

кога ќе ја потпишат овластените претставници на учесни-
ците на оваа самоуправна спогодба, а влегува во сила на 
денот кога ќе ја прогласи Собранието на Заедницата за до-
мување. 

Член 5 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен 

лист на СФРГ. 

Бр. 02/2-4583/8 -84 
27 јуни 1984 година 

Белград За Работната заедница на Секре-
таријатот за законодавство на 

Собранието на СФРЈ, 
Бранка Перовиќ, е р. 

За Работната заедница на Сове-
тот на федерацијата, 
Мирјана Жигиќ, е. р 

За Работната заедница на Устав-
ниот суд на Југославија, 

Александар Јовичић е, р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ното јавно обвинителство, 

Љубомир Перовиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ното јавно правобранителство, 

Бранислав Стојаковић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот општествен правобрани-

тел на самоуправувањето 
Весна Полиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот совет за прекршоци, 
Томица Делибашић е. р. 

За Работната заедница на Пре-
тседателството на СФРЈ, 

Милка Сокиќ, е. р. 

За Работната заедница на 
Службата за репрезентативни 
објекти на Претседателството 

на СФРЈ, 
Предраг Стевановић е. р. 

За Работната заедница на Гене-
ралниот секретаријат на Сојуз-

ниот извршен совет, 
Милица Ацевнќ, е. р. 

За Работната заедница на Про-
токолот на Сојузниот извршен 

совет 
Ангелина Томиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за надвореш-

ни работи, 
Јосип Бубаш, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни 

работи, 
Боривое Форцан, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, 

Миодраг Арсиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и оп-

шти стопански работи, 
Цветко Живановиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ната дирекција за резерви на ин-

дустриски производи, 
Спасија Поповић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната 

управа, 
Трајко Митковић е. р. 
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За Работната заедница на Заво-
дот за информатика на сојузни-

те органи, 
Горан Шепељ, с. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот секретаријат за информа-

ции, 
Мирослав Латиновић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и 

индустрија, 
Бошко Меѓо , е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, 

Верица Јанковић с. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и вр-

ски, 
Мирослав Нешић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ната управа за радиоврски, 
Миомир Михаиловић с. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот воздухопловен инспекто-

рат, 
Сашо Драшковић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ното биро за работи на вработу-

вање, 
Радмила Јовановић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ната управа за царини, 

Мило Груичић е. р. 

За Работната заедница на Цари-
нарницата Белград, 

Бранко Радовиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот завод за општествено пла-

нирање, 
Милорад Јеремић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот завод за статистика, 
Драгица Бјелоглав, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот хидрометеоролошки за-

вод, 
Верица Гбурчик, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот завод за стандардизација, 

Драган Арсенин, е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот завод за патенти, 
Рајна Вранешевић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени 

метали, 
Веселин Новиќевић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот геолошки завод, 

Радоица Митровић е. р. 

За Работната заедница на Архи-
вот на Југославија, 

Јован Поповиќ, е. р. 
За Работната заедница на Сер-
висот за биротехнички работи 
на сојузните органи на управата 

и на сојузните организации, 
Наѓа Ѓокиќ, е. р. 

За Работната заедница на Сер-
висот за финансиско-материјал-
ни работи на сојузните органи 
на управата и на сојузните орга-

низации, 
Томислав Сотировиќ, е. р. 

За Работната заедница на Авто-
сервисот на сојузните органи, 

Божидар Бошковић е. р. 
За Работната заедница на 
Службата за работи на преведу-

вање, 
Душан Кнежевић е. р. 

За Работната заедница на 
Стручната служба на Централ-
ниот комитет на Сојузот на ко-

мунистите на Југославија, 
Бранислав Милошевић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот 

народ на Југославија, 
Аница Јањић е. р. 

За Работната заедница на Кон-
ференцијата на Сојузот на соци-
јалистичката младина на Југос-

лавија, 
Јулка Чворовић е. р. 

За Работната заедница на Сојуз-
ниот одбор ца Сојузот на 
здружението на борците од На-
родноослободителната војна на 

Југославија, 
Мирјана Анѓелковиќ, е. р. 

За Работната заедница на Пре-
тседателството на Комитетот 
на ООСК во органите и органи-

зациите на федерацијата, 
Владимир Царевиќ, е. р. 

За Работната заедница на 
Стручната служба на Интерес-
ната заедница за станбена из-
градба и управување со станови-
те за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните 

органи, 
Божурка Николиќ, е. р. 

За Работната заедница за 
одржување на станбениот фонд 
на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување 
со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на 

сојузните органи, 
Милутин Раић е. р. 

За Работната заедница на Сер-
висот за давање услуги за потре-
бите на репрезентацијата на со-

јузните органи, 
Петар Глишић е. р. 
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Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа ка член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски се назначува Божо Лукин, претседа-
тел на Координациониот одбор за унапредување на произ-
водственоста на општествениот труд на Советот на 
здружениот труд на Саборот на Социјалистичка Републи-
ка Хрватска. 

С.п.п.бр. 753 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретсед ате л, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на држената управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 
За помошник на сојузниот секретар за информации 

се назначува Светозар Круниќ, досегашен помошник на 
секретарот на тој секретаријат. 

С.п.п. бр. 758 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер на Народната банка на Југославија 

се назначува Дмитар Бакиќ, досегашен вицегувернер на 
Народната банка на Југославија. 

С.п.п. бр. 868 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 
секретар за надворешни работи Момчило Вучековиќ, со 
30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 Јуни 1984 година, 

С.п.п. бр. 869 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 ол За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Александар Демајо, 
со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п. бр. 870 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Миодраг Крџиќ, со 30 
јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п. бр. 871 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсед ате л, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Тоде Варџиски, со 30 
јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п.бр. 872 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрнќ, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Емил Дурини, со 30 
јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п.бр. 873 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Светислав Вучиќ, со 
30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п.бр. 874 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Милош Лаловиќ, по-
ради истекот на времето за кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п.бр. 875 
21 јуни 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Славољуб Петровиќ, 
поради истекот на времето за кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п.бр. 876 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Радован Урошев, по-
ради истекот на времето за кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п.бр. 877 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Живко Јошило, со 30 
јуни 1984 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1984 година. 

С.п.п.бр. 883 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрна, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
За помошник на директорот на Сојузниот геолошки 

завод се назначува Богољуб Крсмановић, досегашен по-
мошник на директорот на тој завод. 

С. п. п. бр. 897 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ 

ПОДГОТОВКИ 
За началник на Службата на Сојузниот извршен со-

вет за одбранбени подготовки се назначува генерал-пот-
полковникот Радован Василевиќ, досегашен началник на 
таа служба. 

С. п. п. бр. 899 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешна трговија м-р Милица Жиберна, со 
31 август 1984 година, поради истекот на времето на кое е 
назначена. 

На именуваната и престанува работниот однос на 31 
август 1984 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 900 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СПЕКТОР 

За главен сојузен девизен инспектор се назначува 
Владимир ЈОВКОВИЋ, досегашен помошник на генералниот 
директор на Сојузниот завод за општествено планирање. 

С. п. п. бр. 903 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Имамовић Осме Алага; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Арапчић Османа Ћамил, Башић Мустафе Хасан, 
Имамовић Ехима Хусеин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Авдић Османа Осман, Биковић Јусе Ибрахим, Драган 

Драгомира Стеван, Ђукановић Неде Драго, Фајић Алема 
Мустафа, Халиловић Халила Џемал, Халиловић Славке 
Хасан, Каурин Стојана Рајко, Ковачевић Мустафа Мех-
мед, Кркалић Халима Шефика, Кубичек Стеве Смиљка, 
Лукановић Иве Стјепан, Мешић Салке Рефик, Мијатовић 
Петра Боно, Мујић Мује Мујага, Рајковић Милорада 
Урош, Туфекчић Салке Омер; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Вишњић Симеуна Борислав; 
- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бегић Ибрахима Славко, Клапић Мухамеда Мехмед, 

Мехмединовић Ахмета Мехмед, Осмић Рашида Мухамед, 
Васиљевић Милана Бориша; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Хошњак Антуна Јосип; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Касун-Шубић Ивана Нада, Ковач Мије Владимир, 
Крањчец АлоЈза Стјепан, Кристофић Ђуре Фрањо, Куз-
мин Емилиа Милан, Новак Павла Стјепан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакса Јураја Иван, Баричевић Ђуре Иван, Батинчић-

-Јенеш Стјепана Штефанија, Безеншек Ивана Иван, Бра-
дић Ђуре Томо, Бринцка Јосипа Иван, Букал Винка Стје-
пан, Челинић Ивана Мартин, Чаљкушић Јуре Марко, Чу-
љат Ђуре Јосип, Дујић Мате Фрањо, Дујић Стјепана Перо, 
Фигач Ивана Јосип, Галунић Јосипа Стјепан, Гецан Мила-
на Драгутин, Гојтан-Злоди Фрање Маријана, Голубић 
Ивана Стјепан, Гонц Стјепана Стјепан, Хорват-Доклеја 
Јосипа Марија, Хорват-Белнћ Фрање Штефанија, Храшо-
вец Рудолфа Павао, Хузјан Стјепана Матија, Клобучарић-
-Пуцко Блажа Барбара, Комес Фрање Иван, Кос Мије Ми-
јо, Ковачец Петра Вјенцеслав, Кужатко Ивана Вилко, 
Кужина Владимира Анте, Лацковић Драгутина Славко, 
Лајтман Стјепана Иван, Датас Илије Душан, Лесковец 
Николе Стјепан, Лончарић Антуна Иван, Мацакања-
-Шчавничар Стјепана Албина, Марчец-Доминић Фрања 
Марија, Мартинјак Алојза Иван, Матијевић Богдана Ђу-
ро, Му нда-Балент Јосипа Терезија, Новак Стјепана Ђуро, 
Новак Томе Томо, Новак Игнаца Звонко, Орешки Стјепа-
на Владимир, Пацак Ферда Вено, Павловић Мила Недељ-
ко, Плавл>анић Николе Јово, Похмајевић-Перичић Радос-

лава Маријан, Прелчец Фрање Јосип, Радиковић Мије 
Фрањо, Сенфнер Николе Иван, Смиљанић Николе Пред-
раг, Соколовић Милана Милан, Соми Павела Штефан, 
Сопић Валента Фрањо, Србић Мате Иван, Стипановић 
Ђуре Гојко, Стојсавл»евић Миле Ленка, Шаламун-Лохкец 
Марија Ђурђа, Шеничњак Мије Драгутин, Штефанац Ви-
ктора Фрањо, Шумак Алојза Мирко, Шумига Габријела 
Нада, Тушек-Шмолик Мише Ана, Везмар Антуна Никола, 
Видаковић Ђуро Стјепан, Вркић Илије Шиме, Вучинић 
Стјепана Фрањо, Вукотић Стјепана Стјепан, Жинић Ми-
хајла Станко; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Драгосавац Бранка Никола; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Дре гар-Ткалчец Стјепана Славица, Дружинец Стјепа-

на Стјепан, Фабрио Фабијана Младен, Јаклин Јанеза Тере-
зија, Јанковић-Рудеж Јосипа Отилија, Клепач Ивана Жељ-
ко, Кнежевић Илије Томислав, Ковач Томе Томо, Кова-
чић-Томашић Ивана Марија, Лажета Маријана Милан, 
Матијашко Анђела Маријан, Михоковић Марка Иван, 
Партл Јосипа Томислав, Плахутар Драгутина Мирослав, 
Рајковић Ибрахима Јусуф, Ратковип-Орешковић Марка 
Катица, Штрукељ Андрије Иван, Ткалчец Фрање Розали-
ја, Зорец Славка Андрија; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Данка-Вукина Габријела Драгица, Делић-Зјачић Бу-

димира Милка, Деспот-Куретић Антона Иванка, Добо-
шић-Ковачевић Ивана Ружица, Ференцек-Лукман Ђуре 
Јадранка, Фиц-Франковић Звонимира Драгица, Флајшер-
-Обсиегер Људевита Божена, Фодор-Задравец Антуна Ка-
тарина, Гачеша-Дошен Миле Драгица, Гашпарић-Меса-
рић Мирка Вера, Херман Ђуре Винко, Хорват Стјепана 
Роко, Хрустек-Зањко Стјепана Стефанија, Худичек-Акша-
мовић Илије Евица, Иванковић-Боговнћ Данета Мира, 
Кишић-Клобучарић Мије Марија, Колар Мије Нада, Ко-
ларић- Јардас Матије Бланка, Ковач Ивана Јост , Коаач-
-Петрац Ђуре Ружица, Лнсјак Јосипа Стјепан, Марп-
-Бижаљ Јосипа Иванка, Матковић-Гудац Николе Божица, 
Мату за Томе Бранко, Меарић-Стрбат Ивана Мирослава, 
Мучић Марије Станислав, Обадић-Глааина Рока Ана, 
Павлаковић Николе Михаел, Пинтарнћ-Рок Ивана Тера-
зија, Погачник-Бабић Фрање Драгица, Пухаловић-Косгел 
Мије Ана, Рок-Хрен Стјепана Магдалена, Сенчар Павла 
Јосип, Шалковић-Тркалчец Аугуста Марија, шарић-Коп-
јар Алберта Бисерка, Шебастијан-Варга Антуна Ђурђа, 
Шкворц Антуна Фрањо, Шпицар Јосипа Иван, Штефанац 
Данице Ла Ислав, Штефанац-Абрамовић Аниона Зора, Та-
сић-Турк Стјепана Сузана, Вигњевић Данета Милан, Вин-
цек-Трклачец Мије Марија, Жадравец Ивана Иван; 

О д С Р С р б 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 ЗРА-
ЦИ 

Новаковић Јеврема Новак, Шћекић Михајла Јован; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Стефановић Мирка Славољуб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Булатовић Станка Никола. Манојловић Косте Зоран, 

Стојаковић Предрага Владан, Зорић Петра Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Кнежевић Душана Милица, Стојановић Радована 

Слободан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бегенишић Ђуре Миливоје, Душковић Босиљке Ми-
лан, Ивановић-Вукадиновић Живојина Александра, Оља-
чић Живка Боривоје, Пантелинац Младена Часлав, Па-
шић Теуфика Феликс, Павловић Драгомира Божидар, По-
повић Бранка Јован, Радуловић Драгослава Миодраг, 
Стојановић Живка Радоје, Стојиљковић Уроша Миодраг, 
Томановић Видоја Будимир, Вујисић Михаила Љубомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Боројевић Илије Милорад, Дујић Ђоке Влада, Ђокић 

Драгомира Добривоје, Ђурић Тодора Божидар, Гаралејић 
Дамјана Момчило, Јевтић Милана Христина, Којдић Ан-
ђелка Предраг, Костовски Добре Мирко, Мартиновић То-
ме Милорад, Мартиновић Косте Момчило, Мартиновић-
-Преда Емилија Стефанија, Милошевић Благоја Тома, 
Павловић Рајка Остоја, Пиокер-Чањи Јована Сузана, По-
повић-Апел Јована Софија, Радоњић Михајла Велимир, 
Радовановић Спасоја Миленко, Самац Николе Драган, 
Стефановић Стефана Предраг, Шапић-Кораћ Јована 
Нада, Шарић Стојана Милан, Шкаро Илије Милан, Шес-
таков Никите Сергеј, Томашевић-Вуксановић Новака Рад-
мила, Томашевић Душана Војислав, Живановић Милути-
на Бранислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић-Мишчевић Манета Милка, Рабреновић-Јова-

новић Владимира Јелисавета, Живојиновић Лазара Жа-
рко. 

Бр. 106 
17 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 

а за заслуги во развивањето и унапредувањето на прија-
телските односи и соработката меѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Финска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Друштво пријателства Финска - Југославија; 
- за заслуги и придонеси во развивањето на пријател-

ски односи и соработка меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Финска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Valve Vaimo Lahja Rikard, Turtiainen Onni Maima, 
Bjdrback Oiva Aukust. 

Бр. 107 
15 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за исклучителни заслуги и значаен придонес во раз-

вивањето и унапредувањето на научната соработка и на 
пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Соединетите Американски 
Држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Професор д-р George Macesich, директор на Југосло-
венско-американскиот центар за студии, истражувања и 
размена на Државниот универзитет на Флорида. 

Бр. 108 
11 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиља*, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

379. Уредба за начинот и условите под кои корисни-
ците на општествени средства можат кај 
Службата на општественото книговодство да от-
вораат и укинуваат сметки 987 

380. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените на земен гас 989 

381. Одлука за утврдување на магистралните патиш-
та 989 

382. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
забрана и ограничување на движењето и населу-
вањето на одделни делови на морскиот брег, ос-
тровите или делови од островите 991 

383. Одлука за определување на највисоките про-
дажни цени за пченично брашно и гриз 991 

384. Решение за определување на цените на обрасци-
те за патни и други исправи на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и на странци 992 

385. Наредба за установување забранети зони во ју-
гословенските внатрешни морски води 992 

Страна 

386. Наредба за утврдување на зголемувањето на це-
ните на мало за периодите од 1 октомври 1983 
година до 31 март 1984 година и од 1 октомври 
1983 година до 30 јуни 1984 година 993 

387. Одлука за измена на Одлуката за определување 
на производите и услугите од надлежноста на 
сите општествено-политички заедници за кои са-
моуправните организации и заедници не се 
должни да им доставуваат известувања за цени-
те на надлежните заедници за работи на цените 994 

388. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
начинот и постапката за утврдување на правото 
на користење на средствата на солидарноста за 
станбена изградба 994 

389. Одлука за распишување на дополнителен избор 
за еден делегат во Сојузниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 994 

390. Самоуправна спогодба за измени на Самоуправ-
ната спогодба за основите, мерилата и начинот 
на користење и располагање на средствата за со-
лидарна станбена изградба 995 

Назначувања и разрешувања 997 
Одликувања 999 
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Јована Ристика бр. 1. Понгг. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Таднќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


