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1. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „СЕ1ЧТЕ" 

Се забранува ВЕхесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Оеп1;е", број 45 од 10 
ноември 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/236 
2 декември 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

2. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-

ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен 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 „КШПЕК" 

Се Забранува внесувањето во Југославија и 
растуран,ето на весникот „Кипег", број 320 од 20 но-
ември 1&75 година, што излегува на германски јазик 
во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/137 
19 декември 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

3. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13̂  
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-' 
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „СЕКТЕ" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Сеп1е", број 48 од 1 де-
кември 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/242 
22 декември 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Ддашко Јуришиќ, е. р. 

4. 

Врз основа на член 136 точка 2 од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74) во спогодба со сојузниот секретар' 
за народна одбрана и со сојузниот секретар за 
внатрешни работи, претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТРАН-
ЦИ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ И ДА КОРИСТАТ 
РАДИОСТАНИЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ДА ГИ 

ИЗНЕСУВААТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и 

условите под кои странски државјани и лица без 
државјанство (во натамошниот тексту: странци) мо-
жат да внесуваат« и да користат определени радио-
станици во Југославија и да ги изнесуваат од Ју-
гославија. 

Член 2 
За време на престој во Југославија заради уче-

ство на организирано спортско натпреварување или 
спортски состанок (во натамошниот текст: спортско 
натпреварување), странци можат да внесуваат, да 
користат и да изнесуваат соодветни видови радио-
станици, што се наменети да се користат во спорт-
ско натпреварување, на начинот и под условите 
што, се утврдени со овој правилник. 
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Како радиостаница што странец може да ја 
внесува во Југославија, заради користење за на-
мените од став 1 ка овој член, се подразбира радио-
станицата што според своите технички и експлоата-
циони карактеристики може да се користи за опре-
делен вид спортско натпреварување. 

Член 3 
Странци радиоаматери можат, додека престо-

јуваат во Југославија на пократко време како ту-
ристи или од други причини, на начинот и под 
условите што се утврдени со ОБОЈ правилник да 
внесуваат во Југославија, да користат и да изне-
суваат од Југославија аматерски радиостаници за 
одржување на аматерски радиоврски к во време 
во кое не се одржуваат спортски натпреварувања. 

Како аматерска радиостаница, што странец 
радиоаматер може да ја внесува во Југославија, се 
подразбира радиостаницата што работи само на 
меѓународни аматерски фреквенциски опсези и ги 
има техничките и експлоатационите карактеристи-
ки пропишани за односниот вид радиостаница. 

Невнесување во Југославија на радиостаници 

Член 4 
Странец може да внесе во Југославија радио-

станица" ако претходно прибави дозвола за работа 
на радиостаницата од Сојузната управа за радио-
врска 

Член 5 
Барањето за прибавување на дозвола за работа 

на радиостаницата, за намените утврдени во чл. 
2 и 3 на овој правилник, странецот го поднесува до 
Сојузната управа за радиоврска Тоа барање може 
да се поднесе и преку спортска организација што 
го организира спортското натпреварување, односно 
преку Сојузот на радиоаматерите на Југославија. 

Во барањето од став 1 на овој член се наведу-
ваат податоци за сопственикот на радиостаницата, 
податоци за радиостаницата и за странската радио-
дозвола, причините за внесување во Југославија и 
начинот на користењето на радиостаницата. Бара-
њето се поднесува на Образецот бр. 1, што е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Спортската организација од став 1 на овој член 
кон барањето на странецот за прибавување дозво-
ла за работа на радиостаницата до Сојузната упра-
ва за радиоврски доставува: програма и пропозиции 
на спортското натпреварување и список на при-
јавените странски учесници во спортското нат-
преварување, како и други податоци што ќе 
ги побара Сојузната управа за радиоврски. 

Член 6 
Дозволата за работа на радиостаницата ќе му 

се издаде на странец под следните услови: 
1) да поседува дозвола од својата држава за 

работа на радиостаницата; 
2) да постојат услови на реципроцитет; 
3) радиостаницата да ги има техничките и 

експлоатационите карактеристики пропишани за 
односниот вид радиостаници во Југославија; 

4) организацијата што го организира спортското 
натпреварување во кое ќе се користи радиостаницата 
да ја известила Сојузната управа за радиоврски за 
програмата и пропозициите на спортското натпре-
варување и за пријавените странски учесници. 

Дозволата за работа на радиостаницата од став 
1 на овој член се издава со рок на важење кој 
не може да биде подолг од времето на траењето на 
спортското натпреварување, односно од времето на 
престојот одобрен на странецот во Југославија. 

Дозволата за работа на радиостаницата од став 
1 на ОВОЈ член се издава на Образецот бр. 2, што 
е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Член 7 
При влегувањето во Југославија на граничниот 

премин странецот ќе му ја пријави радиостаницата 
на органот на внатрешните работи надлежен за 
контрола на преминувањето на државната граница 
и ќе му ја покаже дозволата за работа на радио-
станицата издадена од страна на Сојузната управа 
за радиоврска 

Овластеното службено лице на органот од став 
1 на' овој член 'отпечатува врз патната исправа на 
странецот Штембил, според Образецот бр. 3 и врз 
отпечатокот на штембилот го запишува бројот на 
дозволата за работа на радиостаницата. 

Штембилот се отпечатува покрај печатот за за-
верка на преминувањето на државната граница. 

Образецот бр. 3 е отпечатен кон овој. правилник 
и е негов составен дел.~ 

III. Користење на радиостаници во Југославија 

Член 8 
Странец може во Југославија да користи радио-

станица наменета за спортско натпреварување само 
за определено спортско натпреварување и додека 
трае тоа. 

Член 9 
Странецот^ при работење на радиостаницата за 

време на спортското натпреварување во Југослави-
ја, се идентификува со повикувачкиот знак од 
дозволата за работа на радиостаницата што ја изда-
ла Сојузната управа за радиоврски. 

Член 10 
Странец радиоаматер може во Југославија да 

користи аматерска радиостаница што ќе ја внесе 
во ""Југославија или аматерска радиостаница на ју-
гословенска радиоаматерска организација. 

На клупска аматерска радиостаница странец 
може да работи со согласност од раководителот на 
клупската аматерска радиостаница и во присуство 
на одговорен член на радиоклубот. 

Член 11 
Странец аматерски радиооператор, при рабо-

тење во Југославија на постојана аматерска радио-
станица, мора својата аматерска радиостаница да 
ја идентификува, и тоа: 

1) при работење со телеграфија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на сво-
јата држава по кој знак следат дробна црта, ју-
гословенскиот префикс со_ бројот што ја означува 
републиката, односно автономната покраина од чија 
локација, работи (Б1ЛХХ/У1Ј2); 

2) при работење со телефонија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на сво-
јата држава по кој се додаваат зборот: „Ихес!" или 
„ѕ1гоке" и југословенскиот префикс со бројот што 
ја означува републиката, односно автономната по-
краина од чија локација работи (Б1ЛХХ ИхеЗ УТЈ2). 

Член 12 
Странец аматерски радиооператор, при работе-

ње во Југославија на подвижна аматерска радио-
станица, мора својата аматерска радиостаница да 
ја идентификува, и тоа: 

1) при работење со телеграфија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на сво-
јата држава по кој знак следат дробна црта, југо-
словенскиот префикс со бројот што ја означува 
републиката, односно автономната покраина од 
чија локација работи, дробна црта и ознака што се 
однесува на видот на работата во движење 
(В1ЛХХ/УТЈ27М) од член 12 на Правилникот за 
аматерските радиостаници и за условите за нивно 
користење („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/75); 
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2) при работење со телефонија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на сво-
јата држава по кој се додаваат зборот: „ т о М е " 
или „рог1аТз1еа зависно од видот на работата во 
движење и југословенскиот префикс со бројот што 
ја означува републиката, односно автономната по-
краина од чија локација работи (Б1ЛХХ тођПе 
УШ). 

Член 13 
Ако радиостаницата употребува телефонија, по-

викувачките знаци од член 11 точка 2 и од член 
12 точка 2 на овој правилник мораат да се даваат 
на еден од јазиците на народите на Југославија 
или на англиски јазик. 

Член 14 
Странец аматерски радиооператор, при работе-

ње ве? Југославија на аматерска радиостаница, во 
текот на секоја врска со друга аматерска радиоста-
ница ја дава локацијата на радиостаницата на која 
работи назначена во дозволата за работа на радио-
станицата. 

IV. Изнесување на радиостаници од Југославија 

Член 15 
При излегување од Југославија странецот го 

пријавува изнесувањето на радиостаницата и му ја 
предава дозволата за работа на радиостаницата на 
органот на внатрешните работи надлежен за кон-
трола на преминувањето на државната граница. 

Овластеното службено лице на органот од став 
1 на овој член го поништува отпечатокот на штем- -
билот што во патната исправа на странецот е отпе-
чатен според член 7 став 2 на овој правилник, а 
дозволата за работа на радиостаницата ја доста-
вува до Сојузната управа за" радиоврски. 

V. Контрола на радиостаници 

Член 16 
Сојузната управа за радиоврски копија од доз-

волата за работа на радиостаницата издадена на 
странец доставува, до надлежниот орган на упра-
вата во онаа република, односно автономна по-
краина на чија територија радиостаницата на стра-
нец има локација. 

Член 17 
Органот на внатрешните работи надлежен за 

контрола на преминувањето на државната граница 
води евиденција за радиостаниците што странци 
според одредбите на овој правилник ги внесуваат 
и изнесуваат преку државната граница, која ги 
содржи следните податоци: лично име на странецот, 
број и датум на издадената дозвола за работа на 
радиостаницата, датум на внесувањето, односно на 
изнесувањето на радиостаницата од Југославија. 

VI. Казнени одредби 1 I ' 

Член 18 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за "прекршок организацијата што 
организирала спортско натпреварување, ако до 
Сојузната управа за ' радиоврски не ги дос-
тави програмата и пропозициите на спортското 
натпреварување и списокот на странските^ учесни-
ци во спортското ^натпреварување во кое ќе се ко-
ристи радиостаницата (член 5 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и 
одговорното лице во организацијата што го органи-
зирала спортското натпреварување. 

Број 1 — Страна 3 

Член 19 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок радиоклубот што ќе му дозволи 
на странец работа на клупска аматерска радио-
станица без присуство на одговорен член на клубот 
(член 10 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 200 до 1.000 динари и од-
говорното лице во радиоклубот. 

Член 20 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок странец: 
1) ако внесе во Југославија и користи радиоста-

ница без дозвола за работа издадена од Сојузната 
управа за радиоврски (член 4); 

2) ако во барањето за прибавување дозвола за 
работа на радиостаницата не ги внесе потребните 
податоци (член 5 став 2). 

Член 21 
Со парична казна од 200 да 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок странец: 
1) ако радиостаницата ја користи по завршетокот 

на определено спортско натпреварување (член 8); 
2) ако во текот на секоја одржана радиоврска 

со друга аматерска радиостаница не ја даде својата 
локација (член 14). 

VII. Завршна одредба 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
VIII/1 бр. 1729/4 

2 декември 1975 година 
Белград 

у Претседател 
на СОЈУЗНИОТ комитет за 

сообраќај и врски, 
Бошко Димитриевиќ, е. р. _ 

Образец бр. 1 

ДО СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

БЕЛГРАД 

Поднесувам барање за прибавување на дозвола 
да можам да користам радиостаница за време на 
престојот во Југославија и за таа цел ги давам 
следните податоци' 

1. Податоци за корисникот на радиостаницата: 
— Презиме, татково име и име 
— Датум, година, место и држава на раѓањето 

Државјанство 
— Живеалиште и држава 
— Број на патната исправа 

2. Технички податоци за радиостаницата: 
— Тип на уредот (за фабрички уред да се наведе 

и бројот) : — 
— Вид на напојување • 
— Вид (тип) на антената = : 

— Сила на зрачењето (излезна сила) на уредот 
'кЧУ 

— Вид на работата (А1, АЗ, Е1, ЕЗ и др.) 
V — Фреквенциски опсег на уредот од 

д о » МНг 
— Фреквенциски опсег на кој ќе работи 

од до 
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3. Податоци за странската радиодозвола: 
— Број на дозволата издадена во државата на 

подносителот на барањето 
— Датум на издавањето на дозволата 
— Време на важењето на дозволата 

Причини за користење на радиостаницата во Ју-
гославија: 
— Користење во спортско натпреварување, -радио-

клуб и др. —— 
— Место на работата (хотел, мотел, камп, приват-

но сместување и др.) —« • 
— Време на користењето (датум) од 

д 0 : 
— Време на работата (часови) од 

ДО : 

— Вид на емисијата што ќе се користи во ра-
ботата 

— Повикувачки знак со кој ќе работи 

( д а т у м на п о д н е с у в а њ е т о 
на барањето ) 

( п о т п и с н а п о д н о с и т е л о т н а 
б а р а њ е т о и адреса на с т а н о т ) 

Образец бр. 2 

Социјалистичка Федеративна Републику 
Југославија 

СОЈУЗНА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

Врз основа на член 78 од Законот за основите 
на системите за врски („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/74), на барање од 

( презиме и и м е на п о д н о с и т е -
Сојузната управа за радиоврски 

л о т на барањето ) 
издава 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦАТА 
БР. 

(презиме и име на п о д н о с и т е л о т н а б а р а њ е т о , ж и в е а л и ш т е 
и д р ж а в а ) 

Може да употребува радио-телеграфсха-теле-
фонска, постојана — подвижна — преносна радио-
станица под следните услови 

П о в и к у в а ч к и з н а к 

Л о к а ц и ј а на радио - ј 
с т а н и ц а т а <у се 

0) Ѕ * а 
О п, Н ТГ ЃСѕ св Ѕ Е н 

иЅ« М о 

01 * 
»Ѕ в) 

И а 

Податоци за предавателот (тип и број) и за ан-
тена та (тип) 

Дозволена употреба на фреквенцијата 

Цел на работата на радиостаницата 

Оваа дозвола важи од ДО 

Датум 
Б е л г р а д 

Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврска 

Образец бр. I 
(формат 2 X 1,5 с т ) 

ВНЕСЕНА Р—С 

ДОЗВОЛА Бр. 

5. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет, Пр9тседателството на Собранието на^СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија, Извршното биро на 
Претседателството на ЦК на СКЈ, Претседател-
ството на Сојузната конференција на ССРНЈ, Прет-
седателството на Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, Претседателството на СЗБНОВ 
на Југославија и Управниот одбор на Стопан-
ската комора на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
КОИ СЕ ИМЕНУВААТ ИЛИ НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Општествениот договор за 'основите и мери-

лата за усогласување на личните доходи и на дру-
гите примања на функционерите кои се именуваат 
или назначуваат во сојузните органи и организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 64/73) во член 1 став 
2 се менува и гласи: 

„Одредбите од овој договор се однесуваат и на 
функционерите што ги именува Собранието на 
СФРЈ и што ги избираат или именуваат највисо-
ките органи на општествено-политичките и само-
управните организации во федерацијата, ако опре-
делувањето на нивните лични доходи и на другите 
примања не се врши врз основа на Општествениот 
договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функцио-
нерите во федерацијата и на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75)/' 

Член 2 
Во член 5 став 1 точ. 1 до 7 се менуваат и гласат: 
"1) од 5 до 10 години 
2) од 10 до 15 години 
3) од 15 до 20 години 
4) од 20 до 25 години 
5) од 25 до 30 години 
6) од 30 до 35 години 
7) над 35 години 

3°/о 
5«/о 
79/о 
9°/о ' 

11°/о 
Ш о 
15%". 

Член 3 

М.П. 

Член б се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерите се усогла-

сува според просечниот пораст на личните доходи 
на вработените во стопанството на Југославија и 
просечниот пораст на продуктивноста во стопан-
ството во претходното полугодиште, врз основа наѓ 
службените податоци на надлежниот орган за ста-ч 
тистика. 
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Комисијата за следење и применување на овој 
договор им предлага на потписниците на овој до-
говор процент на зголемување на личните доходи 
според одредбата на став 1 од овој член. 

Ако потписниците на овој договор одлучат про-
центот на зголемувањето на личните доходи на 
функционерите "да се определи во износ помал од 
процентот утврден од надлежниот орган за стати-
стика, должни се со свои општи акти да извршат 
усогласување според коригираниот процент." 

Член 4 
Во член 8 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Дневницата за службено патување на функ-

ционерите може да изнесува до 10% од просечно 
остварениот личен доход на вработените во сто-
панството на Југославија во претходното полуТо-
диште. 

Со општ акт се пропишува износот на дневни-
цата и на другите надомести во врска со службено 
патување." 

Член 5 
Член 9 се менува и гласи: 
„На функционер кој нема во Белград семеен 

стан му припаѓа надомест на трошоците поради од-
воен живот од семејството, кој не може да биде 
поголем од износот на просечно остварениот личен 
доход на вработените во стопанството на Југосла-
вија вб претходното полугодиште. 

Со општ акт се пропишуваат условите за ко-
ристење на правото на надомест на трошоците од 
став 1 на овој член." 

Член 6 
Член 11 се менува и гласи: 
„На функционер му припаѓа надомест за ко-

ристење на годишен одмор во износ до 60% од про-
сечно остварениот личен доход на вработените во 
стопанството на Југославија во претходната година. 

Со општ акт се утврдува износот на надоместот 
од став 1 на овој член." 

Член 7 
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 
„Одредбите за измени и дополненија на овој 

договор што се однесуваат на зголемувањето ИЗ-
ДИШЕНИОТ доход на име работно искуство и на .надо-
местот на трошоците поради одвоен живот од семеј-
ството ќе се применуваат од 1 јули 1975 година, а 
другите одредби — од денот на објавувањето на овој 
договор во „Службен лист на СФРЈ". 

Зголемувањето на личниот доход на име ра-
ботно искуство ќе се изврши во рамките на сред-
ствата наменети за усогласување наѓ личните до-
ходи за второто полугодиште на 1975 година." 

Член 8 
Овој договор влегува во сила кога ќе го при- • 

фати мнозинството на неговите потписници. 

Член 9 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Е. п. бр. 916/75 
3 декември 1975 година 

Белград 

За Претседателството 
на СФРЈ, 

Фадил Хоџа, е. р. 

За Сојузниот извршен 
совет, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

За Претседателството 
на Собранието 

на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

За Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулић, е. р. 

За Извршниот комитет 
на Претседателството 

на ЦК на СКЈ, 
Стане Доланц, е. ~р. 

За Претседателството 
на Сојузната конфе-

ренција на ССРНЈ, 
Душан Петровиќ, е. р. 

За Претседателството 
на Советот на Сојузот 

на синдикатите на 
Југославија, 

Мика Шпнљак, е. р. 

За Претседателството 
на СЗБНОВ на 

Југославија, 
Коста Наѓ, е. р. 

За Управниот одбор на 
Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

6. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕДНО-
ТРАЧНИ ДИГАЛКИ (ЕДНОБРЗИНСКИ И ДВО-
БРЗИНСКИ) БЕЗ РАСКЛОПЕН УРЕД ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ и ЗА ГРАДЕЖНИ конзолен 
ДИГАЛКИ 

1. Претставникот з 1 производителот^ и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 мај 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за еднотрачни дигалки (еднобрзински 
и двобрзински) без расклопен уред за управување и 
за градежни конзолни дигалки, со теа што произво-
дителската организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, во 
просек до 12%, а според Ценовникот што 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 во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3446 од декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: „Вулкан" — 
— Творница дизалица и бродске опреме — 
— Риска. 
Претставници на купу вачите-потрошу вани: 
18 купувачи^потрошувачи потписници на Спо-

годбата. 

7. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АМО-

НИУМНИТРАТ — ТЕХНИЧКИ, СО 34,5°/о N 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 мај 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течената ц^на за амониумнитрат — технички со 
34,5°/о Г?, со тоа што производителската организа-
ција на здружениот труд да може да ја зголеми 
својата затечена продажна цена, при постојните ус-
лови на продажбата, така што највисоката про-
дажна цена да изнесува 2,75 динари за еден ки-
лограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 3723 од 30 декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: „Азот" — Го-
ражде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ми-
лоје Закиќ" — Крушевац, „Камник" — Камник 
и „Витезит" — Витез. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на „ Решението за југо-
словенските стандарди од областа на испитувањето 
на квалитетот на мебел, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/75, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА 

КВАЛИТЕТОТ НА МЕБЕЛ 

Во точка 3 наместо зборовите: „на 1 февруари 
1976 година" треба да стои: „на 1 јули 1976 година". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 24 декември 1975 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 32 од Основниот закон за 
јавното правобранителство („Службен лист на 
СФРЈ'1, бр 15/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 

За заменик-сојузен јавен правобранител се на-
значува д-р Мирко Бесаровић досегашен заменик-
-сојузен јавен правобранител. 

Е. п. бр. 876/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот комитет за .труд и вработување Милијан 
Поповиќ, поради заминување на друга должност. 

Е. п. б. 877/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд 
и вработување се назначува Бранко ѓорѓевиќ, до-
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сегашен директор во Сојузниот завод за општестве-
но планирање. 

Е. п. бр. 878/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За помошник-директор на Сојузниот хидроме-
теоролошки завод се назначува Милан Гавриќ, ди-
ректор на Покраинскиот геодетски завод на. Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина. 

Е. п. бр. 879/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (.,Служ0ен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74\ Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ 

ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Југословенската комисија за соработка со меѓуна-
родни здравствени организации д-р Горѓе Јаковле-
Еиќ, а за претседател на таа комисша се назначува 
д-р Иво Марган, претседател на Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на 'Хрватска. 

2. Се разрешуваат од функцијата член на Југо-
словенската комисија за соработка со меѓународни 
здравствени организзп^и д-р Јаков Купен и д-р 
Стеванка Херенчевчќ, а за членови на таа комисија 
се назначуваат д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, потпретсе^ 
дател на Извршниот совет на Собранието на СДП 
Војводина и д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, републички 
секретар за здравство и социјална политика. , 

Е. п. бр. 833/75 
10 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

1 Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/7.1, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА ООН ЗА 

ПОМОШ НА ДЕЦА (1ЈМСЕР) 

Се разрешува од функцијата член на Југосло-
венската комисија за соработка со Меѓународниот 
фонд на ООН за помош на деца (1ЛЅГ1СЕГ) 
д-р Вулнет Старова, а за член на Комисијата се на-
значува4 Петар Џундев заменик-републички секре-
тар за здравство и социјална политика на СР Ма-
кедонија. 

Е. п. бр. 880/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 2 од Спогодбата помеѓу 
Владата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Советот за взаемна економска помош 
за учествување на, СФРЈ во работата на органите 
на СЕВ, Сојузниов извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО КОМИ-

ТЕТОТ СЕВ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

Се разрешува од функцијата член-на Југословен-
ската делегација во Комитетот СЕЕ за научно-тех-
ничка соработка д-р Милое Николиќ, а за член на 
таа делегација се именува Љуба Зеремски, дирек-
тор во Сојузниот завод за општествено планирање. 

Е. п. бр. 884/75 
10 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е, р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71. 54/71, 57/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

Р Е Ш Е Н И Е _ Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО- ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДА-
ВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СО- ТЕЛ ИА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-
РАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА ООН ДЕЛСТВО 

ЗА ПОМОШ ИА ДЕЦА (1ЈШСЕГ) 
За помошник-претседател на Сојузниот коми-

Се разрешуваат од функцијата членови на Ју- тет за земјоделство се назначува инж. Нимони Со-
ѓословенската комисија за соработка со Меѓународ- коља, заменик-генерален директор на Земјоделско-
ниот фонд на ООН за помош на деца (ХЈШСЕБ1) -индустрискиот комбинат Приштина, 
д-р Љубинко ѓорѓевиќ, и Ласло Патаки, а за чле-
нови на Комисијата се назначуваат 1Иила Ѓориќ, Е- п. бр. 887/75 
заменик-републички секретар за здравство и со- декември 1975 година 
цијална политика на СР Србија и д-р Јосип Дулиќ, Белград 
член на Извршниот совет и покраински секретар 

п л г т -г. - л Сојузен извршен совет за здравство и социјална политика на С А П В О Ј В О -

Д 1 ш а ' Претседател, 
Е. п бр. 885/75 Џемал Биедиќ, а р. 

10 декември 1975 година -
Белград С О Д Р Ж И Н А -

Сојузен извршен совет Страна 
1. Решение за забрана на внесувањето и рас-

Претседател, турањето на списанието „Сеп1е" — —. — 1 
Џемал Биедиќ, е. р. 2. Решение за забрана на внесувањето и рас-

турањето на весникот „Кипег" — — — 1 

3. Решение за забрана на внесувањето и рас-
Врз основа на член 43 од Законот за органи- турањето на списанието ^СепЈе" — — — 1 

зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-- 4. Правилник за начинот и условите под кои вата и на сојузните организации („Служоен лист 
~ ^ /гт̂ ч /1 • странци можат да внесуваат и да користат на С Ф Р Ј " , бр. 32/71. 54/71, 67/72 и 21/74), С О Ј У З Н И О Т ^ Т - - . * радиостаници во Југославија и да ги изне-извршен совет донесува т « н суваат од Југославија — — — — — — 1 

Р Е Ш Е Н И Е Општествен договор за измени и дополнени-
ја на Општествениот договор за основите и 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА мерилата за усогласување на личните дохо-
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРА- ди и на другите примања на функционерите 

БОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ кои се именуваат или назначуваат во сојуз-
ните органи и организации — — — — 4 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за економска соработка со земјите во раз- б* Спогодба за промена на затечените цени за 
во! Алија Вејзагић а за член на тој комитет се еднотрачни дигалки (еднобрзински и двобр-
назначува Миленко Остоиќ, републички секретар зински) без расклопен уред за управување и 
за односи со странство на Социјалистичка Репуб- з а градежни конзолни дигалки — 5 
лика Босна и Херцеговина. 7. Спогодба за промена на затечената цена за 

Е п бр 886/75 амониумнитрат — технички, со 34,5% N — в 
10 декември 1975 година Исправка на Решението за југословенските 

Белград стандарди од областа на испитувањето на 
квалитетот на мебел — — — — — — 6 СоЈузен извршен совет 

Назначувања и разрешувања — — — — — в 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. Меѓународни договори — — — — — — 1 
Издавач Новинска летанопа Службен лист иа СФРЈ Белград. Јована Ристиѓ* 1 Пони фа* 826 

— Директор п гла псв и одговорел вредни* Дт шав Машовиќ, Улица Јована Ристика Ар 1 « 
Печати Београдски тлавамко-графички завод. Белград. Булевар пођоше Мишима Лр 11 


