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39. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), - врз основа на 
согласноста од извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИ^ 
ТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за кои е пропишано да се 
увезуваат врз основа на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти се врши, согласно 
со член 27 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство (во натамошниот текст: Зако-
нот), врз основа на самоуправната спогодба што ќе 
ја склучат основните и други организации на здру-
жен труд (во натамошниот текст: организации на 
здружен труд) — производителите, потрошувачите 
и увозниците на односните стоки или организациите 
на здружен труд во рамките на заедницата на 
здружен труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка. 

Ако во заедницата од став 1 на оваа точка 
не се здружени сите организации на здружен 
ТРУД — производителите, потрошувачите и увоз-
ниците на односните стоки, односно ако организа-
циите на здружен труд се здружени во повеќе 
заедници, самоуправната спогодба за утврдување 
на контингентите ја склучуваат организациите на 
здружен труд што не се здружени во таа заедница 
и заедницата на здружен труд за меѓусебна планска 
и деловна соработка, односно заедниците на здру-
жен труд за меѓусебна планска и деловна сора-
ботка помеѓу себе. 

Ако не постојат услови за склучување на са-
моуправната спогодба во смисла на ст. 1 и 2 од 
оваа точка, организациите на здружен труд — про-
изводителите, потрошувачите и увозниците на од-
носните стоки ги утврдуваат и распределуваат сто-
ковните контингенти, односно девизните контин-
генти со самоуправната спогодба што ќе ја склучат 
во рамките на соодветното општо здружение. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка, согласно со член 27 од Законот, во рамките 
на материјалните биланси што се засновуваат врз 
предвидената стапка на растежот на производството 
за 1979 година, се утврдува: обемот на увозот по 
количество (стоковен контингент) односно по вред-
ност (девизен контингент), усогласен со домашното 
производство и потрошувачка; регионалните правци 
на увозот, во согласност со заедничката економска 
политика и склучените трговски и други меѓу-

државни спогодби; постапката за распределба на 
одделни организации на здружен труд; структурата 
и динамиката на увозот; начинот и организацијата 
на увозот и правата и обврските на потписниците на 
спогодбата во поглед на испораката на стоките 
и др. 

Нацртот на проекцијата на материјалните би-
ланси за самоуправно спогодување од став А на 
оваа точка го изработува Сојузниот завод за опш-
тествено планирање во соработка со Сојузниот се-
кретаријат за пазар и општи стопански работи, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
другите сојузни органи на управата надлежни за 
соодветната област на стопанството, надлежните 
републички и покраински органи, Стопанската ко-
мора на Југославија и општите здруженија и го 
доставува навремено во примерен рок до Сојузниот 
извршен совет. 

Проекциите на материјалните биланси, по раз-
гледување. Сојузниот извршен совет ги упатува до. 
учесниците на самоуправното , спогодување како 
основ за спогодување за утврдување и распределба 
на стоковните контингенти, односно девизните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1979 година. 

Стоковните и девизните контингенти утврдена 
во смисла на оваа точка ги опфаќаат и стоките 
произведени во сопствени и мешовити претпријатија 
основани во земјите во развој под условите на не ј -
зината конкурентност на меѓународниот пазар. 

За увозот на стоките што се предмет на склу-
чените долгорочни меѓудржавни аранжмани и други 
долгорочни договори со странство, стоковните кон-
тингенти, односно девизните контингенти можат да 
се утврдат и за период под,олг од една година. 

Утврдувањето и распределбата на контингентите, 
во смисла на став 8 од оваа точка, се врши со 
самоуправна спогодба што ќе ја склучат организа-
циите на здружен труд — производителите и по-
трошувачите на односните стоки на начинот. од ст. 
1 до 3 од оваа точка со тоа што така утврдените 
контингенти се засметуваат во контингентите што 
ќе се утврдуваат за секоја година. 

Организациите на здружен труд, заедниците на 
здружен труд за меѓусебна планска и деловна со-
работка, односно соодветното општо здружение, се 
должни, кога ќе дадат иницијатива за склучување 
на самоуправна спогодба за утврдување и распре-
делба на стоковните контингенти, односно девизните 
контингенти според оваа одлука, за тоа на пого-
ден начин да ги известат сите заинтересирани ор-
ганизации на здружен труд (преку огласување во 
Гласник на Стопанската комора на Југославија, во 
дневниот печат и др.). 

2. Со самоуправната спогодба од точка 1 на 
оваа одлука се утврдува и начинот на распредел-
бата на стоковните контингенти, односно девизните 
контингенти на одделни организации на здружен 
труд. 

Распределбата на стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти на организациите на 
здружен труд — корисници за увозот на суровини^ 
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репродукциони материјали и резервни делови се 
врши на одделни корисници на начинот утврден со 
самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука. 

Организациите на здружен труд — производите-
лите, потрошувачите и увозниците на опрема со 
самоуправна спогодба, во согласност со точка 1 на 
оваа одлука, ги утврдуваат условите и начинот на 
утврдување и распределба на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти за увоз на 
опрема во текот на годината. 

Барањето за утврдување и распределба на сто-
ковните контингенти, односно девизните контин-
генти за увоз на опрема корисниците можат да го 
поднесуваат во текот на целата година. Утврдување 
и распоредување на стоковните контингенти за увоз 
на опрема мора да се изврши најдоцна во рок од 
60 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Организациите на здружен труд со самоуправна 
Спогодба можат да утврдат распределбата на кон-
тингентите на корисниците за увоз на стоки за ши-
рока потрошувачка дја се врши во рамките на 
стопанските комори на републиките и стопан,ските 
комори на автономните покраини врз основа на 
критериумите што договорно ќе ги утврдат сто-
панските комори на републиките и стопанските ко-
мори на автономните покраини во рамките на соод-
ветното општо здружение. 

3. Ка ј распределбата на стоковните контингенти 
и на девизните контингенти од точка 2 на оваа 
одлука, првенство во распределбата им се дава на 
оние организации на здружен труд што го згзле-

" муваат извозот во земјите со кои плаќањето се 
врши во конвертибилни девизи, по кој основ се 
остварува зголемен девизен прилив, рационално 
се супституира увозот и што вршат дејности од по-
себен интерес утврдени со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. 
Ка ј распределбата на овие контингенти ќе се води 
сметка и за обемот на извозот и учеството во снаб-
дувањето на домашниот пазар на секоја организа-
ција на здружен труд — корисник на контингентот, 
за извршувањето на обврската по склучените меѓу-
државни договори и за другите критериуми што со 
самоуправната спогодба ќе ги утврдат организациите 
на здружен труд. 

Ка ј распределбата на стоковниот контингент, 
односно на девизниот контингент од оваа точка ќе 
се имаат предвид и контингентите што се утврдуваат 
во смисла на точка 5 од оваа одлука. 

4. При склучувањето на самоуправната спогодба 
од точка 1 на оваа одлука, утврдениот стоковен 
контингент, односно девизен контингент може да 
се определи на одделни организации на здружен 
труд најмногу до 90% од утврденото количество, 
односно вредност, а другиот износ се задржува за 
дополнителна распределба за потребите на новоос-
новани организации на здружен труд и за организа-
ции на здружен труд чии потреби не можеле да се 
предвидат во времето на склучувањето на само-
управната спогодба. 

Утврдувањето на стоковниот контингент, односно 
на девизниот контингент за потребите на новоосно-
вани организации на здружен труд и за организации 
на здружен труд чии потреби не можеле да се 
предвидат во времето на склучувањето на самоуп-
равната спогодба го вршат организациите на здру-
жен труд спогодбено ЕО рамките на соодветното 
општо здружение. 

5. Сојузниот извршен совет, врз основа на сог-
ласноста од надлежните републички и покраински 
органи, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија и по претходно прибавено мис-
лење од Заедницата на здружен труд. за меѓусебна 
планска и деловна соработка на југословенски саеми 
и соодветното општо здружение, може да го утврди 

стоковниот контингент односно девизниот контин-
гент за откуп на експонати што странски фирми ги 
излагаат на меѓународни саемски приредби во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Стоковниот контингент и девизниот контингент 
утврден во смисла на став 1 од оваа точка, не може 
да биде поголем од 10% од вредноста, односно коли-
чеството на предвидениот увоз на односните стоки 
од точка 1 на оваа одлука. 

Распределбата на контингентите од став 1 на 
оваа точка на одделни организации на здружен 
ТРУД регистрирани за организирање на меѓународни 
саеми ја вршат тие организации на здружен труд 
договорно во рамките на Заедницата на здружен 
труд за меѓусебна планска и деловна соработка на 
југословенски саеми. 

Организациите на здружен труд регистрирани 
за организирање на меѓународни саеми со самоуп-
равна спогодба вршат распределба на стоковните 
контингенти односно на девизните контингенти на 
сите организации на здружен труд — крајни ко-
рисници. сразмерно со учеството на републиките од-
носно автономните покраини во увозот на опрема 
утврден во платно билансните позиции на репуб-
ликите и автоном-ните покраини. Ако организациите 
на здружен труд — крајните корисници од подрач-
јето на одделни републики, односно автономни по-
краини не поднесат барања за распределба на сто-
ковниот контингент односно на девизниот контин-
гент до рокот утврден во самоуправната спогодба, 
распределбата на стоковниот контингент, односно на 
девизниот контингент ќе ја извршат организациите 
на здружен труд регистрирани за организирање на 
меѓународни саеми. 

6. Сојузниот извршен совет, врз основа на сог-
ласноста на надлежните републички и покраински 
органи на предлог од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија и по претходно прибавено мис-
лење од Стопанската комора на Југославија, може 
да го утврди стоковниот контингент, односно де-
визниот контингент за стоките што се увезуваат 
во ра.мките на определени меѓународни саемски 

компензациони работи, односно во малограничниот 
соседен и прекуморски промет според важечките 
прописи. 

Распределбата на контигентите од став 1 на 
оваа точка, на одделни организации на здружен 
труд, ја вршат организациите на здружен труд што 
Се регистрирани за вршење работи на извоз и увоз 
на стоки и услуги во малограничниот промет, однос-
но организациите на здружен труд што склучиле 
работи на извоз и увоз на стоки во смисла на точка 
5 од Одлуката за извозот и увозот на стоки во 
рамките на определени меѓународни саемски ком-
пензациони работи („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
40 /77), во рамките на координационите одбори за 
малограничен промет со односната земја или инте-
ресните заедници за погранична стопанска сора-
ботка. 

7. Организациите на здружен труд ги утврду-
ваат и распределуваат стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти, според точка 1 на 
оваа одлука најдоцна во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, освен во 
случајот од точка 2 ст. 3 и 4 од оваа одлука. 

За склучената самоуправна спогодба за утврду-
вање и распределба на стоковните контингенти и 
на девизните контингенти, односно за тоа дека таква 
самоуправна спогодба не е склучена, општите здру-
женија го известуваат Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија во рок од 10 дена од денот 
на склучувањето на самоуправната спогодба, во 
рок од 10 дена од денот на истекот на рокот за 
неговото склучување, односно веднаш штом ќе се 
установи дека самоуправна спогодба не може да се 
склучи. 
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8. Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија во рок од 20 дена од денот 
на доставувањето на извештајот од точка 7 став 2 
на оваа одлука на предлог од Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи, а по при-
бавено мислење од сојузниот орган на управата 
надлежен за соодветната област на стопанството ќе 
го определи обемот на увозот по количество (стоко-
вен контингент) односно по вредност (девизен кон-
тингент). регионалните правци на увозот, динами-
ката на увозот, начинот на распределба на кон-
тингентот, како и другите услови за увоз на сто-
ките во смисла на точка 1 од оваа одлука. 

9. Самоуправната спогодба од точка 1 на оваа 
одлука, согласно со член 27 став 7 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство нема да 
се применува ако Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за пазар и општи стопански работи утврди 
дека утврдувањето на контингентите е извршено 
противно на одредбата на точка 1 став 4 од оваа 
одлука. ^ 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи е должен во рок од 15 дена 
од денот на приемот на самоуправната спогодба да 
утврди дали со спогодбата се опфатени сите услови 
од точка 1 на оваа одлука и за 4 тоа во писмена 
форма да го извести соодветното општо здружение 
и народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини. Ако Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија во опреде-
лениот рок не го извести соодветното општо здру-
жение и народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини самоуправната 
спогодба се применува. 

10. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи, со прибавено мислење 
од соодветното општо здружение, што е должно 
ова мислење да го даде во рок од седум дена, може 
да и одобри на организацијата на здружен труд 
дополнителен стоковен контингент, односно допол-
нителен девизен контингент з.а увоз на стоки што 
ги преминува рамките на самоуправната спогодба 
од точка 1 на оваа одлука, ако со таквиот увоз се 
обезбедува зголемен извоз во земјите со кои пла-
ќањето се врши во конвертибилни девизи и се при-
донесува кон намалувањето на дефицитот во тргов-
скиот биланс. Под зголемен извоз се подразбира 
извозот што го преминува обемот на извозот оства-
рен во 1978 година во земјите со конвертибилен 
начин на плаќање, зголемен за просечната стапка 
на растежот на извозот предвидена со Резолуцијата 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 
1979 година. 

Организацијата на здружен труд на која, ' ро 
смисла на став 1 од оваа точка, и е утврден допол-
нителен стоковен контингент, односно дополнителен 
девизен контингент ќе д,аде обврска во писмена 
форма дека ќе го зголеми извозот на стоки. 

Ако организацијата на здружен труд на која, 
во смисла на оваа точка ,и е утврден дополнителен 
стоковен контингент, односно дополнителен деви-
зен контингент, не го зголеми извозот на стоки, а се 
обврзала дека ќе го зголеми, народната банка на 
републиката, односно народната банка на автоном-
ната покраина, ќе и го намали за делот на ^ о с т в а -
рениот извоз правото на увоз што и припаѓа по 
основ на утврдените стоковни, односно девизни 

контингенти, во таа и во наредните години, се до 
покритието на ^остварениот извоз, за што ќе го 
извести Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

11. За стоките што не се увезувале врз основа 
на стоковен контингент, односно девизен контин-
гент. а во тековната година се увезуваат по тој 
основ, организациите на здружен труд во рамките 
на соодветното општо здружение ги утврдуваат И 
распределуваат стоковните контингенти, односно 
девизните контингенти во рок од 30 дена од денот? 
на извршената измена на формата на увозот на тие 
стоки, а на начинот и според постапката пропишана 
со оваа одлука. 

Ако организациите на здружен труд во рокот 
од став 1 на оваа точка не склучат самоуправна 
спогодба, утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти 
ќе се изврши сообразно со точка 7 став 2 и точка 
8 од оваа одлука. 

12. Со посебен пропис донесен врз основа на 
член 27 став 9 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство Сојузниот извршен совет, врз 
основа на согласноста од надлежните републички 
и покраински органи, може да ги определи стоките 
за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на 
стоковните контингенти, односно девизните контин-
генти, контингентите за тие стоки да ги утврдува 
по количество (стоковен контингент) односно по 
вредност (девизен контингент) Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти даден по претходно прибавено мислење од со-
јузниот орган на управата надлежен за соодветна-
та област на стопанството. 

За стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на став 1 од оваа 
точка,^ Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе ги утврди, водејќи сметка за склучените 
трговски и други меѓудржавни спогодби, земјата од 
која се врши увозот, динамиката на увозот и роко-
вите во кои организациите на здружен труд вршат 
распределба на утврдениот стоковен контингент, 
односно девизен контингент. Распределба на 
контингентот вршат организациите на здружен 
ТРУД во рамките на соодветното општо здружение 
врз основа на самоуправна спогодба, придржувајќи 
се кон критериумите утврдени со посебниот пропис 
од став 1 на оваа точка. 

13. За склучената самоуправна спогодба од 
точка 12 став 2 на оваа одлука општото здружение 
го известува Соју.зниот секретаријат за надворешна 
трговија, во рок од 10 дена од денот на склучува-
њето на самоуправната спогодба. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија утврди дека се исполнети критериумите од точ-
ка 12 став 2 на оваа одлука, ќе го извести за тоа во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на из-
вештајот од став 1 на оваѕа ,точка, соодветното 
општо здружение и народната банка на републи-
ката, односно народната банка на автономната 
покраина. 

Ако организациите на здружен труд не склучат 
самоуправна спогодба за распределба на стоковниот 
контингент, односно на девизниот контингент од 
точка 12 на оваа одлука во рокот што го определил 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, за 
што општото здружение го известува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија во рок од 10 
дена по истекот на рокот утврден за распределба 
на стоковниот контингент, односно на девизниот 
контингент на одделни организации на здружен 
труд, распределба на стоковниот контингент и на 
девизниот контингент на одделни организации на 
здружен труд ќе извршат Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија на предлог од Сојузниот секое-
таријат за пазар и општи стопански работи даден 
по претходно прибавено мислење од сојузниот орган 
на управата надлежен за соодветната област на 
стопанството во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на извештајот. 
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14. Општото здружение, односно Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија при распредел-
бата на стоковниот континген, односно на девизниот 
контингент според тон. 12 и 13 од оваа о,длука, 
ќе се придржува кон критериумите утврдени со 
посебниот пропис од точка 12 став 2 на оваа одлука. 

15. За одделни видови стоки 31а кои стоков-
ните контингенти, о,дносно девизните контингенти 
ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија согласно со точка 12 од оваа одлука, носи-
тел на контингентот наместо организацијата 
на здружен труд може да биде Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи, односно Со-
јузЕзата дирекција за резерви на индустриски про-
изводи, ако тоа со прописот од точка 12 на оваа 
одлука е определено. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, односно Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи, во рамките на контин-
гентите утврдени според став 1 на оваа точка, ќе го 
избере најповолниот увозник врз основа на одржано 
јавно наддавање, односно врз основа на претходно 
извршено присобираше на понуди. На избраниот 
најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви 
на прехрамбени производи, односно Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи ќе му 
издаде решение за увозот на определени стоки од 
стоковниот контингент, односно од девизниот кон-
тингент во смисла на Законот за сојузните стоковни 
резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75). 
Одлуката за јавно наддавање, односно присобирана 
на понуди се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

16. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз 
основа на стоковен контингент, односно девизен 
коаЈтингент, се зголемат цените на одделни стоки 
од домашно производство, што отстапуваат од утвр-
дената политика на цените, или ако тие стоки се 
дефицитарни на домашниот пазар, како и поради 
елементарни непогоди, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија може, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти, по претходно прибавено мислење од сојузниот 
орган на управата надлежен за соодветната област 
на стопанството, да го утврди обемот на увозот по 
количество, односно вредност на стоките, регионал-
ните правци на увозот и условите во рамките, на кои 
организациите на здружен труд во определениот рок, 
што не може да биде подолг од 30 дена со самоуп-
равна спогодба според постапката од точка 1 на оваа 
одлука ќе го распределат стоковниот односно девиз-
ниот контингент за стоките со чиј увоз се отстра-
нуваат наведените појави на пазарот. 

Ако организациите на здружен труд не склучат 
самоуправна спогодба во рокот определен во став 
1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија според постапката од точка 8 на 
оваа одлука ќе го распредели стоковниот контингент, 
односно девизниот контингент на одделни организа-
ции на здружен труд во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на извештајот за тоа дека само-
управна спогодба не е склучена. 

17. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може, пред конечното утврдување на сто-
ковниот контингент, односно на девизниот контин-
гент според оваа одлука да одобрува аванси до 
износот од 45% од количеството, односно вредноста 
на увозот на односните стоки во претходната година, 
а ако е во прашање увоз на сезонски производи и 
големи количества на берзански и аукциски набавки 
и над износот од 45%. Авансите за тркалачки лежи-
шта, алати и производи на црната металургија 
можат да се одобруваат по прибавено мислење од 
соодветното општо здружение. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен при одобрувањето на авансите да води 

сметка за состојбата на залихите на соодветни 
суровини и репродукциони материјали ка ј произво-
дителите и потрошувачите, како и за склучените 
самоуправни спогодби за снабдување и меѓусебни 
испораки. 

18. Ако во текот на извршувањето на самоуп-
равната спогодба од точка 1 на оваа одлука се 
утврди дека не се испорачуваат определени стоки 
од домашно производство за кои е склучена само-
управна спогодба за увоз на односните стоки. Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, може 
на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, по претходно прибавено 
мислење од соодветното општо здружение на произ-
водителите, општото здружение на потрошувачите 
на односните стоки и сојузниот орган на управата 
надлежен за соодветната област на стопанството, 
ќе ги предложи вредноста и количеството на стоките 
во рам1ште на кои организациите на здружен труд 
во определен рок со самоуправна спогодба, според 
постапката од точка 1 на оваа одлука ќе го утврдат 
стоковниот односно ,девизниот контингент за сто-
ките што не се испорачуваат. 

Ако организациите на здружен труд не склучат 
самоуправна спогодба во рокот определен во став 
I на оваа точка, Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија по постапката од точка 8 на оваа 
одлука ќе го распредели стоковниот, односно девиз-
ниот контингент на одделни организации на здру-
жен труд во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на извештајот за тоа дека самоуправна спо-
годба не е склучена. 

19. Сојузниот извршен совет врз основа на сог-
ласноста од надлежните републички и покраински 
органи, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија даден во спогодба со Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти и по претходно прибавено мислење од соод-
ветното опигто здружение и сојузниот орган на 
управата надлежен за соодветната област на сто-
панството. може да ги утврди стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти за увоз на 
стоки што се набавуваат од заем на Меѓународната 
банка за обнова и развој, што се увезува врз основа 
на спроведените меѓународни јавни лицитации, во 
согласност со прописите. 

20. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија по прибавеното мислење од Стопанската комора 
на Југославија и општите здрзгженија, донесува 
прописи за начинот на поднесување извештаи за 
утврдувањето и постигнатата распределба на сто-
ковниот контингент односно на девизниот контин-
гент, за начинот на поднесување документација што 
служи за распределбата на стоковниот контингент, 
односно на девизниот контингент, според точ. 3, 
10 и 12 став 2 на оваа одлука и за начинот на 
поднесување документација за утврд\твање на зго-
лемувањето на извозот според точка 10 на оваа од-
лука и документација потребна за следење на 
тој извоз, како и за начинот на поднесување доку-
ментација според точка 17 на оваа одлука. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
дава техничко упатство за применување на оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 16 
I I јануари 1979 година I 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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40. 

Врз основа на член 217 ст. 2 и 3 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), во врска 
со член 51 од Законот за организацијата и делокру-
гот на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗАЈСОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Сојузниот економски совет основан како со-
јузна организација со Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71), продолжува со работа како советодавно струч-
но тело на Сојузниот извршен совет, во согласност 
со одредбите од оваа одлука. 

2 . С О Ј . У З Н И О Т економски совет разгледува, на ба-
рање од Сојузниот извршен совет, сојузните органи 
на управата и сојузните организации, предлози за 
донесување на закони и нацрти и предлози на сојуз-
ни прописи и други акти од областа на стопански-
от, монетарно-кредитниот и финансискиот систем 
и меѓународните економски односи, како и други нај-
важни прашања од економска природа од надлежно-
ста на овие органи и им дава за тие прашања свое 
стручно мислење. 

Сојузниот економски совет може и по своја ини-
цијатива да разгледува економски прашања од ин-
терес на работата на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации и да им дава за тоа свое стручно мислење. 

3. Сојузниот економски совет го сочинуваат прет-
седателот и 30 членови, што ги именува и разрешува 
Сојузниот извршен совет од редот на истакнати на-
учни и стручни работници од научни институции и 
стопанската практика. 

Сојузниот извршен совет го именува претседате-
лот и членовите на Сојузниот економски совет на 
предлог од републиките и автономните покраини, и 
тоа така што од секоја република да има по четири, 
а од секоја автономна покраина по три члена, вклу-
чувајќи го и претседателот на Советот. 

Сојузниот извршен совет го именува за член на 
Сојузниот економски совет и претставникот на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

4. На седниците на Сојузниот економски совет 
задолжително се повикува претставникот на предла-
гачот, како и на сојузниот орган на управата или со-
јузната организација, во чиј делокруг спаѓа матери-
јата што се разгледува на седницата, со тоа што во 
работата на Советот да можат да учествуваат и прет-
ставници на научни и стручни институции, како и 
одделни научни и стручни работници, кога нивното 
учество е потребно заради разгледување на опреде-
лено прашање од делокругот на Сојузниот економ-
ски совет. 

5. Претседателот и членовите на Сојузниот еко-
номски совет се именуваат на време од четири го-
дини, и можат, по истекот на тоа време да бидат пов-
торно именувани на таа должност. 

6. Задачите и работите на претседателот на Со-
јузниот економски совет се вршат како редовен ра-
ботен однос или преку дополнителна работа, со тоа 
што во случај на дополнителна работа со посебен акт 
да се регулира надоместот на личниот доход на прет-
седателот на Советот. 

7. Сојузниот економски совет работи во седници. 
Седниците на Сојузниот економски совет се 

јавни. 
8. Сојузниот економски совет донесува Деловник 

Ѕа својата работа. 
9. Средствата потребни за работата на Сојузни-

от економски совет се обезбедуваат во рамките на 

средствата предвидени за работата на Сојузниот из-
вршен совет, со тоа што се водат на посебна пози-
ција. 

Наредбодавец за извршување на средствата од 
став 1 на оваа точка е генералниот секретар на Со-
јузниот извршен совет. 

10. Претседателот и членовите на Сојузниот еко-
номски совет како и на неговите работни тела, имаат 
право на надомест за учеството на седниците на Со-
ветот и на неговите работни тела, како и право на 
дневници и надомест на патните трошоци кога по по-
кана патуваат заради учество на седниците на Сове-
тот, односно на неговите работни тела, или заради 
извршување на други задачи за потребите на Сове-
тот. 

Право на дневници и надомет на патните трошо-
ци, како и претседателот и членовите на Сојузниот 
економски совет и на неговите работни тела, имаат 
и претставниците на општествено-политичките за-
едници, на општествено-политичките организации, 
на организациите на здружен труд и на други ор-
ганизации и заедници и поединци кога по покана 
присуствуваат на седниците на Советот и на него-
вите работни тела, или кога по одлука на претсе-
дателот на Советот патуваат заради извршување на 
други работи. 

11. Стручните и административните работи за 
потребите на Сојузниот економски совет ги врши Ге-
нералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет. 

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

Е. п. бр. 17 % 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д--р Иво Марган, с. р. 

41. 

Врз основа на член 217 ст. 2 и 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), во 
врска со член 51 од Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

1. Сојузниот правен совет, основан како сојуз-
на организација со Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71), ја продолжува работата како советодав-
но стручно тело на Сојузниот извршен совет, во 
согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Сојузниот правен совет разгледува на барање 
од Сојузниот извршен совет, од сојузните органи 
на управата и од сојузните организации предлози 
за донесување на закони и нацрти и предлози на 
сојузни прописи, како и други правни прашања од 
надлежноста на овие органи и им дава за тие пра-
шања свое стручно мислење. 

Сојузниот правен совет може и по своја ини-
цијатива да разгледува правни прашања од инте-
рес за работата на Сојузниот извршен совет, сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации и 
да им дава за тоа свое стручно мислење. 

3. Сојузниот правен совет го сочинуваат прет-
седателот и 32 члена, што ги именува и разрешува 
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Сојузниот извршен совет од редот на истакнатите 
научни и стручни работници од областа на пра-
вото. 

Сојузниот извршен совет го именува претседа-
телот и членовите на Сојузниот правен совет на 
предлог од републиките и автономните покраини и 
тоа така што од секоја република да има по чети-
ри, а од секоја автономна покраина по три члена, 
вклучувајќи го и претседателот на Советот. 

На предлог од Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана и од Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи, Сојузниот извршен совет имену-
ва по еден нивни претставник. 

4. На седниците на Сојузниот правен совет за-
должително се повикува претставникот на предла-
гачот, како и на сојузниот орган на управата или 
сојузната организација во чиј делокруг спаѓа ма-
теријата што се разгледува на седницата, со тоа 
што во работата на Советот да можат да учеству-
ваат и претставници на научни и стручни институ-
ции, како и одделни научни и стручни работници 
кога нивното учество е потребно заради разгледу-
вање на определено прашање од делокругот на Со-
јузниот правен ,совет. 

5. Претседателот и членовите на Сојузниот 
правен совет се именуваат на време од четири го-
дини, и можат по истекот на тоа време, да бидат 
повторно именувани на таа должност. 

6. Задачите и работите на претседателот на Со-
јузниот правен совет се вршат како редовен рабо-
тен однос или преку дополнителна работа, со тоа 
што во случај на дополнителна работа со посебен 
акт да се регулира надоместот на личниот доход 
на претседателот на Советот. 

7. Сојузниот правен совет работи во седници. 
Седниците на Сојузниот правен совет се јавни. 
8. Сојузниот правен совет донесува Деловник 

за својата работа. 
9. Средставата потребни за работата на Сојуз-

ниот правен совет се обезбедуваат во рамките на 
средствата предвидени за работата на Сојузниот 
извршен совет, со тоа - што се водат на посебна 
позиција. 

Наредбодавец за извршување на средствата од 
став 1 на оваа точка е генералниот секретар на 
Сојузниот извршен совет. 

10. Претседателот 'и членовите на Сојузниот 
правен совет, како и неговите работни тела, имаат 
право на надомест за учество на седниците на Со-
ветот и на неговите работни тела, како и право на 
дневници и надомест на патните ̂ Трошоци кога по 
покана патуваат заради учество на седниците на 
Советот, односно на неговите работни тела, или за-
ради извршување на други задачи за потребите на 
Советот. 

Право на дневници и на надомест на патните 
трошоци, како и претседателот и членовите на Со-
јузниот правен совет и на неговите работни тела, 
имаат и претставниците на општествено-политич-
ките заедници, на општествено-политичките орга-
низации, на организациите на здружен труд и на 
другите организации или заедници и поединци ко-
га по покана присуствуваат на седниците на Со-
јузниот правен совет и на неговите работни тела 
или кога по одлука на претседателот на Советот 
патуваат заради извршување на други работи. 

11. Стручните и административните работи за 
потребите на Сојузниот правен совет ги врши Гене-
ралниот секретаријат на Сојузниот извршен совет. 

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

Е. п. бр. 18 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

42. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, заради спроведување на чл. 100 до 107 од 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА 
ОЛИМПИСКИ КОВАНИ ПАРИ ОД СССР ОД 

ЗЛАТО, СРЕБРО И ПЛАТИНА 

1. Олимписки ковани пари од СССР можат по 
комисионен пат да се продаваат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Кованите пари од злато можат да се продаваат 
во апоени од 100 рубли, со финост 900 ковани пари 
од сребро — во апоени од 5 и 10 рубли, а ковани 
пари од платина — во апоени од 150 рубли, со фи-
ност 999. 

2. Работите на комисионата продажба на пари-
те од точка 1 на оваа одлука можат да ги вршат 
банките овластени за работи со странство во со-
гласност со одредбите од оваа одлука и спогодбата 
за комисиона продажба на советски олимписки ко-
вани пари што ќе го склучи Народната банка на 
Југославија со Банката за надворешна трговија на 
СССР. 

3. Граѓаните и граѓанските правни лица можат 
олимписките ковани пари од точка 1 на оваа од-
лука да ги купуваат за конвертибилни девизи што 
ги држат на девизните сметки или на девизните 
штедни влогови. 

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

Е. п. бр. 19 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

43. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИ-

КА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/78) се продолжува во 1979 година до 
денот на влегувањето во сила на прописите за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредит" 
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ната политика во 1979 година, а најдоцна до 28 ја -
нуари 1979 година. 

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

Е. п. бр. 20 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

44. 

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната такса 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА, УВОЗНИ ДАВАЧКИ И 
ПОСЕБНА ТАКСА НА УВОЗОТ НА СУРОВА 

НАФТА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање ца-
рина, увозни давачки и посебна такса на увозот на 
сурова нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78) 
точка 1 се менува и гласи: 

,Д. Се ослободува од плаќање царина увозот 
на сурова нафта за натамошна преработка од тар. 
број 27. 09/1 на Царинската тарифа во количество 
од 10,100.000 тони, за 1978 година, што за домашни 
потреби го вршат долунаведените организации на 
здружен труд, односно што за тие организации ќе се 
изврши од определени земји, и тоа: 

— во тони — 
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СССР 1.400.000 1,464.587 1,400.000 5,264.587 
Ирак 3,233.346 589.413 863.000 4,685.759 
Иран 283.558 — — 283.558 
Либија 423.000 — — 423.000 
'Алжир 90.096 — 103.000 193.096 
Нигерија 250.000 — - 250.000 

Вкупно: 5,680.000 2,054.000 2,366.000 10,100.000 

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

Е. п. бр. 26 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
Врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

45. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ 
СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Се продолжува важењето на: 
1) Решението за намалување на царината на 

увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производствени и 
преносни објекти и диспечерски центри на Заедни-
цата на југословенското електростопанство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

2) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на јаглен и при облагородување на ја -
глен („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

3) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
експлоатацијата на нафта и природен гас („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

4) Решението' за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78 и 3/79); 

5) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

6) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготовка на же-
лезна руда и во производството на кокс, железо и 
челик („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

7) Решението за намалување на царината нЗ 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на бакар и во производството на като-
ден бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

8) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на боксит и во производството на аноди 
за електролиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78); 

9) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на олово, цинк и антимон и во производ-
с-твото на олово, цинк и антимон и на нивни при-
дружни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

10) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на жива и во производството на жива 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

11) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
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рудници и за производство на фероникел („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 3/79); 

12) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудници и за 
облагородување на неметали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 67/78); 

13) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

14) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на сулфурна киселина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

15) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на разблажена (46%) азотна кисе-
лина („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

16) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

17) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на фтална киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

18) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

19) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78); 

20) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за електролитич-
ко производство на хлор и натриум-хидроксид 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

21) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78); 

22) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
формални („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

23) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

24) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

25) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

26) РешенгЈето за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство 
на етан, етилен и полиетилен и за транспорт на 
етил ен и полнети л ен од Југославија во Романија 
преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

27) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
винил хлорид мономер - РУС во прав („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

28) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полистирол („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

29) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси 
за пресување (дуропласт маси) - („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78); 

30) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на производи врз база на хлорал-
кални електро л изи и полимеризација врз база на 

пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

31) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
хлор-алкална електролиза („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

32) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на водород-пероксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

33) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки смоли и полиакрилат-
ни дисперзии („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

34) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 4 

35) Решението за намалување на царината на 
увозот за специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум-триполифосфат и на-
триум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78); 

36) Решението за определување на пониски ца-
рински стапки на увоз на специфичната опрема 
што се користи во производството на криолит, бе-
ли саѓи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78); 

37) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли (минерални фос-
фати за добиточна исхрана) — („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

38) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на комплексно минерално ѓубре врз 
база на тресет („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

39) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производство на полиамидни, полиолефински и по-
липропиленски синтетички влакна („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78); 

40) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78); 

41) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

42) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на полиуретанска цена („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

43) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на диоктилфталат (БОР) — („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

44) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

45) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на нејоногени тензиди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78); 

46) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производството на основните земјоделски производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

47) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на шеќер („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

48) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се кооисти во 
производството на јастиви масла („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78); 



Петок, 19 јануари 1979 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ Број 3 - Страна 105 

49) Решението за намалување на царината на 
увозот на поморски рибарски бродови за ловење 
риба во океански води и делови на тие бродови 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

50) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78 и 65/78); 

51) Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема што се користи во 
заштитните работилници за професионална реха-
билитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/'78 и 68'78); 

52) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што служи за пре-
товар во линискиот, контејнерскиот и масовниот 
превоз во пристаништата и луки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78); 

53) Решението за намалување на царината на 
увозот на локомотиви, вагони и електромоторни 
возови за потребите на југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 68'78); 

54) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
манипулација со стоки и одржување и реконстук-
ција на пруги во железничкиот сообраќај (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

55) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се врши за по-
требите на безбедноста на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФВЈ", бр. 63/78); 

56) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
пооизводството на пеницилин (,,Службен лист на 
СФРЈ" бр. 63/73); 

57) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за доработка (су-
шење. сортирање, влажење, ферментација и др.) на 
тутун (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78); 

58) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфична опрема што се користи за 
производство, пренос и емитирање на телевизиска 
и оадиоппогоамата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 3 /79); 

59) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на фурфурол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78); 

60) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфична опрема што се користи за 
П Р О И З В О Д С Т В О Т О на метанол („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/'78); 

61) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на базни фармацевтски суровини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78); 

62) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната аеродромска опрема што 
се К О Р И С Т И на ареодромите за меѓународен сообра-
ќај ( Службен лист на СФРЈ", бр. 63'78); 

63) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се користи за 
П Р О И З В О Д С Т В О на млеко („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78); 

64) Решението за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема што се користи за 
производство на фено дна пена со поликондензација 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 65/78); 

65) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
РУС гранулат („Службен лист на СФРЈ", бр. 70'78); 

66) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
производство на топчести лежишта (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/78); 

67), Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 

секундарна преработка на нафта, при што рандма-
пот на искористувањето на нафтата е до односот 
25 : 75 црни и бели продукти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78); 

68) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за хемиска прера-
ботка на пченка ЕО шеќери („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78); 

69) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидоид на малеинската кисели-
на (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78); 

70) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се врши за 
потребите на производителите на алатни машини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78); 

71) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изработка на специјални алати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78); 

72) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за потребите на 
магистралниот телефонски и телеграфски сообра-
ќај (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78); 

73) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на делови за трактори, комбајни и 
стопански друмски возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78). 

2. Намалените царини според решенијата од точ-
ка 1 на ова решение се прршенуваат на увозот 
што се врши од 1 до 31 јануари 1979 година. 

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

Е. п. бр. 21 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Морган, с. р. 

46. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точка 
6 под 7 од Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалување на царината на уво-
зот на специфичната опрема од 1 јули до 31 де-
кември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА "НА УВОЗОТ 
НА СПЕНИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-

ТИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користи 
за изградба на нафтоводи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се вршат следните из-
мени и дополненија: 

1) во тар. број 73.18/2а во првата алинеја, бро-
јот: „18" се заменува со бројот: „14"; 

2) во тар. број 73.20/1, 2 и 3 по петтата алинеја 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Колана за цевки од 30 до 180 степе-
ни 0 1 до 50" за притисоци ДО' 
100 а1, за спојување цевки 
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— Прирабници, редуцири (концентрич-
ен и ексцентрични), „Т" парчиња, 
чатали, цевкини капи, еластични 
челични обесувалки за цевки 0 1 до 
50" и притисок до 100 а!."; 

3) по тар. број 84.10/3 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.10/4в Други ротациони пумпи 

Ех. 
Вијчени пумпи за преточување нафта 
со електромотор во „Ѕ" изработка, снаб-
дени со уреди за мерење 

84.10/5 Други пумпи за течност и елеватори за 
течност 
Ех. 
Клипни пумпи со уреди за мерење и со 
електромотор во „Ѕ" изработка, за при-
тисоци до 60 аt, со капацитет до 50m3/ћ"; 

4) во тар. број 84.12/2 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

,,— Сепаратори за пречистување индус-
триски отпадни води (издвојување 
нафта од вода), со капацитет до 
500 m3 /h"; 

5) по тар. број 84.22/1 се додава нов тар. број 
кој гл,аси: 
„84.22/2г Самоодни дигалки со носивост над 10 

тони 
Ех. 
Самоодни хидраулични дигалки на тр-
кала, со носивост над 10 до 20 I за ра-
бота на терени со наклон до 15%"; 

6) во тар. број 84.22/6к, по втората алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Раце за истечување 0 до 16" за 
истовар на сурова нафта со хидра-
улично, управување 

— Раце за истечување 0 до 16" за на-
товар на горива во бродови, со хи-
драулично управување"; 

7) во тар. број 84.59/8к по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Дозатори за адитиви на електричен 
погон во „Ѕ" изработка, за сурова 
нафта"; 

8) во тар. број 84.61/1, по шестата алинеја се 
додаваат пет нови алинеи, кои гласат: 

,,— Автоматски сигурносни вентилни 
станици за ограничување на прити-
сокот во системот, што се состојат 
од колектори со сигурносни и мем-
брански вентили и компресори со 
електромотор, со пневматски систем 
за регулација 

— Автоматски сигурносни вентили со 
пилот-вентил до 2" и притисок до 
100 а! 

— Автоматски регулациони топчести 
вентили за регулирање на притисокот 
или протекот во нафтовод со серво-
уред (актуатор) од 30 до 50" и при-
тисок до 100 аt 

— Автоматски блок-вентили со полн 
светол отвор за минување на писта-
чи, со димензии од 36 до 50" и прити-
сок до 100 аt за прекинување на про-
текот на нафта во цевоводот со мо-
торен погон 

-— Автоматски топчести блок-вентили со 
полн светол отвор за минување на 
чистачи, со димензии од 36 до 50" и 
притисок до 100 аt, за прекинување 
на протокот на нафта во нафтоводот, 
СО моторен погон"; 

9) по тар. број 84.64 се додаваат седум нови тар. 
броеви, кои гласат: 
„85.15/1 Предаватели и примопредаватели 

Ех. 
Специјални радиотелефонски апарати за 
воспоставување врски копно-брод 

85.16/3 Електрична опрема за контрола на соо-
браќајот во водениот сообраќај 
Ех. 
Светилници и балисажни ознаки за впло-
вување танкери во лука за претовар на 
нафта 

85.17/3 Електрични апарати за комбинирана 
звучна и визуелна сигнализација 
Ех. 
Огноизвестителни системи за противпо-
жарна заштита 

85.22/26 Други електрични уреди и апарати со 
посебни функции, друго 
Ех. 
Системи за катодна заштита на нафтово-
ди од корозија што се состојат од напој-
ни станици со автоматска регулација, 

. инертни аноди од феросилициум, галван-
ски аноди од магнезиева легура, ќелии за 
заземјување и поларизациони ќелии 

87.03/5 Противпожарни возила 
Ех. 
— Тешки противпожарни возила за гасе-

ње пожари со вода. пена и прав, со 
капацитет 5000 1 вода, 5000 1 пена и 
1000 кѕ прав 

— Командни противпожарни возила о-
премени со радиостаница, сирена, раз-
гласен уред, вител, детектор, пумпа и 
црева 

87.03/13 Други моторни возила за специјални 
цели 
Ех. 
Технички возила за интервенција на на-
фтовод, опремени со црпка и со резерво-
ар за собирање на излеана нафта, со те-
лескопски рефлектор и со опрема за от-
странување дефекти, со вител, кран и ге-
нератор 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
— Системи за автоматско далечинско и 

локално управување., мерење, прове-
рување, ,анализа, регулација, контро-
ла и сигнализација на нивото, зафат-
нината, протекот, притисокот, темпе-
ратурата, специфичната тежина, содр-
жината на сулфур, вискозитетот. бро-
јот на обрти, силата, напонот на фрек-
венцијата и факторот на силата на 
струјата, освен коаксијални кабли 

— Електронски детектори за откривање 
протечување и контрола на дебелина-
та на ѕидот на цевки 

\— Мерни и калибрациони станици со 
турбомерач на протекот и со сметач за 
мерење на протекот на нафта и за 
баждарење 

— Дигитални електронски уреди за ме-
рење на промената на брзината и од-
далеченоста при пристанување на су-
пер танкери со ехосондери, претвору-
в а ^ на импулси и п о к а ж у в а ч и табла 
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— Лабораториска опрема за мерење на 
густината според АЅТМ 

— Лабораториска опрема за мрење на 
вискозитетот JUS В.Н8.022 

— Лабораториска опрема за мерење на 
количеството на вода во нафта 
JUS В. Н8.039 

— Лабораториска опрема за мерење води 
и седименти (центрифуга) според 
АЅТМ D 1796 

— Лабораториска опрема за мерење на 
напонот на пара по ред JUSB.H8.030 

— „Pumpability test" АЅТМ D 3245 
— Лабораториска опрема за мерење на 

крутишта JUS В.Н8.034 
— Лабораториска опрема за мерење сол 

според стандардот IP 77 
— Лабораториска опрема за мерење сул-

фур според АЅТМ D 1551". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 22 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

47. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точ-
ка 6 под 25 од Одлуката за критериумите што ќе 
се применуваат при намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И ЕМИТИРАЊЕ НА РА-

ДИОПРОГРАМА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увоз на специфичната опрема што се користи 
за производство, пренос и емитирање на радиопрог-
рама („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 
1 се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 85.01/86 се додаваат два нови 
тар. броја, кои гласат: 

„84.21/Зд-2 Апарати за распрскување течности со 
пумпи или без пумпи, други 
Ех. 
Апарати за исфрлување млаз на теч-
ности заради правење пајажина и слич-
ни сценски ефекти 

84.21/5 Механички апарати и уреди, друго 
Ех. 
Апарати за исфрлување млаз на пара 
врз база на јаглен диоксид заради пра-
вење сценски ефекти"; 

2) по тар. број 85.01/86 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

85.11/2B Машини и апарати за заварување, ле-
мење или сечење и нивни делови, друго 
Ех. 
Апарати за заварување филмски темо-
пластични материјали со ултразвук"; 

3) во тар. број 85.15/1 и 10, по тринаесеттата 
алинеја, се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Фиксни или подвижни комплетни приемни-
ци и предаватели за микробраиови насоче-
ни врски со пара бол ички антени 

— Модулатори и демодулатори за прием и 
предавање на телевизиска слика и тон"; 

4) по тар. број 85.15/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„85.15/8 Телевизиски камери 
Ех. 
Комплетни студиски телевизиски котгор 
камери со уреди за нивна контрола и 
дотерување"; 

5) во тар. број 85.22/26 по тринаесеттата али-
неја, се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Комплетни уреди за рачно или полуавто-
матско мешање и преклопување на теле-
визиски сигнал, слика и тон 

— Комплетни сигнални генератори за испитни 
и синхронизациони телевизиски сигнали, 

' опсег од О-до 7 MHz"; 

6) во тар. број 90.08/2 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Телевизиски студиски проектори за филм 
16 и 35 mm со можност на синхроно движе-
ње на лентата напред и назад"; 

7)vno тар. број 90.08/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.09 Проектори на слики (освен кинемато-
графски проектори) 
Ех. 
— Комплетни проектори на ди^апози-

тиви, со светлосна сила мал 400 luxa, 
за специјални ефекти во телевизиско 
студио"; 

8) во тар. број 90.10/За, по осмата алинеја, се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Рачни преси за механичко спојување — ле-
пење на филмски ленти 

— Уреди за електронско титлување на фил-
мови со или без електронска меморија"; 

9) во тар. број 90.13/1а, по втората алинеја, се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Комплетни телевизиски бесшумни рефлек-
тори за температура на боја од 3200°К, со 
можност за дотепување на широчината на 
светлосниот сноп"; 
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10) во тар. број 90.28/1, 3, 4 и 5 по дваесет и пр-
вата алинеја, се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 

„— Комплетни електронски инструменти и апа-
рати за мереше, проверување, контрола и 
регулација на телевизиски сигнал; слика и 
тон 

— Комплетни електронски уреди за регулација 
на електрични големини". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 23 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

48. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точка 
6 под 15 од Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 де-
кември 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/78), Сојузниот извршен совет донесува 

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

К Е Л 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увоз на специфичната опрема што се користи 
ЕО рудници и за производство на фероникел 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 
се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 84.11/16 се додаваат три нови 
тар. броја, кои гласат: 

„73.24 Контејнери од железо или челик Ѕа ком-
примирани или течни гасови 
Ех. 
Челични резервоари за складирање на 
течен или гаСОБИТ кислород и азот, со 
зафатнина од 10 до 260 т 3 , за работен 
притисок од 0,30 до 35 kg/cm2 

84.10/Зд Центрифугални пумпи, други 
Ех. 
— Центрифугални хоризонтални тиња-

-пумпи за тра-нспорт на абразивен 
материјал со капацитет од 100 до 
5000 m/h, со в-исочина на дигање од 
30 до 75 m 

— Центрифугални вертикални тиња-
-пумпи за хидрауличен транспорт на 
абразивен материјал со капацитет од 
100 до 500 m8/h, со височина на дви-
жење од 50 до 200 m 

84. l l / la-3 Пумпи, други 
Ех. 
Пумпи за преточување кислород"; 

2) по тар. број 84.17/2и се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.17/2к Други машини, уреди и опрема и нивни 
делови, друго 
Ех. 
Постројки за производство на кислород 
и азот од воздух со постапка на адија-
бадско екс*андоран>е, со капацитет над 
60 t кислород и 6 t азот на ден"; 

3> во тар. број 84.22/1 ее додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Електрични витли со носивост 2 до 4 t, со 
сила 15 до 17 KW"; 

4} по тар. број 84.22/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.22/2г Самоодни дигалки со носивост над 10 t 
Ех. 
Авто-дигалки со носивост 20 до 25 t, со 
должина на стрелката 20 до 30 т " ; 

5) по тар, број 84.22/46 се додаваат три нови 
тар. броја, кои гласат: 

„84.22/66-1 Транспортери со гумена или челична 
лента, со широчина на лентата од 400 
до 1600 mm 

; к Специјално конструирани транспортери 
со гумена лента со челични јажиња за 
транспорт на руда на големи растојани-
ја (од 1000 до 10.000 т) т со широчина на 
лентата 610 до 650 mm, со брзина 3,2 до 
5 m/sek 

84.22/6д Оставани и одземани на руда 
Ех. 
Ротациони одземани на јаглен со капа-
цитет 30 до 200 t /h 

84.22/бк Машини и нуреди за дигање, манипула-
ција, натовар или истовар и др., друго 
Ех. 
— Површински натоварувачи на дизел-

-погон, со зафатнина на лажицата 
до 5 in3 

— Истоварви рампи — автоматски уре-
ди за истресување на јамски ваго-

, ни"; 

6) по тар. број 84.23/4е се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.23/5а и в Машини за истражувачки и експлоа-
тациони дупчења 
Ех. 

— Јамски дупчалки за длабинско дуп-
чење со Јадрување до 200 т , со преч-
ник на дупчење 46 до 76 mm. 

— Дупчалки за длабинско дупчење со 
јадрување од 250 до 800 т , со преч-
ник на дупчење 55 до 89 mm"; 

7) по тар. број 84.43/1 се додава нов тар. број 
жој гласи: 
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„84.45/96 Машини за острење 
Ех. 
— Острилки за моноблок бургии. и за 

моноблок длета 
— Острилка за острење протести кру-

ни"; 

во тар, број 84.49/1а-1 се додаваат три нови 
алинеи, кои гласат: 

„— Високопродуктивни дупчачки чекани за 
дз/пчење мински дупки во јами со тежина 
23 до 50 kg 

— Откопни чекани на пневматски погон, со те-
жана над 10 kg 

— Пневматски чекани за анкерирање на кот-
вена подграда"; 

9) во тар. број 84.55/1. 2 И 4 по петтата алинеја, 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Мелници со топки за суво и мокро мелење 
на руда со уреди за сушење, со капацитет 
60 до 140 t /h 

— Уред за торкетирање во јама, со капацитет 
3 до 6 m3 /h 

10) по тар. број 84.56/1, 2 и 4 се додава нов тар. 
број кој гласи: 

„84.59/Зг Уред за приготвување и полнење на 
дупнатини со експлозив 
Ех. 
Јамски уреди за полнење длабоки мин-
ски дупнатини до 30 м"; 

11) во тар. број 84.59/8к се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Пневматски затворани на рудни прачки 
за дозирање руда"; 

12) тар. број 85.11/1а-2 се менува и гласи: 

,.85.11/1а-2, Електрични печки со капацитет над 25 t 
3 и 4 

Ех. 
— Електрични правоаголна печки со 

шест електроди за производство на 
фероникел, со сила до 60 mVA и по-
голема, со капацитет на топење над 
100 t /h 

— Електролачни печки за одржување на 
температурата на истопена маса на 
фероникел, со температура 1650°С, 
со капацитет 40 t"; 

13) во тар. број 87.07/1 в се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Возила специјално конструирани за превоз 
! на потопен метал"; 

14) по тар. број 87.14/26 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.18/1 Гас-маски и слични апарати 
Ех. 
— Изолациони апарати за спасување во 

ров 
— Стерилизатор на изолациони апа-

рати". 

2. Ова решение се применува на увозот што ое 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 24 
11 јанус о и 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

49. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
на царината на специфичната опрема за здравство-
то (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/78) во 
точка 5 зборовите: ,,до 31 декември 1978 година" се 
заменуваат со зборовите: „до 31 јануари 1979 го-
дина". 

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

Е. п. бр. 25 
11 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

50. 

Врз основа на член 59 став 1. во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3 9 / 7 4 ) , сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Welt am Sonntag" број 50 
од 10 декември 1978 година, што и-злегува на герман-
ски јазик во Хамбург, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/765 
28 декември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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51. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „FRAU IM SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Frau im Spiegel", број 
50 од 7 декември 1978 година, што излегува на гер-
мански јазик во Либек, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/761 
27 декември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

52. 

Врз основа на член 39 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската инсЈхЈрмативна 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 „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Praline", број 51 од 14 
декември 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Хамоург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/763 
27 декември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

53. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „BUNTE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Bunte", број 51 од 14 

декември 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Офенбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/765 
27 декември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

54. 

Врз основа на член 59 став 1. во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 

-странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Welt am Sonntag" број 49 
од 3 декември 1978 година, што излегува на гер-
мански јазик во Хамбург, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/760 
19 декември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

55. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" (,,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) 
и член 18 став 2 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), претседателот 
на Сојузниот комитет за прашања на борците и на 
воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕ-
ЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1041" 
И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
НООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА 
ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Височината на годишното парично примање 
за закрепнување на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година се зголемува во 1979 година за 
14,3% и изнесува 5.300 динари. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 57/1-79 
8 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Милан Вукасовиќ, с. р. 

56. 

Врз основа на член 45 и 46 ст. 1 и 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ-
ТЕ ОД 50. 10 И 5 ДИНАРИ СО ДАТУМОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ 1. АВГУСТ 1965 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија од 1 фев-
руари до 31 декември 1979 година ќе ги повлече од 
оптек банкнотите од 50. 10 и 5 динари со датумот 
на издавање 1 август 1965 година. 

2. Банкнотите од точка 1 на оваа одлука ќе 
престанат да бидат законско средство за плаќање 
на 1 јануари 1980 година. 

3. Народната банка на Југославија ќе врши до 
31 декември 1980 година замена на банкнотите што 
врз основа на точка 2 од оваа одлука ќе престанат 
да бидат законско средство за плаќање. 

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

О. бр. 79 
20 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. , р. 

57. 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од За-
конот за Народната банка на Југославија, и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини (,.Службен-лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и точка 1 од Одлуката за привремено продолжува-
ње на Одлуката за остварување на целите и задачи-
те на заедничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1978 година („Службе.н лист на СФРЈ", бр. 3/79), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО - К РЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на монетарно-кредитната политика во 

1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78, 
58/78 и 65/78) се продолжува привремено во 1979 
година до денот на влегувањето во сила на пропи-
сите за остварување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1979 
година. 

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

О. бр. 75 
20 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

58. 

Врз основа на член 244 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 29 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28'73, 36/75, 
58 75 и 7/77) Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина. Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, ѕИзвршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово и Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСНОВ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
НАПЛАТЕН ПРИ УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ И 
НА ОСНОВНИ,ОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРО-
ИЗВОДИ НАПЛАТЕН ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ГИ НА-

БАВУВА ЗА СВОИ ПОТРЕБИ 

Член 1 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: учесни-
ците на договорот) се согласни Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија да врши 
распределба на основниот данок на промет на про-
изводи наплатен при увозот на производи и на ос-
новниот данок на промет на производи наплатен 
за производи што Југословенската народна армија 
ги набавува за свои потреби (во натамошниот текст: 
основниот данок на промет на П Р О И З В О Д И ) на ре-
публиките и автономните покраини според овој до-
говор. 

Член 2 
Основниот данок на промет на производи на-

платен при увозот на производи што ќе го извршат 
општествени правни лица. основниот данок на про-
мет на производи наплатен за производи што Југо-
словенската народна армија ги набавува за свои 
потреби и основниот данок на промет на производи 
при увозот што ќе се наплати во патничкиот про-
мет, Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе ги распоредува на републиките и 
автономните покраини сразмерно со процентот на 
учеството на придонесот на секоја република и 
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автономна покраина во вкупниот износ на придо-
несот кон буџетот на федерацијата за годината за 
која се врши распределба. 

Основниот данок на промет на производи на-
платен при увозот на производи што го вршат гра-
ѓани преку поштенски дознаки и во редовна пос-
тапка. Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе го распореди на републиките и ав-
тономните покраини врз основа на податоците за 
наплатата на тој данок според живеалиштето на 
граѓаните по републиките и автономните покраини. 

Податоците од став 2 на овој член Сојузната 
управа за царини ќе ги достави до Службата на 
општественото книговодство на Југославија на се-
кој 15 во месецот за претходниот месец. 

Член 3 
По исклучок од договорениот начин на распре-

делбата од член 2 на ОВОЈ договор, основниот данок 
на промет на производи наплатен во 1975 и 1976 
година Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе го распореди во целост на ре-
публиките и автономните покраини на начинот од 
член 2 став 1 на овој договор. 

Член 4 
Врз основа на податоците што. ќе се добијат за 

1978 година предвидени во член 2 став 2 од овој 
договор. Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе го распореди на републиките и 
автономните покраини и основниот данок на про-
мет на производи наплатен во 1977 година. 

Член 5 
Распоредените средства според чл. 2, 3 и 4 од 

овој договор. Службата на општествершто книго-
водство на Југославија по истекот на секој месец 
ќе ги пренесува во корист на соодветните форми и 
потформи на приходите од придонесите од репуб-
ликите и автономните покраини кон буџетот на 
федерацијата. 

За износот на пренесените средства од став 1 
на овој член ќе се намалат уплатите од републи-
ките и автономните покраини по основ на придоне-
сите кои буџетот на федерацијата во наредниот 
период. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини што до 

склучувањето на овој договор не ја намириле сво-
јата обврска за издвојување на наплатениот осно-
вен данок на промет на производи на посебна смет-
ка. должни со тоа да го сторат веднаш по склучу-
вањето на овој договор. 

Ако републиката, односно автономната покра-
ина не ја намири својата обврска со став 1 на овој 
член, нејзината обврска ќе се распореди на други-
те учесници на договорот што ја намириле својата 
обврска. 

Клуч за распоредување на обврските од став 2 
на овој член е процентот на учеството на придо-
несите од републиките и автономиите покраини, 
што преземаат обврска, кон буџетот на федераци-
јата за годината за која се врши распоредот. 

Член 7 
Социјалистичка Република Словенија, ќе ја 

намири својата обврска од член 6 став 1 на овој 
договор во три еднакви годишни рати до крајот на 
1980 година. 

Износите на годишните рати од став 1 на овој 
член ќе се намалат за делот на основниот данок на 
промет на производи што според овот договор по 
пресметката до 1980 година и припаѓа на Соција-
листичка Република Словенија. 

Член 8 
Овој договор го потпишаа овластените прет-

ставници на учесниците на договорот во соодветен 
број идентични примероци што се сметаат како 
автентични текстови. 

Член 9 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат 

собрани!ата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 10 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

29 јуни 1978 година 
Белград 

За И З В Р Ш Н И О Т совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Ѓорѓе Пеклиќ, с. р 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Драгутин Вучиниќ, с. р. 
заменик-републички секретар за 

финансии 
За Извршниот совет на Саборот 

на СР Хрватска. 
Емилио Влачиќ, с р. 

републички секретар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Атанас Мечев, с, р. 

заменик-републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија. 

Милица Озбич, с. Р. 
член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Србија, 
Мане Реоиќ с р. 

заменик-репблички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Џемшит Дуриќи, с о. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Ѓорѓе Хајдер, с. р 

член на Извршниот совет 

59. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ДЕНА ЗА ТРИ-

НИТРОТОЛУОЛ - Т N Т - 22 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 август 1978 то-



Петок, 19 јануари 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б^ој 3? - Страна 113 

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за тринитротолуол—TNT-22 со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоката продажна цена да из-
несува 15 динари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3206 од 5 јануари 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Прва Искра" 
—Барич. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Камник" — Камник, „Милоје Закиќ" — Кру-
шевац и „Витезит" — Витез. 

60. 

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

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

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 12 октомври 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за редон, со тоа што производи-
телската организација на здружен труд да може да 
ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 8%. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5235 од 12 јануари 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Вискоза" -
Лозница 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
кугтувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата 

61. 

Воз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен . лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ЖЕНИ ОБУВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 ноември 1978 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за кожени обувки, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
ги задржуваат своите продажни цени на постој-
ното ниво согласно со прописите и вршат усогла-
сување заради преминување на малопродажни це-
ни, при условите на продажбата што се наведени 
во Спогодбата, а според Ценовникот што е соста-
вен дел на Спогодбата. 

Цените од Ценовникот важат како цени во 
прометот на мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен и процентот за покритие на трошоците 
во прометот на големо до 6% и за покритие на тро-
шоците во прометот на мало до 26%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр; 5701 од 29 декември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: 38 производ 
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Зб 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата^ 

62. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-^ 
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

СКЕНА И КРЗНЕНА КОНФЕКЦИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 ноември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за кожена и крзнена конфек-
ција, со тоа што производителските организации на 
здружен труд, ги задржуваат своите продажни це-
ни на постојното ниво согласно со прописите, и 
вршат усогласување заради преминување на мало-
продажни цени, при условите на продажбата што 
се наведеш! во Спогодбата, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата. 

Цените од Ценовникот важат како цени во 
прометот за мало, без данок на промет. Во тие 
цени е вклучен и процентот за покритие на трошо-
ците во прометот, и тоа за: 

назив на производот - на големо на мало 
(група на производите) најмногу до 

1) кожена и крзнена кон-
фекција изработена од 

25 обично (просто) крзно — 25 
2) крзнена конфекција 

изработена од благород-
22 но крзно (фино) — 22 

3) конфекција изработена 
за потребите на хиги-
енско-техничката заш-
тита при работата 15 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5786 од 29 декември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: 17 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот 
за измени и дополненија на Правилникот за при-
мена на даночните стапки и за начинот на водење 
евиденција, пресметување и плаќање на данокот на 
промет на производи и услуги, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/78, се поткрала долуна-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА 
ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛА-
ЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Во член 8 наместо зборовите: „Во член 64а по 
став 7 се додаваат нови ст. 8 до 10, кои гласат", 
треба да стои: „Во член 64а по став 6 се додаваат 
нови ст. 7 до 9, кои гласат". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 10 јануари 1979 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката4 донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУ-
ЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕ-

ПУБЛИКИ 

I 

Се отповикува 
Јоже Смоле од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики. 

И 
Се назначува 
Марко Орландиќ. извршен секретар на Претсе-

дателетното на Централниот комитет на Сој.узот на 
комунистите на Југославија за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна "Република Југославија во Сојузот на Совет-
ските Социјалистички Републики. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА' И РАЗРЕШУВАЊА 
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), 
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 Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи Коле Ча-
шуле, поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 1053 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита се 
назначува Миладин Томовиќ, раководител на Гру-
пата за работи на работните односи и заштитата 
при работата во Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита. 

Е. п. бр. 1054 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Радован Милиќ, досегашен советник на генералниот 
директор на Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

Е. п. бр. 1055 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Љубо Бркановиќ, досегашен советник на генерал-
ниот директор на Сојузниот завод за општествено 
планирање. 

Е. п. бр. 1056 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помотшшк-генерален директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Вла-

дислав Хорват, советник на претседателот на уки-
натиот Сојузен комитет за општествено планирање. 

Е. п. бр. 1057 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на генералниот директор на Со-
јузниот завод за општествено планирање се назна-
чува Драгомир Тренковиќ, досегашен помошник на 
генералниот директор на Сојузниот завод за опште-
ствено планирање. 

Е. п. бр. 1058 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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)', 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник-геиерален директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Јово 
Кепчија. досегашен помоншик-генерален директор 
на Сојузниот завод за општествено планирање. 

Е. п. бр. 1059 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Бајо Беговиќ, досегашен 
помошник-генерален директор во Сојузниот завод 
за општествено планирање. 

Е. п. бр. 1060 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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 уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планираше се назначува Божо Ноиќ. досегашен 
директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

Е. п. бр. 1061 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУВНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планираше се назначува Петар Красуља досегашен 
директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

Е п. бр. 1063 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
д-о Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Дмитар Бакиќ, досегашен 
директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

К. п.'бр. 1064 
25 декемрри 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-о Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните оогани на 
управата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Љуба Зеремски. досегашен 
директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

Е. п. бр 1062 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1" од Законот за 
основите на системот на државната уппава и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО С О Ј У З О Т 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Стеван Говедарица. досе-
гашен директор во Сојузниот завод за општествено-
планирање. 

Е. п бр. 1065 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија се назначува 
Симо Дуловиќ, досегашен советник на претседате-
лот на С О Ј У З Н И О Т комитет за енергетика и индус-
трија. 

Е п. бр. 1066 
25 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните оогани на 
управата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија се назначува 
Љубиша Новаковиќ, досега.шен советник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија. 

Е. п бр. 1067 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за енергетика и-индустрија се назначува Јанез То-
минец, досегашен помошник-претседател на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија. 

Е. п. бр 1068 
25 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУС-

ТРИЈА 

За потсекретар во Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија се назнач,ува Стеван Тој шина, 
досегашен потсекретар во Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија. 

Ћ. п. бр. 1069 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува Никола Бу-
риќ. советник на претседателот на укинатиот Соју-
зен комитет за туризам. 

Е. п. бр. 1070 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува Божидар 

Николајевиќ. досегашен советник на С О Ј У З Н И О Т се-
кретар за пазар и општи стопански работи. 

Е. п. бр. 1071 
25 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува м-р Сава 
Јовановиќ, досегашен советник на сојузниот сек-
ретар за пазар и општи стопански работи. 

Е. п. бр. 1072 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за пазар и оп-
шти стопански работи се назначува Стојан Стамен-
о в и ќ . досегашен помошник- секретар на Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за следење на 
стопанските движења. 

Е. п. бр. 1073 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОНШМК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за пазар и оп-
шти стопански работи се назначува д-р Милан 
Мази, помошник-претседател на укинатиот Сојузен 
комитет за туризам. 

Е. п. бр. 1074 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на сојузниот секретар за финансии 
се назначува Милан Жикелиќ, советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Србија. 

Е. п. бр. 1075 
25 декември 1978 година 

Белград . 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Иван Дуков, досегашен помошник-соју-
зен секретар за финансии. 

Е. п. бр. 1076 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува д-р Јован Пауновиќ, досегашен советник 
на Амбасадата на СФРЈ во Египет. 

Е. п. бр. 1077 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р̂  



Петок, 19 Јануари 1979 Сј7УЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Брод 3 - Страна 111 

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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Петар Шмит. досегашен помошг?ик-со-
јузен секретар за пазар и општи стопански работи. 

Е. п. бр. 1078 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОИШИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Зо помошник-сојузен ,секретар за финансии се 
назначува Марко РадифкоЕиќ. потпретседател на 
Стопанската комора на СР Црна Гора. 

Е.-п бр. 1079 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните оогани на 
управата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Гавро Поповиќ, поранешен претставник 
на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и 
развој. 

Е. п. бр. 1080 
25 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

П О М И Л У В А Њ А 

Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уста-
вот на СФРЈ. член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ а во врска со чл. 1. 2 и 11 од Законот за по-
милување, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 
З А П О М И Л У В А Њ Е Н А О С У Д Е Н И Л И Ц А 

I 

Се ослободува од кривично гонење долунаведе-
ното обвинето лице: 

Кавтичник Матија Матија. 

I I 

Се ослободуваат од натамошно издржување на 
казната долунаведените осудени лица: 

Аби Raad Мухамед Ghassan, Арифи Бафтија 
Хетем: 

Бабиќ Радиша Слободан. Bayazid Abdula Moha-
med, Бајрами Ејуп Хетем, Башота Шефкет Фаик, 
Бороте Иван Јосип. Букхариј Хамид Абдел; 

Цвиишќ ГОЈКО Вид; 
Ќу дафиќ Новица Миладин; 
Дамј аловиќ Карло Владо. Димовски Горѓе Ва-

сил, Дрмаку Хасан Хасан, Дулка Јепеа Андор; 
Хоти Бајрам Ахмет: 
Јеневски Нестор Благоја; 
Карагол Осман Нуретин, Казим Мустафа Yildi-

rim. Коркмаз Џафер Sulevman, Кос Рада Маринко, 
Кропорницки Стислав Isabel а; 

Најатовиќ Салих Назим; 
Османи Мурат Бегзад; 
Перз^новиќ Петар Милутин, Пијетловиќ Душан 

Гојко; 
Радовиќ Драгиша Живодин. Рамадани Селман 

Хилми. Разгоршек Јоже Драго, Ристов Стефан 
Иљо; 

Sedmak Michael Michael. Ставрос Томас Антон, 
Стошиќ Димитрија Стојадин; 

Шарчевиќ Арсеније Владимир, Шќепановиќ 
Никола Cnacoje. Шеловиќ Иван Томислав; 

Тасиќ Душан Градимир; 
Зерем Муја Бибер: 
Жетпик Јанко Стевица. 

I I I 

Им се намалуваат казните на затвор на долуна-
ведените осудени лица: 

Акики Мансоур Абдо, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест месени затвор; 

Allaf Ha&an Вагтаг Akbar.. од 8 (осум) години 
на 7 (седум) години затвор; 

Арифи Милазим, од 7 (седум) години на 5 (пет) 
години затвор; 

Balcioglu Mebjut Sn^hatm. од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месени затвор; 

Бесеник Мустафа Исмети, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години затвор: 

Билдибај Мехмед Сабахат од 3 (три години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци ззтгор; 

Буха Душан Радивој од 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години затвор; 
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Чалиќ Горѓе Борислав, од 3 (три) години на 2 
'(две) години и б (шест) месеци затвор; 

Чивтелиќ Ристо Слободан од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Чераниќ Милутин Рада, од 10 (десет) години 
на 8 (осум) години затвор, 

Дениз Екеш Куртеш Мехмет. од 6 (шест) го-
дини на 4 (четири) години ?атвор; 

Доган Селахатин Самија, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Драговиќ Вукашин Бранислав, од 12 (дванаесет) 
години на 11 (единаесет) години затвор; 

Дрмаку Назив Ѓавид, од 7 (седум) години на 5 
(пет) години затвор; 

Дрмаку Реџепа Сами, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години затвор; 

Думоши ТЈемај.тва Осман, од 6 (шест) години на 
4 (четири) години затвор; 

Ѓорѓиовски Ѓорге Никола, од 20 (дваесет) години 
на 16 /'шеснаесет) години затвор; 

Гобелер АЛИЈ а Хасан, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Грим Франц Не1ти1: - Сегћагф од 2 (две) ГО-
ДИНИ И 6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Хоруз Адија Мустафа, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Имери Ајваза Баки, од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години затвор; 

Ивиќ Мишо Ивица, од 3 (три) години на 2 (две) 
Зло дини затвор; 

Уаргак Халмија Зеко, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Уиса! Сабиа Халил, од 3 (три) години на 2 (две) 
Години и 6 (шест) месеци затвор; 

Јасниќ Милутин Чедомир, од 9 (девет) години 
На 8 (осум) години затвор; 

Калафат Мехмет Суреј, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и б (шест) месеци затвор; 

Љуљ Стјепана Иво. од 6 (шест) години на 5 (пет) 
години затвор; 

Марковиќ Миодраг Ненад, од 2 (две) години 
и 10 (десет) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) 
месеци затвор; 

Мартинов Саво Милош, од 8 (осум) години на 
6 (шест) години затвор; 

М а т р и ц а Меѓид Шериф, од 7 (седум) години на 
5 (пет) години затвор; 

Мемур Осман Мехмет, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и б (шест) месеци затвор; 

Меса ров Милан Дамир, од 4 (четири) години и 
8 (три) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
затвор; 

Мохамед Рахим Ѓалил, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор: -

Нијази Шабан Корќо, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 6 (шест) месеци затвор; у 

Николов Анде л Димче, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Новосела Смаиљ Сељатин, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години затвор; 

Нуханозиќ Мехмеда Дервиш од 3 (три) години 
на 2 (две) години и б (шест) месеци затвор; 

Олфати Ами Фархад, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и б (шест) месеци затвор; 

Петровиќ Илија' Милован, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години затвор; 

Пирева Ејуп Иљаз. од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години затвор; 

Поповиќ Милан Слободан, од 4 (четири) години 
На 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Рабах Абдел Хаби Алија, од 2 (две) години и 6 
. (шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Рахман Ризик Надер, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Распоповиќ Добривој Љубомир, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Регбер Ресул Џумали ја, од 3 (три) години на 2 
(две) години и б (шест) месеци затвор; 

Сафак Хамит Џеват, од 2 (две) години и б (шест) 
месеци на 2 (две) години затвор; 

Салиху Фехми]а Фатмир, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години затвор, 

Седџук Мехмет Мумин, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор; 

Сесар Која Ѓоре, од 4 (четири) години на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци затвор; 

Стаматовиќ Душан Драголуб, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години затвор; 

Шаќири Ариф Ирфан, од б (шест) години на 5 
(пет) години затвор; 

Шимшек Охеш Озкан. од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Шошкиќ Миладин, од 7 (седум) години на 6 
(шест) години затвор: 

Вељановски Цветан Драго, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години затвор; 

Wanger Guida Rolf Guidu од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор. 

Бр. 12/78 
24 ноември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на педесетгодишнината од постоење-
то и работата, а за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за напредокот на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Горица" подузеће за производиу посуђа, емајла 
и керамичких глазура — Дуго Село; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бобан Радослава д-р Љубо. Durrigl Мариела л-р 
Теодор, Гложинић Болте Фрањо, Крстуловиќ Луке 
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д-р Богдан, Милић Николе д-р Недјељко, Першић 
Ивана д-р Томислав, Рибариќ Људевита д-р Мари-
јан, Виша Ворих д-р Војмир, Вујић Бранка д-р Јо-
ван. Живковић Рока Роко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Адамчек Стјепана д-р Јосип, Чанак Јована 
Станко, Данон-Катан Самуела Сара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ваица Звонимира д-р Јошко, Добренић Стјепана 
д-р Милутин. Форма нек-Чорак Иве д-р Маша. Хор-
ват-Мандић-Весела Вацлава Лида, Јаворовић Ивана 
Божидар Ла Граста Галијана д-р Миливој, Марки-
чевић-Штенгл Фрање д-р Ана. Матко Јанка Жели-
мир, Муачевић Милана Васко. Парач Шимуна д-р 
Мојмир, Поеиновец-Рѕдић Марка д-р Јасминка. Со-
лар Драгутина д-р Миливој. Ѕ1апеШ Александра 
Федер Шећковић Мирка Јелисав, Жмегач Едуарда 
д-р Виктор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цар-Сенчар Јосипа Бернардица, Цифрић Јосипа 
Иван, Чабријан-Смоквина Ивана д-р Љубинка, 
Хрибар-Ожеговић Јосипа д-р Маја, Јзфховић-Зубер 
Адолфа д-р Здравка. Кружић Јосипа д-р Златко, 
Палечек Јосипа д-р Иван, Павлековић Антуна д-р 
Крегшшир, Рајх-Фелдинг Хинка Ђурђииа, Венту-
шв Карла Радомир, Вучићевић-Божић Јосипа д-р 
бубица, Жупановић Ткалчевић Јанка Зденка, Вук-
1евић-Михаљевић Николе Мирјана: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бауер Јерка д-р Жељка. Берчић Стјепана Вид, 
Јагаљ-Срдић Јосица Даница, Добричевић Мирка 
Мартин, Ђорђевић Ђорђа Јован. Фањек-В1огоуѕку 
1вана д-р Здравка, Флегар Алојза Драгутин. Гру-
"ић Душана Жељко, Јуркас Леополда Албин. Ка-
сић-Кнежевић Анте д-р Мирослава, Ка11ау Јураја 
Дарлиса. Клаин Јосипа д-р Едуард. Клеменчић-
Гокренчић Антуна Ана. Крхен Мирка Јурај. Лилић 
^ране Бошко, Лолић Петра Дане. Ловоенчић Вели-
к а д-р Маријан. Манојловић Ђуре Вељко. Милат 
^ате Звонко. Милеуснић Петра Милан. Милошевић 
оце Милорад. Мишкулин Јосе Јаков Модрић Мате 
драган. Подује-Пераица Михе д-р Маргарита, Ра-
ошеЕић Мирослава д-р Зденко. Радовановић Млли-
з Реља. Рагуж Ђуре Иво. Решковац Теодора Тео-
ор. Р.удан Марио Павао, Сабо-Мицулинић Фрање 
лата, Север-Палатзпћ Нико,ле Луш-па. Срлпћ Дане 
'ајко, Стипановић Ивана Мијо, Шаворић Јосипа 

Ивица, Шкаре-Стипанов Жарко, Тепавац Теодора 
Миле; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Десић-Младенић Људевита Соња, Каталенић-
-Кутле Петра Марија. Коларић Мати ј е Божица, 
Крижај Стјепана Иван. Крњаић Душана Адам, Кру-
хоња Павао Драгутин, Крушлин-Чорко Драгутина 
Барбара, Кулић- Шоштарић Адалберта Љерка. Ма-
танић Пере Ивица, Мешић Реџепа Екрем, Обрано-
вић Јосипа Славко, Охњец Фрагве Иван, Орешић 
Јураја Милан, Пренда Нове Михил. Радинић Јосипа 
Иван. Радуловић-Дашић Петра Радмила, Салопек-
-Моврин Мате Милка, Шупе Иве Миле, Врзић-Ку-
чић Рудолфа Злата; 

- за залагање ЕО социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кос-Милошевић Фрање Иванка, Овчарић-Здра-
вец Јосипа Нада, Баић Душана Слава; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брезник Франца Франц, Шимунович Јосипа 
Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Авбељ-Тавзес Рафаела Метода, Бавчео Франца 
Јанко, Бенчич-Шинковец Алојзија Марија, Бертон-
цељ Јанеза Јоже. Дамјан-Папеж Франца Јуста, Хро-
ват Лесна Пветка Кочар Михаела Берта, Крањц 
Јернеја Вилко. Кревс Антона Кристина. Мателич-
-Кошир Виљема Елвира, Писник Јожефа Драго, 
Лолак Марија Станко, Ребољ-Шуми Игнаца Албина, 
Товорник Јакоба Иванка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анкон-Небец Карела Људмила, Бец Ивана Габ-
риела , Белак Алојза Франц. Берлот-Облак Мирка 
Соња. Безјак Антена Марјан, Битенц-Раковец Јо-
сипа Жал а, Божич-Терчељ Јожефа Марија, Цирер-
-Брезник Франца Кристина, Дебевец-Жагар Јанеза 
Иванка, Довер Мартина Мартин. Емершич Ане Јо-
жеф, Фирбас Јоже Цирил. Фурман Антова Макс, 
Гермек-Нолимал Франца Станицава. Гподеж Алој-
за Антон, Хорват Штефана Ернест, Хорват Павела 
Мирко, Јелен Августа Август, Јурчевић Јозе Мато, 
Каубе Ивана Иван, Кершич Ивана Николај, Котник 
Алојза Станко, Лакожич-Мочник Јосипа Клара, 
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Лукман-Мојшкерц Јанеза Маргарета, Махковец-
-Алауф Јоже Силвестра, Марјетич-Жмавц Јанеза 
Јулка, Мијатовић Младена Радован, Пахич Марија 
Август, Пергер Франца Стане, Ромих Терезија Ри-
кард, Скербинек Игнаца Милан, ШкофЛц Мариј е 
Хелена, Шоштерич-Слапшак Мартина Драгица, Та-
цингер-Беле Алојза Данијела, Уран Антона Богомир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амигони Франца Јожефа, Дндреншек Мартин 
Станислав, Анжин-Хавличек Јоже Јелена, Без јак 
Матије Матија, Бре^ељник Антона Марија, Чеплак-
-Крпан Алојза К а т ј у т а , Читаковић Мухамеда Зе-
керијах, Чолник-Лешник Антона Штефанија, До-
мањко Антона Антон, Дракслер-Наберник Јоже Зо-
фија, Фрањкович Јурај а Миро, Фрас Иванке Фердо, 
Јожеф-Светина Франца Соња, Јуреш А лој за Антон, 
Клеменчич-Черне Леополда Марија. Коцмур-Фле-
рин Јоже Марија. Кокаљ Франца Сречко, Колајта 
Маќеа Иван, Копач-Штефанчич Славка Марта. Кор-
че-Ерјавец Антона Иванка, Козинц-Рабич Ловренца 
Павла, Кожељ-Косич Марјанча, Крајнтд-СаггагоШ 
Јосипа Мајда, Кравања Франпа Јелка, Кребс Јоже-
фа Силно, Кпе^ег-Житкович Стеве Штефица. Крум-
пак Франца Јоже, Кунчич Штефана Иван, Марко-
вич Франца Јанез, Мохорко Јоже Ема, Новинц-Мз-
гајна Едваода Мира, Павшер-Кларич Јоже Вера, 
Петрушич-Межнаршич Августа Каролина, Плавец 
Јанеза Иванка, Лолак Матије Виктор, Поточник-
-Замљен Валентина Јелка, Приможич-Бевц Франца 
Ангела, Протек Виктора Франц, Равник-Михалич 
Јожефа Ана, Роси Алојзија Мирија, Руп-Лахарнар 
Франца Зденка, Слевец-Фридан Леополда Иванка, 
Старовешки-Пездир Франца Звонка, Шадл Карела 
Карел. Шемрл-Ферфила Ивана Габријела, Шимун-
ђа Луке Владо, Шормаз Станка Бранко, Томажин-
-Цветко Франчишча Даница, Видакович Николе 
Руди. Волмајер Ферда Драго, Зевник Јанеза Матил-
да, Зинрајх Винка Иван; 

О д САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Иљази Јетиши Хасан, Исмаиљи Исмаиља Имер, 
Љаљиновци Лима на Хамид, Максимовић Станка Ду-
шан, Томић Петка Јован, Зечевић-Перић Милета 
Јелица; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Митровић Дамјана Милан, Вишњић Николе Ра-
домир, Зечар Тоше Тодор, Живковић Фиљка Радо-
ван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Димитријевић Стевана Петар, Хоти Хане Бећир, 
Муратагић Салиха Мустафа; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакија Мусе Ферхат, Димитријевић-Крстић Ми-
лорада Ковиљка. Николич Стевана Радомир. Скулич 
Марка Жарко. Трајковић Милана Драгутин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адеми Адема Исљам, Алексић-Трајковић Трајка 
Ружа, Черкини Емини Исмаил,. (Зепггп Назифа Ша-
бан, Ђиха Дуља Ђавид, Хоџа Селим Шериф. Јова-
новић Трајка Ранка, Лужа Осман Муса. Перко^ић 
Петра Милорад, Пешић-Вујинозић Петра Мара. Се-
јева-Исмаиљи Исмаиља Зухра. Тх?чи Шачира Ча-
миљ, Здравковић Драгутина Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алију Алије Шукри, Бакали Бајрама Садик 
Бећа Имера Нухи, Бећири Мухамета Есат, Цакол1' 
Ајриза Ибрахим, Цимбалевић Батрића Радмила 
Цури СЈагта Џафер Ћалаку Редена Бечир. Доде 
Риза Гани, Дул,а Исмета Ѕућге!, Фолић Нетко Сми-
ља, Гаши Хасана Џафер, Кадруш Кадри Дели 
лија, Кастрати Бећа Авдул, Кастрати Цан Дер 
виш, Краснић ,Фазли Исак. Краснићи Шачир; 
Сејфулах, Кгеуегш-Веѕ^оШ Бахри Дрита. Кучт 
Кагуѓа Аслан. Лухани Хомез Шани. Љота Мустаф; 
Тахир. Нуши Мусли Хидајет, Огњенозић Раде Дра 
го, Петкович Спире Петар, "Петровић Филипа Слав 
ко. Полотика Исуфа Масар. Пуља Шаиб Назим, Ра 
довић Љубомира Александар, Раковић Марка Ми 
лан. Ризваноли Нуредина Дурмиш. Симић Божица 
ра Драгољуб, Турањанин Саве Милана Великови: 
Крсте Угрин, Вокши Дели Шабан; 

— за залагање во социјалистичката изградба н 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хаћа Исљама Ајет, Кучи Бејтулаха Мугуе1с 
— за залагање и постигнати успеси во работат 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ахћапе1а Рамиз Невруз, Добрај Мусе Аљи, АЈ 
шани Салиха Малич, Хођај Јемина Ређеп. Хоти Ф1 
таха Авдулах, Кепуска Јусуфа Фехми, Кусари Сг 
хит Авни, Лалевић Блажо Томислав, Љубовци Чг 
мила Рахман, Мојсич Тасе Марјан, Морина Мехмс 
Мифтар, Рмоку Азема Бајрам, Ѕу1јај Ћерим Ган 
Сопај Рамиза Фериз, Шала Имера Магјун, Тарак; 
Метуша Мађар, Телаку Рамадана Алуш; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Неки Алита Дема. 

Бр. 57 
18 мај 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д В о е н а т а п о ш т а 2225 Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особи-
ни - што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомац — постар водник Костић Вељка Дра-
ган: 

Питомци — водници I класа: Сачић Рифата 
Русмир Стошић Мате Марин; 

Питомци — водници: Грбић Пере Маринко, Ра-
дић Анте Горан; 

Питомци — помлади водници Биро Денеш Де-
в е т , Божић Милана Велико, Јерковић Ивана Ни-
кица. Митровиќ Пере Љубишко. Стоилков Алексе 
Васко; 

Питомци — десетари: Корда Шаћира Јасмин, 
Пунда Петра Жељко; 

! Питомци - разводници: Момчиловић Илије Јо-
вица. Варга Јаноша Јанош; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 

I војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци — постари водници Станић Вице Не-
делко Шимић Иве Зоран; 

Питомци — водници I класа Драгић Саве Столе, 
Јурјевић Стојана Анте Макеимовић Томислава 
Драган. Настов Томе Ћиро: 

Питомци — помлади водници Благојевић Мило-
вана Мирослав, Коренић Марка Антон. Лекић Ни-
коле Драгиша, Шарић Ивана Зоран; 

Питомац — десетар Бечић Хусеина Халим: 
Питомци — разводници' Рихтарец Стјепана 

Мирко, Купчерић Имре Мирослав: 

О Д В о е н а т а п о ш т а 7250 З а г р е б 

— за примерна работа на развивањето на ш н 
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомци — воднишг Дукић Илије Душан, Дун-
довић Виктора Виктор. Рашковић Николе Душан, 
Ребрача Милана Драган, Стевановић Бранка' Ми-
хајло; 

Војник Живковић Славице Момир; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци ШРО - водници: Дујак Тоде Јуро, 
Фазлић Ахмета Мирсад, Илић Боже Милан, Мар-
ковић Здравка Мирослав. Поповић Душана Здравко, 
Сарић Чедомира Момир; 

Десетари: Бабић Данила Никола, Беговић За -
хира Амир. Чоловић Сините Зоран. Ћирић Добри-
воја Драган, Ђурђевић Живорада Видоје. Фили-
феровић Василија Светислав, Хеко Омера Авдо, 
ЈГазаревић Јездимира Љубе. Мурати Зубера Сами, 
Радаковић Мила Милан, Скушек Антена Антон, 
Шошкић Вучка Радослав. Вервезовски Крсте Тоде, 
Вуковмћ Миливоја Милоје; 

Војници: Алими Аћифа Ариф, Багић Ивана 
Маринко. Ђуричић Б о р и с а в Драган, Фејзулафи 
Кадрије Фејзулах. Иванишевић Иве Мирослав, 
Иваноаић Милата Миле, Ивановић Драгослава 
Радиша. Јендрашић Фрањо Јоксовић Ратка Стојан, 
Каличанин Животе Зоран. Козловац Николе Нико-
ла. Кузмановић Младена Бранислав. Млинаревић 
Августина Младен, Петровски Крсте Бранко, Радић 
Владимира Боривоје. Равникар Јоже Јоже. Стоја-
новић Смиље Ђуро. Тогтић Драгомира Владо. .Тодо-
ровић Милинка Зоран, Трајковић Славка Ненад; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5573 С к о п ј е 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Јеличић Душана Душан. Ризов Блаже 
Петар, Станић Анте Илија, Шергај Ивана Иван, 
Велишчек Антона Мирко: 

Развод ник Ковачрвић Петра Дамир; 
Војници: Брезовик Максе Борис. Митић Бори-

воја Љубиша, Томич Томе Иван, Томић Милојка 
Миљурко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 3945 С а р а е в о 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

Војници' Пауновић Радосава Миладин, Радој-
чић Неђс Милија; Ј 

I 
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О д В о е н а т а п о ш т а 2050 Љ у б љ а н а 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци ШРО - БОЛНИЦИ: Барбу Трајана Тра-
јан. Хоџић Сеида Хусеин. Јакни Алојза Силван, 
Јовановски Јове Љубе. Перић Илије Срећко. Ште-
фуљак Мирка Мирко; 

Десетари: Бешић Нурфија Нурфад. Ђокић Ла-
зара Раденко. Милошевски Душана Александар, 
Николић Станка Аца. Пљакић Добривоја Мирољуб, 
Салинафи Шабана Незири, Шогоровић Хуснија 
Предраг: 

Разводници: Ђурић Живана Бранислав, Козица 
Мате Жељко Лончар Николе Стеван, Жембери 
Шандора Шандор; 

Војници: Анжеј Франца Митја. Бранић Блаже 
Анте. Идризовић Даута Мирсад, Шмагуц Стјепана 
Стјепан' 

О д В о е н а т а п о ш т а 7345 С п л и т 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомац ШРО - водник Цуплов Мехмеда Му-
стафа; 

Десетари: Фабчић Јожефа Јожеф, Трбулин 
Ђуре Душан; 

Разводници: Јовановић Ђуре Мато, Павловић 
Јоце Радосав Радоња Мирка Ђорђе; 

Војници: Ашковић Негована Милан, Павковић 
Стјепан а Милош. Вучетип Илије Петар. 

Бр. 63 
14 јуни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

39. Одлука за условите, мерилата и начинот на 
утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контин-
генти за увоз на стоки во 1979 година — 97 

40. Одлука за Сојузниот економски совет — — 101 
41. Одлука за Сојузниот правец совет — — 101 
42. Одлука за продажба во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија на олим-
писки ковани пари од СССР од злато, среб-
ро и платина — — — — — — — — 102 

43. Одлука за привремено продолжување на 
важ,ењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките осно-
ви на коелитната политика во 1978 година — 102 

Страна 
44. Одлука за измена на Одлуката за ослободу-

вање од плаќање царина, увозни давачки и 
посебна такса на увозот на сурова нафта — 103 

45. Решение за продолжување на важењето на 
решенијата за царинскиот контингент со кои 
се намалени царините на увозот на специ-
фичната опрема за определени гранки и 
групации на стопанството — — — — 103 

46. Решение за измени и дополненија на Реше-
нието за намалување на царината на увозот 
на специфичната опрма што се користи за 
изградба на нафтоводи — — — — — 105 

47. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увоз на специ-
фичната опрема што се користи за произ-
водство. пренос и емитирање на радио-
програма — — — — — — — — — 107 

48. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увоз на специ-
фичната опрема што се користи во рудници 
и за производство на фероникел — — — 108 

49. Решение за измена на Решението за ослобо-
дување од плаќање на царината на специ-
фичната опрема за здравството — — — 109 

50. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Welt am Sonntag" — 109 

51. Решение за забрана на внесувањето и оас-
турањето на списанието „Frau im Spiegel" — 110 

52. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието .,РгаНпе" — — НО 

53. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието .,Bunte" — — 110 

54. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот .„Welt am Sonntag" — 110 
Наредба за височината на годишното парич-
но примање за закрепнување на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" и на бор-
ците од Шпанската нзционалноослободи-

телна и револуционерна во.ша од 1936 до 
1939 година за 1979 година — — — — 110 

56. Одлука за повлекување од оптек на банк-
нотите од 50. 10 и 5 динари со датумот на 
издавање 1 август 1965 година — — — — 111 

57. Одлука за привремено продолжување на ва-
жењето на Одлуката за мерките за спрове-
дување на монетарно-кредитната политика 
во 1978 година — — — — — — — — 111 

58. Договор за начинот на распределба на ос-
новниот данок на промет на производи на-
платен при увозот на производи и на основ-
ниот данок на промет на производи напда-
тен за производи што Југословенската на-
родна армија ги набавува за свои потреби — 11] 

59. Спогодба за промена на затечената цена за 
тринитРотолуол-Т1ЅГТ-22 — — — — — 115 

60. Спогодба за промена на затечените цени за 
реши — — — — — — — — — — 112 

61. Спогодба за промена на затечените цени за 
кожеви обувки — — — — — — — 113 

62. Спогодба за промена на затечените цени за 
кожена ц крзнена конфекција — — — — 113 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за примена на да-
ночните стапки и за начинот на водење еви-
денција. пресметување и плаќање на дано-
кот на промет на производи и услуги — — 11 4 

Укази — — — - — - — — — — — 114 
Назначувања и разрешувања — — — — — 114 
Одлука за помилување на осудени липа — - - 119 
Одликувања — — — — — — — — - 120 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пот . фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник: 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Бесградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


