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Врз основа на член 90 став 1 точка 2 од Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 
и 1/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И 
СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕ-

РИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Издатоците за службени патувања и селидба во 

странство и во други случаи предвидени со оваа 
уредба, на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации (во натамошниот текст: органот) 
им се признаваат во материјални трошоци, во изно-
сите и под условите определени со општиот акт на 
органот, а до износите и под условите, што се опре-
делени со оваа уредба. 

Член 2 
Под службено патување во странство, во смисла 

на оваа уредба, се подразбира службено патување 
од Југославија во сериска земја и обратно, од една 
странска земја во друга, како и од едно место во 
друго на територијата на странска земја. 

Член 3 
Издатоците за службено патување во странство 

што на органот му се признаваат во Материјални 
трошоци опфаќаат надомест за сместување и исхра-
на (вр натамошниот текст: дневниците) и надомест 
за личен превоз. 

II. Дневници 

Член 4 
Највисоките износи за дневници што за служ-

бено патување во определени земји му се призна-
ваат на органот во материјални трошоци, се утвр-
дуваат со решение од Сојузниот извршен совет спо-
ред групите на работни места што се определени 
според Значењето и видот на работите што се вршат 
на работното место, и тоа: 

1) I група: работни места на кои се вршат н а ј -
сложени работи, за кои се предвидуваат висока 
Стручна подготовка и самостојност во работата (на-
чалници на одделенија, виши советници,' самостојни 
Советници, советници, носители на работи и др.) и 
работни места на пилоти на водзухоплови што имаат 
висока стручна подготовка, 

2) П група: работни места на кои се вршат л о -
сложени работи, за Кои се предвидуваат висока 

стручна подготовка И виша стручна подготовка, при 
определена самостојност во работата (самостојни 
Струиш соработници, стручни соработници,, шефови 
на отсеци, самостојни референти и др.) и работни 

места на висококвалификувани и квалификувани 
работници; 

3) III група: работни места на кои се вршат дру-
ги работи. 

Член 5' 
Издатоците за дневници за службени патувања 

во странство на ,функционерите што ги именува или 
назначува Претседателот на Републиката, Претседа-
телството н а СФРЈ, Претседателството, односно 
претседателот на Собранието на СФРЈ, или Сојуз-
ниот извршен совет, како и на шефовите на деле-
гациите од член 8 став 5 од оваа уредба на органот 
му се признаваат во материјални трошоци во висо-
чината на дневницата за I група работни места, зго-
лемена за 20%. 

Сојузниот извршен совет може за одделни 
функционери што раководат со органи и со стручни 
служби да определи и процент на зголемувањето на 
дневницата поголем од процентот од став 1 на ов,о) 
член, а најмногу до 35%. 

Член 6 
На функционерите од член 5 став 1 од оваа 

уредба и на работниците што патуваат како членови 
на делегација или како поединци1 заради вршење на 
службена работа во странство, а на кои во странство 
им се обезбедени бесплатно сместување и бесплатна 
исхрана дневницата им се намалува за 70%, а акб 
им е обезбедено само бесплатно сместување Или са-
мо бесплатна исхрана — дневницата им се намалува 
за 30%. 

На функционерите од член 5 став 2 од оваа уред-
ба, на кои во странство им се обезбедени бесплатно 
сместување и бесплатна исхрана, дневницата им с,е 
намалува за 50%, а ако им е обезбедено само бес-
платно сместување или само бесплатна исхрана — 
дневницата им се намалува за 35%. 

Член 7 
Ако работникот по службена работа престојува 

н а д 30 дена непрекинато во исто место во странска 
земја, за времето над 30 дена на органот му са 
признаваат во материјални трошоци издатоците' во 
височцќа на дневницата намалена за 20%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од Овој 
член, за членови на делегација што учествуваат на 
меѓународни конференции и собири, како и за ра-
ботниците на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи што се упатуваат на привремена работа во 
дипломатски и конзуларни претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југолавија 
во странство, а престојуваат непрекинато над 60 
дена-во странство, за времето над 60 дена на органот 
му се признаваат во материјални трошоци издато-
ците во височина на дневницата намалена за 20%, 

Ако е неопходно работникот, односно членот на 
делегација по службена работа во странство дџ се 
Задржи на 90 дена, функционерот што раководи со 
органот, а ко ј го донел решението за упатување на 
работникот, односно на членот на делегација на 
Службен пат во странство, должен е да донесе по-
себно решение со образложение, за потребата од за -
дружвуање на работникот, односно на членот на де-
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легација на службен пат во странство над 90 дена, 
и за тоа да го извести Сојузниот извршен совет,-за-
ради давање согласност. 

Член 8 
На органот во материјални трошоци му се приз-

наваат износите на дневниците за службено пату-
вање намалени за 30°/о и издатокот за ноќевање, ако 
во залогот з-а службено патување е одобрено да се 
признаат направените трошоци за ноќевање во хо-
тел според поднесените сметки, со тоа што хотел-
ските трошоци да не можат да преминат 70% од 
припаганката дневница. 

Ако природата на задачата и другите услови на 
работата во врска со службениот пат на југословен-
ска делегација бараат издатоците за ноќевање да 
се признаат во полн износ, во налогот за службе-
ното патување тоа посебно ќе се назначи и при пре-
сметката ќе се признае според поднесените хотел-
ски сметки. 

Ако со членовите на југословенска делегација 
патуваат и други работници (експерти, преведувачи 
и др.) што мораат да бидат сместени во ист хотел, на 
органот во материјални трошоци и за тие работници 
му се признаваат издатоците предвидени во став 2 
од овој член. 

На функционерите од член 5 од оваа уредба, 
односно на работниците што по службена работа па-
туваат во земји во кои хотелското сместување е 
ограничено, можат издатоците за ноќевање да им се 
признаат во полн износ, а според поднесените хо-
телски сметки. 

Под југословенска делегација, во смисла на оваа 
уредба се подразбира делегација што, за вршење на 
службена работа во странска земја, ќе ја определи 
Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ 
или Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
На службеното патување во странство на работ-

никот му припаѓа цела дневница за секои 24 часа 
поминати на службен пат, како и заостатокот на 
времето подолго од 12 часа. За остатокот на времето 
над 8 до 12 часа на работникот му припаѓа полови-
на дневница. 

Цела дневница на работникот му припаѓа и ако 
службеното патување трае во вкупно подолго од 12 
часа, а половина дневница — ако целото патување 
трае над 8 часа. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, на летачкиот персонал му припаѓа надомест 
од 30% од пропишаната дневница, ако службеното 
патување трае вкупно помалку од осум часа, сме-
тајќи го времето од часот на поаѓањето на авионот 
од последниот аеродром во Југославија до часот на 
враќањето на авионот на првиот аеродром во Југо-
славија. 

Член 10 
За дневница се смета времето од часот на поа-

ѓањето на работникот на службено патување до ча-
сот на неговото враќање од службено патување. 

Во заминување на работникот му припаѓа днев-
ницата определена за земјата во која заминува, и тоа 
од часот'на преминувањето на границата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а 
во враќање — дневницата определена за земјата од 
која доаѓа, и тоа до часот на преминувањето на гра-
ницата на СОЦИЈ а листичка Федеративна Република 
Југославија. 

Ако службеното патување се врши со авион, 
дневницата на работникот му припаѓа од часот на 
поаѓањето на авионот од последниот аеродром во 
Југославија до часот на враќањето на авионот на 
првиот аеродром во Југославија. 

АКО службеното патување е извршено во пове-
ќе земји, во поаѓањето на работникот му припаѓа 
дневницата за земјата во која се започнува службе-

н а т а работа, а во враќањето — дневницата за зем-
јата во која е завршено службеното патување. 

За секое задржување, односио пропатување низ 
некоја друга странска земја, што трае подолго од 12 
часа, на работникот му припаѓа дневницата опреде-
лена за таа земја. 

За патување низ Југославија, при поаѓање и 
враќање од службено патување во странство, на ра-
ботникот му припаѓа дневница според прописот за 
издатоците за патни и други трошоци во Југослави-
ја што на органот му се признаваат во материјални 
трошоци. 

III. Надомест за личен превоз 

Член 11 
Издатоците за личен превоз на работниците на 

службено патување во странство му се признаваат 
на органот во материјални трошоци во височината 
на цената од патничката тарифа за превоз по најеко-
номичен пат со превозно средство од оној вид и класа 
што работникот според општиот акт на органот мо-
же да ги користи на службено патување. 

Ако превозот се врши со авион што има турис-
тичка класа, на органот за превозот на роботниците, 
односно на лицата од член 5 на оваа уредба му Се" 
признаваат во материјални трошоци издатоците за ' 
користење на туристичка класа. 

По исклучок од одредбата од став 2 на овој 
член, Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
може со свој општ акт да предвиди во определени 
случаи, зависно од целта на патувањето, да се ко-
ристи I класа во авион. 

Член 12 
Ако во цената на картата за патување со брод 

се засметаш! и трошоците за исхрана и ноќевање, во 
материјални трошоци на органот му се признаваат 
30°/о од дневницата предвидена со општиот акт на 
органот за времето што работникот ќе го помине на 
бродот. 

Ако ВО цената на авионска карта се засметани 
трошоците за исхрана и сместување поради преки-
нување на патувањето, на работникот му припаѓа 
дневница намалена за 70%. 

Ако во цената на авионска карта поради преки-
нување на патувањето е засметаш) само сместување, 
на работникот му припаѓа дневница намалена; за 
30°/о. 

Член 13 
Ако со брод со функционер службено патуваат 

и други работници, во материјални трошоци на ор-
ганот за превозот на тие работници му се призна-
ваат издатоците во ист износ како и за функционе-
рот, под услов во налогот за службеното патување 
да е назначено дека тие издатоци се признаваат. 

Член 14 
Издатоците за користење на кола за спиење на 

службеното патување во странство му се признаваат 
на органот во материјални трошоци ако тоа патува-
ње трае непрекинато најмалку 24 часа, како и ако 
се патува ноќе. 

Член 
АКО работникот при службеното патување во 

странство или при преместување користи сопствен 
патнички автомобил, во материјални трошоци на 
органот му се признава на име превозни трошоци 
надомест во височина на цената на картата за нај-
економичното превозно средство. 

IV. Селидбени трошоци 

Член 16 
За селидба на работник во странство и од стран-

ство во Југославија во врска со неговото преместу-
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вање, на органот во материјални трошоци му се 1 

признаваат издатоците за превоз на предметите што 
служат за лична употреба на преместениот работник 
и на членовите на неговото потесно семејство што 
ги издржува тој, и тоа: 

1) за работникот — во тежина до 800 к ѕ или до 
176 кубни стапки; 

2) за брачниот другар — во тежина до 500 кЅ 
или до 110 кубни стапки; 

3) за секое дете — во тежина до 200 к ѕ или 44 
кубни стапки — со тоа што вкупната тежина на 
предметите ако работникот се сели со семејството 
да не може да премине 1700 кб, односно 374 кубни 
стапки. ' 

Во вкупната тежина на предметите од став 1 на 
овој член се засметува и тежината на амбалажата. 

Функционерот што раководи со органот може да 
одобри, ако за тоа постојат оправдани причини, 
превозот на предметите да се изврши по воздушен 
карго пат, експресно со железница или со истото 
превозно средство со кое патува работникот („мит-
гепек") со тоа што вкупната тежина на предметите 
да не може да премине 15% од тежините од став 1 
на овој член. 

Издатоците од став 3 на овој член му се приз-
наваат на органот во материјални трошоци. 

Преместениот работник што користи право на 
превоз на предмети по воздушен пат не може да ко-
ристи и право на превоз по копнен или воден пат 
за остатокот на предметите. 

Член 17 
Ако работникот со членовите на семејството се 

сели од Југославија во некоја прекуморска земја, 
или обратно, а на таа линија сообраќаат југословен-
ски бродови, издатоците за превозот на предметите 
што се селат се признаваат во материјални трошоци 
според тарифата за превоз со југословенски бродови. 

Член 18 
Издатоците ,за пакување на покуќнина при се-

лидба на работник од странство му се признаваат на 
органот во материјални трошоци во паушален износ, 
и тоа: 

1) за работникот што има семејство на издржу-
вање — до 30% од основниот личен доход на работ-
ник од V категорија во земјата на случувањето ; 

2) за работникот што нема семејство на издржу-
вање — до 15% од основниот личен доход на работ-
ник од V категорија во земјата на службување^. 

При селидбата на работникот од Југославија во 
странство, на органот во материјални трошоци му се 
признаваат издатоците за пакување на покуќнината, 
ц тоа: 

1) за работникот што се сели со членовите на 
семејството и испраќа предмети со брод, железница 
или камион — во височина на важечките три про-
сечни остварени лични доходи на работниците вра-
ботени во стопанството на Југославија; 

2) за работникот што се сели со членовите на 
семејството и испраќа предмети по воздушен пат екс-
пресно со железница, со исто превозно средство 
СО кое патува („митгепек") или со сопствен автомо-
бил — во височина на просечно остварениот личен 
доход на работниците вработени во стопанството на 
Југославија. 

Ако работникот се сели без членовите на се-
мејството, му припаѓа 50% од паушалниот надомест 
од став 2 на овој член. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат и фактичните издатоци Што работникот ги 
има за превоз на предметите од станот до соодвет-
ното превозно средство. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат издатоците за осигурување на предметите 
што работникот ги праќа од Југославија во стран-
ство и од странство во Југославија до износот, и тоа: 

1) ако се сели со членовите на семејството — 
- до 90.000 дина,ри; 

2) ако се сели без членовите на семејството — 
— до 45.000 динари. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат и издатоците во врска со вадење на патни 
исправи, како и со вакцинацијата и лекарскиот 
преглед ако Заедницата на здравственото осигуру-
вање на Југославија не ги признава тие трошоци, 

Член 19 
Во материјални трошоци на органот му се приз-

наваат и издатоците на име надомест за сместување 
на предметите (покуќнината) на преместениот работ-
ник ако со општ акт. на органот тоа е предвидено. 

Ако работникот во врска со заминувањето во 
странство или со враќање во Југославија е должен 
да го испразни својот стан или примил обврска 
станот да го испразни заради ставање на располага-
ње на станот на работник на органот што го премес-
тил во странство, издатоците за надоместот за смес-
тување на предметите му се признаваат на органот 
во материјални трошоци во височината утврдена со 
општиот акт на органот. 

Член 20 
Издатоците за дневници за времето што работ-

никот при селидбата ќе го ,помине на пат, му се 
признаваат на органот во материјални трошоци вф 
износите што се признаваат за надомести за служ-
бени патувања во Југославија и странство. 

За членовите на потесното семејство на премес-
тениот работник што не се во работен однос, му се 
признаваат на органот во материјални трошоци, и 
тоа: издатоците за дневници на членовите на семеј-
ството — до износите предвидени со општиот акт 
на органот за дневници за III група работни места 
и издатоците за личен превоз на членовите на се-
мејството — до износот на надоместот предвиден со 
општиот акт на органот за личен превоз на работ-
ниците. 

V. Др^ги одредби 

Член 21 
Издатоците што работниците ги имаат на служ-

ио патување во странство во врска со превезување, 
пренесување, внесување и изнесување на службена 
пошта, како и други неопходни издатоци (такси и 
др.) му се признаваат на органот во материјални 
трошоци во фактично платените износи, со тоа што 
издатоците што го преминуваат износот од 60 ди-
нари се правдаат со соодветни- сметки. 

Член 22 
На органот во материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците што работниците ги имаат во врс-
ка со користењето на телефон и телеграми за служ-
бени потреби. 

Во материјални трошоци на органот му се приз-
наваат и издатоците на југословенска делегација во 
врска со изнајмување просторија за состаноци на 
делегацијата, за плаќање стенографски и дактило-
графски услуги, како и за изнајмување п и ш у в а ч ^ 
машини за подготвување службени извештаи или 
за потреби на службената кореспонденција. 

Издатоците од ст. 1 и 2 на овој член се правдаат 
со соодветни сметки. 

Член 23 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на работникот 
што е преместен на постојана работа во странство 
за посетување на членовите на потесното семејство 
што постојано престојуваат во Југославија, како и 
издатоците за личен превоз на брачниот другар на 
Преместениот работник за посетување на децата, од-
носно на брачниот другар, но најмногу до износот 
на трошоците за едно патување годишно. 
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Надоместот според став 1 од ОВОЈ член не може 
да му се признае на органот во материјални трошо-
ци ако работникот, односно брачниот другар по кој 
И да било службен основ престојува во Југославија 
до текот на годината. 

Член 24 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на работници 
да работа во земји со тешки климатски услови и на 
пленовите на нивните семејства за доаѓање на од-
мор во Југославија и за враќање, но најмногу до 
Износот за едно патување по најмалку 12 месеци 
Престојување во странство, како и издатоците за 
Личниот превоз на работници на работа- во одда-
лечени земји и на членовите на нивните семејства 
за доаѓање на одмор во Југославија и за враќање, 
но најмногу до износот на трошоците за едно пату-
вање по две години. 

Условите и странските земји од кои работници-
те имаат право на доаѓање на одмор во Југославија, 
се определуваат со општиот акт на органот во со-
гласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 25 
Ако семејството на работникот, што е со служба 

во странство е настанете во Југославија, на органот 
во материјални трошоци му се признаваат издато-
ците на име надомест на трошоците поради одвоен 
живот од семејството, но најмногу за 50°/о повеќе од 
Надоместот утврден за Одвоен живот на работниците 
во Југославија. 

Условите и височината на надоместот според 
Став 1 на овој член се определуваат со општиот акт 

на органот. 
Член 26 

На лицата што не се во работен однос а кои во 
Својство на преведувач патуваат во состав на југо-
словенска делегација може да им се признае надо-
мест за преведување што се исплатува во динари 
По договор за дело. 

Член 27 
По завршеното службено патување, работникот, 

односно функционерот од член 5 на оваа уредба 
поднесува пресметка на патните трошоци во рок од 
7 дена по завршеното патување. 

Кон пресметката на патните трошоци се прила-
гаат налогот за службеното патување и доказот за 
износот платен за користење на кола за спиење — 
ако работникот на службеното патување користел 
кола за спиење, односно авионска карта — ако ко-
ристел авион. 

Ако работникот на службеното патување пла-
тил резервација на место, аеродромска такса, или 
превоз на багаж на автобуси, ако се плаќа тоа по-
себно, кон пресметката на патните трошоци се при-
лагаат и потврдите за плаќањето на тие трошоци. 

Кон- пресметката на патните трошоци се прила-
гаат и сметките за издатоците предвидени БО чл. 6, 
8, 21 и 22 од оваа уредба, што на органите им се 
признаваат во материјални трошоци. 

VI, Завршни одредби 

Член 28 
Одредбите од Уредбата за издатоците за патни и 

други трошоци што на сојузните органи на управата 
им се признаваат во материјални трошоци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 
70/72, 42/73, 34/75, 11/76 и 35/76) сообразно ќе се при-
менуваат и врз службените патувања во странство, 
како и при селидба во странство и обратно ако со 
оваа уредба и со општите акти на органот донесени 
врз основа на оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

Престанува да важи Уредбата за издатоците за 
службени патувања во странство што на сојузните 
органи на управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лт^ст на СФРЈ", бр. 23/65 
27/71, 39/75 и 6/76). 

Член 30 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 191 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафик, с. р. 

163. 

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД РАБО-
ТЕЊЕТО, ОДНОСНО НА ПРИХОДИТЕ И РАСХО-

ДИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 
1977 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд, 

работните организации, сложените организации на 
здружениот труд, заедниците на организациите на 
здружениот труд и другите облици на здружување 
на организациите на здружен труд, земјоделските 
и други задруги и работни заедници податоците за 
резултатот на работењето за периодот јануари—ма-
рт 1977 година ги искажуваат на Образецот Деловен 
резултат во текот н^ годината што е составен дел 
на Одлуката за искажување податоци за резултатот 
од работењето на организациите на здружен труд 
во текот на годината („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/76). 

Член 2 
Податоците за резултатот од работењето за пе-

риодот јануари—март 1977 година, банките ги иска-
жуваат на обрасците што се составен дел на Одлу-
ката за посебниот Основен контен план и за посеб-
ните обрасци на билансот за банките („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/69, 39,69 и 6/70). 

Член 3 
Организациите на здружениот труд што вршат 

дејност на општествени служби, заедниците на 
општествени служби, заедниците на осигурување на 
имоти и лица, работните заедници на органите на 
општествено-политичките заедници и другите ко-
рисници на општествени средства од член 4 на За-
конот за книговодството нема да ги утврдуваат ре-
зултатите од работењето, односно приходите и ра-
сходите за периодот јануари—март 1977 година. 

Член 4 
Организациите на здружениот, труд и другите 

корисници на општествени средства за претприја-
тијата и погоните во странство што ги основале или 
во кои учествуваат со свои средства 'нема да ги 
утврдуваат резултатите од работењето за периодот 
јануари-март 1977 година. 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

Е п бр. 180 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

164. 

Врз основа на член 6 од Буџетот на федера-
цијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ4 , 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТО-
ПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата 
за 1977 година се вршат следните измени: 

1) во раздел 5. Сојузен извршен совет: 
а) Глава 1. Сојузен извршен совет, во позици-

јата 104 (14-2-21) Ануитети за набавен воздухоплов, 
износот: .,56,000.000" се заменува со износот: 
„50,400.000", во ставката Вкупно основна намена 14 
износот: „56,000.000" — со износот: „50,400.000", а во 
ставката Вкупно Глава 1 износот: „314,315.460" — со 
износот: „308,715.460"; 

б) Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки ,во позицијата 116 (14-2-21) 
Изградба на посебни објекти, износот: „96,084.000" се 
заменува со износот: „86,484.000", во ставката Вкуп-
но основна намена 14 износот: „96.084.000" — со из-
носот: „86,484.000", а во ставката Вкупно Глава 3-
износот: „109,141.610" — со износот: „99,541.610"; 

в) во ставката Вкупно раздел 5. (позиции 77 до 
116) износот: „424,360.460" се заменува со износот: 
,,409,160.460", во ставката Рекапитулација на раздел 
5. Сојузен извршен совет, Други намени, износот: 
„398,033.940" — со износот: „382,833.940", а во став-
ката Вкупно раздел 5. износот: „424,360.460" — со 
износот: „409,160.460"; 

2) во раздел 12. Сојузен секретаријат за надво-
решни работи: 

а) во позицијата 209 (14-2-21) Програма за ин-
вестициони вложувања, износот: „181,365.000" се за-
менува со износот: „163,265.000", а во позицијата 
210 (14-2-21) Програма за инвестициони вложувања 
во изградбата на дипломатски и конзуларни 
претставништва во Белград износот: „58.400.000" — 
со износот: „52,590.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, изно-
сот: „239,765.000" се заменува со износот: „215,855.000", 
во ставката Вкупно раздел 12 (позиции 179 до 210), 
износот: „1.327,491.000" — со износот: „1.303,581.000", 
во ставката Рекапитулација на раздел 12 Сојузен 
секретаријат за надворешни работи, Други намени, 
износот: „1.168,966.000" — со износот: „1.145,056.000", 
а % во ставката Вкупно раздел 12, износот: 
„1.327,491.000" — со износот: „1.303,581.000"; 

3) во раздел 14 Сојузен секретаријат за внатреш-
ни работи: 

а) во позицијата 233 (14-2-21) Финансирање спо-
ред програмата за модернизација, износот: „192,746.000" 
се заменува со износот: „173,476.000", во позицијата 
234 (14-2-21) Набавка на транспортери, хеликоптери, 
Износот: „24,000.000" — со износот: „21,600.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, изно-
сот: „216,746.000" се заменува со износот: „195,076.000", 

во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 214 до 234), 

износот: „628,951.750" — со износот: „607,281.750", во 
ставката Рекапитулација на раздел 14 Сојузен се-
кретаријат за внатрешни работи, Други намени, из-
носот: „368,764.230" — со износот: „347,094.230", а во 
ставката Вкупно раздел 14, износот: „628,951.750" — 
со износот: „607,281.750"; 

4) Во раздел 18. Сојузен секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа: 

а) Глава 1. Секретаријат во позицијата 363 (14-2-
-21) За станбена изградба за потребите на кадровските 
промени и подобрување на кадровската структура, 
износот: „36,000.060" се заменува со износот: 
„32,400.000". во позицијата 364 (14-2-21) Учество во 
топлификација за деловните објекти на федераци-
јата, износот: „32,669.000" — со износот: „29,369.000", 
во позицијата 365 (14-2-21) Изградба на анекс на 
зградата на сојузните органи во Булевар АВНОЈ бр. 
104 на Нов Белград, износот: „88,812.000" — со изно-
сот: „79,932.000", во ставката Вкупно основна наме-
на 14, износот: „157,481.000" — со износот: 
„141,701.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот: 
„182,947.470" — со износот: 167,167.470"; 

б) Глава 2. Центар за информациона и доку-
ментациона дејност во Сојузниот извршен совет, во 
позицијата 376 (14-2-21) набавка на електронски 
сметач, износот: ,17,500.000" се заменува со износот: 
„15.760.000", во ставката Вкупно основна намена 14, 
износот: „17,500.000" — со износот: „15,750.000", а во 
ставката Вкупно Глава 2, износот: ,.24,050.950" — со 
износот: „22,300.950"; 

п) во ставката Вкупно раздел 18 (позиции 345 
до 376) износот: „206,998.420" се заменува со износот: 
„189,468.420", во ставката Рекапитулација на раздел 
18. Сојузен секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа, Други намени, износот: 
„196,734.820", со износот: „179,204.820". а во ставката 
Вкупно раздел 18, износот: „206,998.420" — со изно-
сот: „189,468.420"; 

5) во раздел 22. Сојузен комитет за сообраќај и 
врски: 

а) Глава 1. Комитет, во позицијата 446 (14-2-21) 
Програма за модернизација за установите, из-
носот: „20,458.000" се заменува со износот: „18,458.000". 
во ставката Вкупно основна намена 14, износот' 
„20,458.000" — со износот: „18,458.000", а во ставката 
Вкупно Глава 1, износот: „179,980 970" — со износот: 
„177,980.970"; 

6) Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздушна 
пловидба, во позицијата 469 (14-2-21) Финансирање 
на програмата за интеграција на заедничките служ-
би за водење на цивилните и воените воздухоплови, 
износот: „144,224.000" се заменува со износот: 
„129,804.000", во позицијата 470 (14-2-21) Финансира-
ње на програмата за модернизација на заедничките 
служби за водење на цивилните и воените возду-
хоплови, износот: „115,400.000", — со износот: 
„103,860.000", во ставката Основна намена 14, износот: 
„259.624.000", со износот: „233,664.000", во ставката 
Вкупно Глава 2, износот: „446,810.600" — со износот: 
„420,850.600"; 

в) во ставката Вкупно раздел 22 (позиции 428 до 
485), износот: „645,166.710" се заменува со износот: 
„617,206.710", во ставката Рекапитулација на раздел 
22. Сојузен комитет за сообраќај и врски, Други на-
мени, износот: „488,450.990" — со износот: „460,490 990“ 
а во ставката Вкупно раздел 22, износот: „645.166 710" 
— со износот: „617,206.710"; 

б) во раздел 28. Сојузен комитет за наука и кул-
тура: 

а) во позицијата 592 (14-2-21) Изградба на зграда 
на Музејот на револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија износот: „44,000.000", се за-
менува со износот: „39.600.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, из-
носот: „44,000.000" се заменува со износот: „39,600.000" 
во ставката Вкупно раздел 28 (позиции 577 до 592), 
износот: „64,687.000" — со износот: „60,287.000", т 
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ставката Рекапитулација на раздел 28. Сојузен ко-
митет за наука и култура, Други намени, износот: 

„63,035.000" — со износот: „58,635.000", а во ставката 
Вкупно раздел 28, износот: „64,687.000" — со износот: 
„60,287.000"; / 

7) во раздел 29. Сојузен комитет за информации: 
а) во позицијата 610 (14-2-21) — Изградба и мо-

дернизација на техничката база на Радио-Југосла-
вија износот: „35,031.000" се заменува со износот: 
„31,531.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, из-
носот: „35,031.000^ се заменува со износот: „31,531.000", 
во ставката Вкупно раздел 29 (позиции 593 до 610), 
износот: „252,004.000" — со износот: „248,504.000", во 
ставката Рекапитулација на раздел 29. Сојузен ко-
митет за информации, Други намени, износот: 
„238,135.000" — со износот: „234,635.000", а во ставката 
Вкупно раздел 29, износот: „252,004.000" — со изно-
сот: „248,504.000"; 

8) во раздел 31. Сојузна управа за царини: 
а) во позицијата 640 (14-2-21) Средства според 

програмата за модернизација, износот: „96,000.000" се 
заменува со износот: „86,400.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, из-
носот: „96,000.000" се заменува со износот: „86,400.000", 
во ставката Вкупно раздел 31 (позиции 619 до 640), 
износот: „580,011.430" — со износот: „570,411.430", во 
ставката Рекапитулација на раздел 31. Сојузна упра-
ва за царини, Други намени, износот: „141,766.530" — 
со износот: „132,100.000", а во ставката Вкупно раз-
дел 31, износот: „580,011.430" — со износот: 
„570,411.430"; 

9) во раздел 35. Сојузен хидрометеоролошки за-
вод: 

а) во позицијата 703 (14-2-21) Набавка на опрема 
за модернизација на службата на МПВ според про-
грамата, износот: „25,756 000" се заменува со изно-
сот: „23,186.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, изно-
сот: „25,756.000" се заменува со износот: „23,186.000", 
во ставката Вкупно раздел 35 (позиции 685 Ло 703), 
износот: ,93,867.670" — со износот: „91,297.670" во 
ставката Рекапитулација на раздел 35. Сојузен хи-
дрометеоролошки завод, Други, намени, износот: 
„44,378.800", со износот: „41,808.800", а во ставката 
Вкупно раздел 35, износот: ,.93,867.670" — со изно-
сот: „91.297.670"; 

10) во раздел 45. Сервис за одржување на об-
јектите за потребите на репрезентацијата на сојуз-
ните органи: 

, а) во позицијата 793 (14-2-21) Набавка на опрема 
и возила, износот: „12,000.000" се заменува со изно-
сот. „10,800 ООО", а во позицијата 794 (14-2-21) Граде-
жни работи, износот: „175,757 000" со износот: 
„158,200.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, изно-
сот: „187,757.000" се заменува со износот: „169,057.000", 
во ставката Вкупно раздел 45 (позиции 785 до 794), 
износот: „273,050.410" — со износот: „254,350.410", во 
ставката Рекапитулација на раздел 45.' Сервис за 
одржување на објектите за потребите на репрезен-
тацијата на сојузните органи. Други намени, износот: 
„237.522.130" — со износот: „218,822.130", а во став-
ката Вкупно раздел 45, износот: „273,050 410", со из-
носот: ,,254,350 410"; 

11) Во раздел 49. Управа на островот Бриони: 
а) БО позицијата 832 (14-2-21) Изградба и адап-

тација на објекти, износот: Д 6,,ООО ООО" се заменува 
со износот: „14,400.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, из-
носот: ,.16,000.000"се заменува со износот: „14,400.000", 
во ставката Вкупно раздел 49 (позиции 825 до 832), 
износот: „96,315 700" — с о износот: „94,715.700", во 
ставката Рекапитулација на раздел 49. Управа на 
островот Бриони, Други намени, износот: „66,245.870 
— со износот: „64,645.870", а во ставката Вкупно раз-
дел 49 износот: „96 315.700" — со износот: „94,715.700"; 

12) во раздел 50. Дејност на општествено-поли-
тичките организации: 

а) во позицијата 863 (14-2-21) За Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната вој-
на на Југославија средства за подигање споменик 
на победата, износот: „33,600.000", се заменува со из-
носот: „30,240.000"; 

б) во ставката Вкупно основна намена 14, из-
носот: „33,600.000" се заменува со износот: „30,240.000", 
во ставката Вкупно раздел 50 (позиции 833 до 863), 
износот: „269,337.000" — до износот: „265,977.000", во 
ставката Рекапитулација на раздел 50. Дејност на 
општествено-политичките организации, Други наме-
ни, износот: „269,337.000" — со износот: „265,977.000", 
а во ставката Вкупно раздел 50, износот: „269,337 ООО" 
со, износот: .,265,977.000". 

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

Е. п. бр. 182 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

165. 
^ 

. Врз основа на член 3 од Законот за единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/76), СОЈУЗНИОТ извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНСТО-

ПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Стопански дејности се сите гранки, групи 
и подгрупи на дејности што според Одлуката за 
единствената класификација на дејностите („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 34/76), се распоредени во 
областите на дејности со следните шифри и називи: 

1) Област 01 — Индустрија и рударство; 
2) Област 02 — Земјоделство и рибарство; 
3) Област ОЗ — Шумарство; 
4) Област 04 — Водостопанство; 
5) Област 05 — Градежништво; 
6) Област 06 — Сообраќај и врски; 
7) Област 07 — Трговија; 
8) Област 08 — Угостителство и туризам; 
9) Област 09 — Занаетчиство и лични услуги; 

10) Област 10 — Станбено-комунални дејности 
и уредување на населби и про-
стори; 

И) Област 11 — Финансиски, технички и де-
ловни услуги. 

Организациите и заедниците од член 4 на За-
конот за единствената класификација на дејности-
те што, во согласност со тој закон се распоредени 
во областите наведени во став 1 од оваа точка, се 
сметаат како организации и заедници од областа 
на стопанството. 

2. Вонстопански дејности (општествени и 
други дејности) се сите гранки, групи и подгрупи 
на дејности што според Единствената класифика-
ција на дејностите, која е составен дел на Одлуката 
за единствената класификација на дејностите се 
распоредени во, областите на дејности со следните 
шифри и називи: 

1) Област 12 — Образование, наука, култура и 
информации; 

2) Област 13 — Здравствена и социјална заш-
тита; 
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3) Област 14 — ОпштестЕено-политички заед-
ници, самоуправни интересни 
заедници и општеетвено-поли-
тички организации. 

'Организациите и заедниците од член 4 на За-
конот за единствената класификација на дејности-
те што, во согласност со тој закон се распоредени 
во областите наведени во став 1 од оваа точка, се 
сметаат како организации и заедници од областа 
На вонстопанството. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Наредбата за одредува-
ње на корисниците на општествени средства во 
вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/71). 

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

Е. п. бр. 181 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

167. 

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 ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
на царина на специфичната опрема за здравството 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 48/67 и 53/76) во 
точка 1 по тар. број 84.19/2 се додава нов тар. број 
кој гласи: 
„84.19/8 Машини за дозирање и пакување 

Ех. 
Апарати за дозирање конзерванси на крв". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот из-
вршен почнувајќи од 1 јануари 1977 година. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ14. 

Е. п. бр. 179 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

166. 

Врз основа на член 36 став 3 во врска со член 
41 од Законот за девизно работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈА-
ТА ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот на амор-
тизацијата до кој организациите на здружениот труд 
можат да купуваат девизи за плаќање на опрема 
и резервни делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73 и 67/73), во точка 1 став 1 по одредбата под 
4 се додава нова одредба под 4а, која гласи: 

,,4а) Производство на шеќер (127-40 — — 40%". 
Во одредбата под 6 зборовите: „производство на 

шеќер (127-40)", се бришат. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 190 
23 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

168. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за заш-
тита на човековата средина, царината ќе се пресме-
тува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана ш) стапките пропишани во Ца-
ринската тарифа, односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки на увоз на од-
редени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка 
од 5%, намален за 50%: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е 
број 

1 . 2 

85.01/1 а-2бб Електрични мотори со тежина над 5 kg 
до 100 kg за парче 
Ех. 
Електрични бродски мотори со сила од 
4.000 W, на акумулаторов погон, во об-
лик на комплетна единица 

87.02/1а Патнички автомобили 
Ех. 
Електрични автомобили на акумулатор-
о н погон за 4 лица (вклучувајќи го и 
возачот), на 3 или 4 тркала 

87.02/26 Други автобуси 
Ех. 
Автобуси за туристички воз со вкупно 
12 седишта (вклучувајќи ги и возачот и 
водичот^ и со дизел мотор, со сила од 
100 KS, 'со каталитички пречистувач на 
гасови 

87.14/5 Други возела без механички погон 
Ех. 
Приколки за туристички воз, секоја со 
вкупно 51 седиште (40 фиксни и 11 по-
мошни) 
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2. Ова решение, ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 188 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, с. р. 

2 

169. 

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 НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КО-
РИСТИ ВО РУДНИЦИ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФЕРОНИКЕЛ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во руд-
ници и за производство на фероникел, царината ќе 
се пресметува по стапка од 5%. На така пресмета-
ниот износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресме-
тана по стапка од 5°/о, намален за 50%: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е 

1 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Компресори, со капацитет над 150 
Nm3 /MHH. 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за проветрување јами во 
рудник за фероникел 

84.14/4в Други индустриски и лабораториски пе-
чки, неелектрични 
Ех. 
Комбинирани уреди за печење и пред-
редукција на руда на никел во облик на 
пелети 

84.17/1 г Машини и уреди за парење и сушење 
Ех. 
Уреди за сушење концентрат на никел 
и концентрат на железо и редуцент 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
—- Уреди — механизми за таложење и 

дехидрирање концентрат на руда на 
фероникел 

— Уреди за прифаќање и класифици-
рани прав на фероникел во процесот 
на примарното и секундарно^ дро-
бење и мелење на рудата 

— Електрофилтри за издвојување прав 
од вруќи гасови во процесот на су-
шењето, предредукцијата и топењето 
на фероникел рудата, и рафинација 
на фероникел 

— Вакуум — филтри за филтрирање 
концетрат на никел или концентрат 
на железо 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и дозирање на руди, 
кошдентрати и други компоненти во под-
готвувањето на минерални суровини во 
производството на никел, со електронска 
регулација и контрола 

84.22/1а Товарни лифтови 
Ех. 
Извозни уреди за вертикален транспорт 
на руда при подземен коп со длабочина 
до 500 m, со носивост до 10 t 

84.22/16 Лифтови за лица 
Ех. 
Уреди за превоз на луѓе во окна, со ка-
пацитет до 60 луѓе во една тура 

84.22/5г Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех. 
Самоодни едношински дигалки со уреди 
за затворање бункери на печки, за топе-
ње на фероникел 

84.22/5д Други машини и апарати за дигање, 
манипулација, натовар или истовар и сл, 
Ех. 
— Скипови за транспорт на руда во 

подземен коп 
— Специјални јамски платформи наме-

нети за дигање и спуштање на руда-
ри при дупчење во јама 

— Јамски натоварувачи на руда, со ди-
зел или електричен погон, наменети 
за натовар на руда на хоризонтите на 
рудникот, со лажица до 5 т 3 

— Одземани и оставани на хомогенизи-
рана руда на рудни греди 

84.22/бв Дигалки и витли со потпирање 
Ех, 
Витли со пневматски погон 

84.23/3 Ескаватори и слични Самоодни уреди 
Ех. 
Јамски натоварувачи на пневматски по-
гон со или без запчеста лажица, на ћш-
ни и гумени тркала 

84.23/9 Машини за откоп во рударството 
Ех. 
Самоодни машини за дупчење на карпи 

84.43/11 Други уреди за леење 
Ех. 
— Машини за леење на фероникел 
— Конвертори од типот LD за рафина-

ција и зголемување на концентраци-
јата на никел во фероникел, со капа-
цитет над 40t 
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— Уреди со наклон за десулфуризација, 
од конверторски тип, со капацитет 
над 40t 

84.49/1 Алати за рачна употреба, со пневматски 
погон 
Ех. 
Високо-продуктивни дупчачи чекани за 
дупчење мински дупки во јама, со те-
жина Цад 35 Kg 

84.56/7 Други машини за сортирање, просевање, 
сепарација, миење, кршење и сл. 
Ех 
— Уреди за дробење на рудата ферони-

кел 
— Уреди за магнетна, хидраулична се-

парација, од различни фракции на 
рудата фероникел 

- - Мелници за суво мелење на рудата 
фероникел 

— Уреди за автоматско земање мостри 
на руда 

— Мешалки и пелетизатори за приго-
твување и правење сурови пелети на 
рудата никел 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
Машини за потпирање во јама, на пнев-
матски погон, до 700 тони (носивост 

85.01/26-4 Други трансформатори над 1000 Kg по 
парче 
Ех. 
Специјални трансформатори за електро-
печки, со сила до 60 mVA 

85.11/16 Индустриски И лабораториски печки, 
индукциони 
Ех. 
Индукциони печки за одржување на 
температурата на истопен фероникел дб 
1.650°С 

85.11/1B Индустриски и лабораториски печки, 
лачни 
Ех, 
Електролачни правоаголни ћечки со 8 
електроди, за производство на ферони-
кел, со сила до 60 mVA и поголеми, со 
капацитет на топењето над 100 тони на 
час 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати 
(командни, разводни и сигнални табли, 
пултови и сл.) 
Ех. 
Командни и управувачки уреди за сле-
дење на процесот на производството на 
феронт^кел 

85.22/2а Електрични апарати за палење мини во 
рударството 
Ех. 

' Електрични апарати за палење мини во 
рудници за фероникел со подземен коп, 
со далечинско управување 

85.23/2 Кабли за пренос на сила 
Ех. 
Специјални кабли за пренос на сила 
што се употребуваат за електропечки 

85.23/7 Други кабли 
Ех. 
Флексибилна компензациони, скрин-ка-
бли, наменети за работа при високи тем-' 
ператури 

86.02/1 Акумулаторска електрични локомотиви 
Ех. 
Јамски акумулаторски електрични локо-
мотиви за извлекување руда 

86.02/3 Електрични локомотиви со напојување 
од еден систем 
Ех, 
Јамски електрични локомотиви со напо-
јување од еден систем за извлекување 
на руда 

86.02/4 Електрични локомотиви со напојување 
од повеќе системи 
Ех, 
Јамски електрични локомотиви со напо-
јување од повеќе системи за извлекува-
ње руда 

86.07/з Вагонетки и јамски колички 
Ех. 
Вагонетки за превоз на руда во јами со 
уреди за автоматски истовар на ,руда, 
со отворање на дното 

87.01/2 Трактори за влечење на полуприколки 
Ех. 
Трактори влекачи за превоз на лица и 
материјали во рудници 

87.02/Зв-1 Камиони, кипери и дампери над 30 t но-
сивост 
Ех. 
Д ампери за превоз на јаловина до јама, 
над 30 тони носивост 

87.07/1 Комплетни возила со сопствен погон 
Ех. 
Возила специјално конструирани за пре-
воз на течна шлака од фабрика до скла-
дот на шлака, со носивост над 50 t 

87.07/2 Акумулаторов возила 
Ех. 
Акумулаторска возила за превоз на ка-
зани со истопен метал, во топилница и 
рафинација на фероникел 

87.14/5 Други возила 
Ех. 
Приколки за превоз на лица и матери-
јали во рудници 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматска контрола на прото-
кот, длабочината, притисокот и сл. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструмент и 
апарати за регулирање на работата на 
уредите во производството на ферони-
кел 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за хемиска квантитативна и 
квалитативна анализа на руда, концен-
трати, суров и рафиниран фероникел 

90.28 Електрични и електронски елементи и 
апарати за мерење, проверување, анали-
за и автоматска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, анализа 
и автоматска контрола и регулација на 
производството на фероникел 
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2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од I јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 192 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафмќ, с. р. 

170. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон (Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ И ЗА 

ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на неметали (,,Службе^ лист на 
СФРЈ", бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75 и 30/76), чие ва-
жење е продолжено со Решението за продолжување 
на важењето на решенијата за царинскиот контин-
гент со кои се намалени царините на увозот на спе-
цифичната опрема за определени гранки и групации 
на стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77), 
во точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 84.10/5 по алинејата трета се до-
дава нова алинеја четврта, која гласи: 

„— Специјални пумпи за дозирање реагенси за 
облагородување на кварцен песок, отпорни 
на хемиски влијанија, со капацитет од 0 до 
16 1/ћ"; 

2) во Tap. број 84.22/5д по алинеја четврта се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

, „— Јамски натоварувачи за растресит матери-
јали, со зафатнина на лажицата над 1,7 т 8 

и со погон на компримиран воздух; 
Автоматски земани на мостри заради кон-

^ трола на гранулометрискиот и хемискиот 
состав на кварцен песок при производството 
и облагородувањето на кварцен песок"; 

3) во тар. број 84.23/7 се додава нова алинеја, 
Јсо ја гласи: 

„— Универзални дупчалки за истовремено ро-
тационо и перкусионо длабинско дупчење на 
геолошко-истражувачки работи на површи-
ната, со длабочина на дупчењето од 20 до 
250 ш и со пречник на дупчењето од 80 до 
120 mm"; 

4) во тар. број 84.23/12 по алинејата трета се 
додава нова алинеја четврта која гласи: 

п— Самоодни дупчалки за истовремено ротацио-
но и перкусионо дупчење, со пречник на 
дупчењето над 50 mm, за дупчење мински 
дупки при изработката на јамски простории 
во експлоатацијата на кварцен песок и пе-
сочник"; 

5) во тар. број Ѕ4.31/3 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
84.45/2Г Острилки 

Ех. 
Острилки за острење кристални длета 
за дупчалки, со пречник на дупчењето 
над 50 mm"; 

6) во тар. број 84.56/3 по алинејата втора се до-
дава нова алинеја трета, која гласи: 

„— Уреди за електромагнетно сепарирање на 
кварцен песок заради издвојување на ме-
тални честици"; 

7) во тар. број 84.56/7 по алинејата дваесет и 
шеста се додава лова алинеја дваесет и седма, која 
гласи: 

„— Уреди за сепарирање — гранулирање на 
кварцен песок, од 1 до 80 микрони"; 

8) по тар. број 84.56/7 се додава нов тар. број, 
кој гласи: ѕ 

84.61/1 Автоматски славини, вентили и сл. 
Ех. 
Вентили за автоматска регулација на 
протокот на кварцен песок, отпорни на 
абразивни материи"; 

9) во тар. број 90.28 се додава нова алинеја, ко-
ја гласи: 

и— Уреди за контрола на гранулометрискиоЦ 
состав во производството на кварцен песок"« 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 183 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. tfc 

171. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/75), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ 

ЃУБРИЊА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75), чие 
важење е продолжено со Решението за продолжу-
вање на важењето на решенијата за царинскиот 
контингент со кои се намалени царините на уво-
зот на специфичната опрема за определени гранки 
и групации на стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тар. број 84.13/1а се додава нов тар. број 
кој гласи: 
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»84.17/1 д Машини и уреди за разладување мате-
ријали 
Ех. 
Уреди за разладување на микро-грану-
ли на вештачки ѓубриња, отпорни на 
дејството на фосфорна киселина"; 

2) по тар. број 85.19/5 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„90.28 Електрични и електронски инструменти 

и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
— Уреди за анализа во производството 

на вештачки ѓубриња 
— Уреди за проверување (линиски и 

точкести пишувачи) 
— Уреди за контрола (пневматици, ре-
гулациони вентили и Ј/Р позиционери, 
— Уреди за мерење (ротометри, мерачи 

на спроводливоста и придушници за 
мерење проток изработени од уранус 
Ве)". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 184 
i март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

172. 

Врз основа ћа 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 ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 

ИЗГРАДБА НА ГАСОВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на' специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Ре-
шението за продолжување на важењето на решени-
јата за царинскиот контингент со кои се намалени 
царините на увозот на специфичната опрема за оп-
ределени гранки И групации на стопанството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 3/77), во точка 1 се вршат 
следните дополненија: 

1) пред тар. број 73.18/3а се додава нов тар. 
број, кој гласи: 
„73.18/2г Други безрабни челични цевки и цево-

води 
Ех. 
Безрабни цевки високо легирани од Vs" 
до 12" ба процесот на рафинацијата на 
природен гас, при температура од 100 до 
800°С, за притисок до 80 at."; 

2) во тар. број 73.20/2 по алинејата четврта се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

i,— Наварни капи, челични, од 1" до 30" за га-
соводи 
Челични спојници за инструменти од Vi" дб 
I", за гасоводи"; 

3) по тар. број 73.40/2 се додаваат три нови тар. 
броја, кои гласат: 
„74.07/16 Цевки од легиран бакар 

Ех. 
Бакарни цевки од легиран бакар со хром 
зи вандиум, V8" До 1" 

74.08/2в Друг прибор од легиран бакар 
Ех. 
Бакарни спојници од легиран бакар со 
хром и вандиум за инструменти, од 
V-i" до 1" 

76.07 Прибор за цевки и цевоводи од алуми-
ниум (спојници, колена, составки, ман-
шони, фланши) 
Ех, 
Алуминиумски спојници за инструменти 
од Ча" до 1"; 

4) во тар. број 84.10/3 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Центрифугални повеќестепени херметички 
пумпи за течен пропан-бутан гас, отпорни 
на агресивни хемиски материи, со електро-
мотор во ,,S" изработка"; 

5) во тар. број 84.11/2 по алинејата трета се до-
даваат ^ве нови алинеи, кои гласат: 

„— Клипни гасни компресори со моторен погон 
на гас за зголемување на притисокот на 
гасот во гасоводи 
Стабилни повеќецилиндрични и херметички 
компресори, отпорни на агресивни хемиски 
материи, со електромотор во ,,S" изработка"; 

6) по Tap. број 84.18/26 се додаваат два нови 
Tap. броја, кои гласат: 
84.19/9 Други машини и апарати 

Ех. 
— Автоматски уреди — карусели за 

полнење на челичили шишиња со 
течен пропан-бутан гас, со над 15 
комплетни машини за полнење и со 
погон во ,,S" изработка 

р- Комплетни машини за полнење ши-
шиња со течен пропан-бутан гас, со 
можност за вградување на карусел 
или транспортер 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството 
Ех. 
Автоматски ваги за контрола на мере«-
њето на дарата и на нето полнењето, со 
можност за регулација на пет вредности 
на нето полнењето и вградување на 
транспортер"; 

7) по тар. број 84.22/5в се додава нов тар. броЈ, 
кој гласи: 
и84.22/5д Други машини и апарати за дигање, ма-

нипулација, натовар или истовар и др. 
Ех. 
— Автоматски верижни транспортери за 

транспорт на шишиња, со можност за 
натрупување на шишиња, со хори-
зонтална промета на правецот на 
движењето и со Можност на вграду-
вање машини За полнење, со погон 
во ,,S" изработка. 
Пневматски уреди за автоматско уф-
рлање шишиња на карусел 
Полуавтоматски пневматски уреди за 
манипулација со шишиња со када 
за испитување на херметичноста 
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— Пневматски туркани на шишиња со 
валчест транспортер"; 

8) во тар. број 84.59/2к се додаваат четири нови 
алинеи, кои гласат: 

„— Чистачки кутии за испраќање и прием на 
чистачи 

— Чистачи на кондензатори и талог во гасо-
води 

— Комбинирани уреди (со компресор, резерво-
ар, приклучни глави за празнење и мано-
метри), за празнење неисправни и препол-
нети шишиња 

— Стабилни пневматски машини за одвртува-
ње и завртување на вентили на шишиња за 
пропан.-бутан гас"; 

9) во тар. број 84.61/2 по алинејата седма се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Челични гасни славини од XU'\ за притисоци 
над 40 at. 

- — Автоматски вентили за регулација на при-
тисокот на течен гас"; 

10) по тар. број 90.23/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматска контрола на прото-
кот, длабочината, притисокот и др. 
Ех, 
— Турбо и ротациони мерачи на прото-

кот на гасот 
— Мерно-регулациони уреди за мерење 

-и регулација на притисокот, темпера-
турата и протокот, без манометри и 
термометри". 

2 Ова решение ќе се применува на увозот што 
се ври ти од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е и бр 185 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

173. 

Врз основа па член 4.9 став 2 од Царинскиот 
закоп (, Службен лист на СФРЈ", Gp. 10/76), С О Ј У З -
НИОТ извршен CОВET донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ FIA ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ПА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА ИА НАФТА И ПРИРОДЕН 

ГАС 

1 Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
експлоатацијата на нафта и природен гас (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/73 и 61/75), чие важење е 
продолжено со Решението за продолжување на ва-
жењето на решенијата за царинскиот контингент со 
кои се намалени царините на увозот на специфич-
ната опрема за определени гранки и групации на 
стопанството („Службен лист на СФРЈ'' бр. 3/77), 
во точка I се вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 82.05/1Ѓ-2 се додава нона алинеја, 
која гласи: 

„— Алати за дупчење дупки со длабочина над 
1000 m од метални карбиди"; 

2) по тар. број 82 05/1Ѓ-2 се додава нов тар број, 
кој гласи: 
„82.05/За-1 Изменливи алати од дијамант агло-

мериран или не, за дупчење и сонда-
жа — рударски 
Ех. 
Дијамантски алати за дупчење дупки 
со длабочина над 1000 ш"; 

3) во тар. број 84.10/3 по алинејата втора се до-
дава кова алинеја трета, која гласи: 

„— Центрифугални повеќестепени пумпи за из-
работка и транспорт на исплакнувачка при 
истражување на нафта и гас, отпорни на 
абразивни материи"; 

4) во тар. број 84.11/2 по алинејата трета се до-
дава нова алинеја четврта, која гласи: 

„— Вијчени стабилни воздушни компресори, со 
сила над 70 KS, за напојување со воздух на 
мерно-регулационите уреди"; 

5) по тар. број 84.11/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.13/4 Други лежишта за печки и др. 

Ех. 
Специјални уреди за согорување наф-
та и гас при испитување на дупки"; 

6) во тар. број 84.17/ls се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Уреди за десалинизација на морска вода, 
со евапоризација и кондензација"; 

7) во тар. број 84.23/7 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Уреди за ублажување — амортизирање на 
вертикалните удари при дупчење"; 

8) во тар. број 84.61/1 по алинејата шеста се 
додава нова алинеја седма, која гласи: 

„— Автоматски уреди за отворање и затворање 
на превентери, со далечинско управување"; 

9) по тар. број 84.64 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
„85.01/1а-2гг Генератори со тежина над 1.000 kg 

по парче 
Ех 
— Електромотори од низок и висок 

напон, во ,,S" изработка со тежина 
над 1000 kg по парче 

— Дизел-елеќтрични агрегати за про-
изводство на електрична струја 
со тежина над 1000 kg по парче, 
со сила над 800 KW"; 

10) по тар. број 87.03/11 се додаваат два нови 
Tap. брота, кои гласат: 
„89.03/4 Други пловни ОЅЈСКТИ 

Ех. 
Пловни дупчачки платформи за ис-
тражување нафта и гас во подводни 
седиментни, со работна површина над 
1500 т 2 , со можност за дупчење над 
1000 m, со припаѓачката опрема. 

-90 14/3 Други инструменти и апарати за пре-
мерување и др. 
Ех. 
Механички инструменти за мерење 
косина на дупка"; 
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U) во тар. број 90.24 по алинејата петта се до-
даваат две алинеи, кои гласат: 

„-— Приспособливи сапници за придушување на 
ерупција од дупка, како составен дел на 
опрема 

— Специјални уреди за квалитативно и кван-
титативно утврдување на составот на мо-
стрите од дупка, при испитување"; 

12) во тар. број 90 28 по алинејата шеста се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„-— Електрични и електронски инструменти за 
мерење косина на дупка, со помош на фото-
ћ е л и ј а . 

— Инструменти и апарати за автоматска кон-
трола и анализа на параметрите во процесот 
на дупчењето". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 186 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, с. р. 

174. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/74 и 61/75), чие важење е продолжено со Реше-
нието за продолжување на важењето на решени-
јата за царинскиот контингент со кои се намалени 
царините на увозот на специфичната опрема за оп-
ределени гранки и групации на стопанството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 3/77), во точка 1 се вршат 
следните дополненија: 

1) во тар. број, 84.10/3 се додаваат две нови али-
неи, кои гласат: 

„— Центрифугални пумпи за транспорт на си-
лико-флуороводородна киселина, изработени од ма-
теријал отпорен на флуор 

— Центрифугални пумпи за транспорт на раз-
блажена сулфуреста и сулфурна киселина, израбо-
тени од материјал отпорен на тие киселини"; 

2) во тар. 6poj 84.17/ls по алинејата втора се 
додава нова алинеја трета, која гласи: 

„— Уреди за индиректно загревање на фосфор-
на киселина, изработени од импрегниран графит 
или од специјален материјал отпорен на фосфорна 
киселина."; -

3) во тар. број 84.18/26 по алинејата петта се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

— Уреди за издвојување на гипс и силикати 
од фосфорна киселина, изработ,ени од челик обло-
жен со тума и од високо легиран киселоотпорен 
челик. " 

— Хоризонтални обртни вакуум-филтери за 
филтрирање пулпа на фосфорна киселина, со об-

ртна табла и со полжавест симнувач на гипс, изра-
ботени од висококвалитетен киселоотпорен челик"; 

4) по тар. бр. 84.20/1 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
„84.22/5д Други машини и апарати за дигање, 

манипулација, натовар или истовар и сл. 
Ех. 
Уреди за празнење на суров фосфат од 
бункери („Аеро-глисери")"; 

5) во тар. број 84.59/2к по алинејата шеста се, 
додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за впарување на фосфорна киселина 
под апсолутен притисок од 50 бари, обложени од-
натре со гума, со капацитет од 17 t/h и повеќе впе-
рена вода 

— Мешалки за фосфорна киселина, изработени 
од високо легиран челик отпорен на дејството на 
фосфорна киселина 

— Уреди гребачи за отстранување на натало-
жен гипс од резервоар за фосфорна киселина, из-
работени од високолегиран челик отпорен на фос-
форна киселина"; 

6) по Tap. број 84.59/2к се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„90.28 Електрични и електронски инструменти 

и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
— Уреди за анализа во производството 

на фосфорна киселина 
— Уреди за проверување (линиски и то-

чкести пишувачи) 
— Уреди за контрола (пневматици, ре-

гулациони вентили и Ј /Р позицио-
нери) 

— Уреди за мерење (ротометри, мерачи 
на спроводливост и придушници за 
мерење на проток изработен од ура-
нус Ве)". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. П. бр. 187 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

175. 

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 ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73, 28/75 и 61/75), чие важење^ е продолжено col 
Решението за продолжување на важењето на ре-
шенијата за царинскиот контингент со кои се нама-
лени царините на увозот на специфичната опрема за 
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определени гранки и групации на стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77), во точка 1 се вр-
шат следните дополненија: 

1) по тар. број 8402/4 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.05/2а Турбини индустриски 

Ех. 
Парни индустриски турбини од 200 до 4.200 
kW на противпритисок од 40 на 6 бари 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Пумпи за транспорт на течен сулфур"; 

2) Во гар. број 84.11/5 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Дувалки за воздух со притисок од 200 шш 
Hg и повеќе"; 

3) По тар. број 84.13/1а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.14/4в Други индустриски печки 

Ех. 
Флуидизациони печки за согорување на пи-
рит, цинк концентрати и други сулфиди на 
метали, без огноотпорен изолационен мате-
ријал со капацитет до 750 t/ден"; 

4) Во тар. број 84.59/21 по алинејата трета се до-
дава нова алинеја четврта, која гласи: 

„— Мешалки за течен сулфур изработени од 
специјален материјал". 

2, Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр 189 
3 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

176. 

Врз основа на член 5 од Општествениот дого-
вор за организирањето и финансирањето на Vi l i 
медитерански игри во 1979 година во Сплит 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ НА VIH МЕДИТЕ-

РАНСКИ ИГРИ 

1. Се формира Комитет на Vi l i медитерански 
игри (во натамошниот текст: Комитетот), 

2. Задачата на Комитетот е да раководи со под-
готовките и одржувањето на Vil i медитерански 
игри што ќе се одржат во септември 1979 година 
во Сплит. 

3. За претседател, потпретседатели и членови 
на Комитетот се именуваат, и тоа: 

за претседател на Комитетот: 
Стане Доланц, секретар на извршниот комитет 

на Претседателството на Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Југославија; 

за потпретседатели на Комитетот: 
1) Хакија Поздерац, претседател на Сојузот за 

физичка култура на Југославија; 
2) д-р Стипе Шувар, републички секретар за 

просвета, култура и физичка култура на Со-
цијалистичка Република Хрватска; 

3) инж. Вјекослав Виѓак, претседател на Со-
бранието на општина Сплит; 

за членови на Комитетот: 
1) Лука Бајакиќ, претседател на Одборот за 

општа " управа и правосудство на Саборот на 
СР Хрватска; 

2) Исмаил Бајрами, претседател на СОФК на 
САП Косово; 

3) инж. Борис Бакрач, член на Претседател-
ството на СР Хрватска и член на Меѓуна-
родниот олимписки комитет; 

4) Јуре Билиќ, секретар во Извршниот комитет 
на Претседателството на Централниот коми-
тет на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија; 

5) Милан Бра јовиќ, претседател на СОФК на 
СР Црна Гора; 

6) Азем Власи, претседател на Сојузот на Со-
цијалистичката младина на Југославија; 

7) Митја Горјуп, претседател на Сојузот на но-
винарите на Југославија; 

8) Александар Демајо, началник на Управа во 
Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 

9) Раде Думаниќ, претседател на Извршниот 
совет на Заедницата на општини Сплит; 

10) Трпе Јаковлевски, член на Сојузниот извр-
шен совет и претседател на Сојузниот коми-
тет за наука и култура; 

11) Анте Баја Јуриевиќ, член на Советот на фе-
дерацијата; 

12) д-р Славко Комар, претседател на Конфе-
ренцијата на Сојузот за физичка култура на 
СР Хрватска; 

13) Марјан Ленарчич, претседател на СОФК на 
СР Словенија и член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија; 

14) Петроние Максиќ, генерален директор на Ју-
гословенската лотарија; 

15) Бранко Мамула, командант на воено-помор-
ска област; 

16) д-р Иво Марган, претседател на Конфернци-
јата на ССРН на Хрватска; 

17) Здравко Мутин, претседател на СО.ФК на 
САП Војводина и член на Извршниот совет 
на Собранието на САП Војводина; 

18) Џоџа Николовски, претседател на СОФК на 
СР Македонија; 

19) Горѓе Пеклиќ, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и Херцеговина; 

20) д-р Иво Перишин, претседател на Саборот 
на СР Хрватска; 

21) Гојко Секуловски, претседател на Југосло-
венскиот олимписки комитет; 

22) д-р Јаков Сиротковиќ, претседател на Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска; 

23) Анте Скатаретико, претседател на Извршни-
от совет на Собранието на Општина Сплит; 

24) Бранко Толиќ, претседател на Конференци-
јата на СКХ Сплит; 

25) Тоне Флорјанчич, претседател на Фудбал-
скиот сојуз на Југославија; 

26) Касим Хусовиќ, претседател на СОФК на СР 
Србија; 

27) Милош Шумоња, заменик-сојузен секретар 
за народна одбрана. 

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

Е. п. бр. 143 
16 февруари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафиќ, с. р. 
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177. 

Врз основа на член 59 став l, БО 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 III Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО ПА ВЕСНИКОТ ,,KATOLIČKI GLAS" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Katolički glas" бр. l, 2, 3 и 4 за 
1977 година, што излегува на словенечки јазик во 
Горица, Италија. 

Бр. 6^50-2-47/5 
18 февруари 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен сет^ретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

178. 

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 КНИГАТА ,,МАКЕДОНИЈА 1900" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на книгата „Македонија 1900", од авторот 
Неџати Џумо ли, што е отпечатена на турски јазик 
во Истанбул, Турција. 

Бр. 650-1-55/2 
18 февруари 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

179. 

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 КНИГАТА „1900" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 

Југославија на книгата „1900" што е отпечатена на 
бугарски јазик во HP Бугарија. 

Ep 650-1-55/1 
21 февруари 1977 година 

Белград 

Заменик-сојусен секретар 
за внатрешни работи,» 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

180. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и 
начинот на утврдување на посебната давачка при 
увозот на -одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ'', бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за надво-
решна трговија, сојузршот секретар за пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
ВА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРМ УВОЗОТ НА ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бо. 18/73, 
27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74. 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 
58/76 и 5/77) во точка 1 одредбата под 94 се менува 
и гласи: 
„94) 04 03/1 путер, свеж во износ од 41,10 динари за 

1 килограм. 
Посебната давачка според оваа одредба не се 

однесува на количествата на свеж путер што ги 
увезува Сојузната дирекција за резерви на пре-
храмбени производи за посебни намани." 

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

Бр. 17-712/1 
3 март 1977 година 

Белград 

Сотузен секретар 
за па зап и цени, 
Имер Пул,а, с. р. 

181. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство (.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 2/77), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ НА OПШТЕСТВЕ-

НО-ПОЛИТИЧХИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Во Наредбата за уплатување ва приходите на 
општествено-политичките заедници, самоуправните 
интересни заедници и фондовите на ошнгестрено-
-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), точка 5 се менува и гласи: 

„5. Основниот данок на промет на производи, се 
уплатува: 
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1) на сметка бр. 840-2010 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 1); 

2) на сметка бр. 840-2101 — Основен данок на 
промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2ј\ 

3) на сметка бр. 840-2117 — Основен данок на 
промет на тутунски преработки (тар. број 3); 

4) на сметка бр. 840-2122 — Основен данок на 
Промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4, освен на прометот на производите од тој тар. 
број што е извршен на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и на граѓани; 

5) на сметка бр. 840-2138 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4, испорачани на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и на граѓани, што го плаќаат 
општествени правни лица како даночни обврзници; 

6) на сметка бр. 840-21184 — Основен ттанок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4, испорачани на угостителски дуќани на само-
стојни угости,тели и на граѓани, што го плаќаат гра-
ѓани како даночни обврзници; 

7) на сметка бр. 840-2143 — Основен данок на 
промет на алкохол-етанол (тар. број 5); 

8) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили (тар. број 6); 

9) на сметка бр. 840-2026 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 7); 

10) на сметка бр. 840-2031 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 8); 

11) на сметка бр. 840-2047 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 9); 

12) на сметка бр. 840-2052 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 10); 

13) на сметка бр. 840-2068 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број И став I точ. 1 до 
18 и точка 20); 

14) на сметка бр. 840-2164 — Основен денок на 
промет на лекови (тар. број l i став 1 точка 19); 

15) на сметка бр. 840-2073 — Основен данок на 
промет на лекови (тар. број 12); 

16) на сметка бр. 840-21100 — Основен данок на 
промет на производи, на промет остварен од врше-
ње на самостојни дејности што не се разрежува 
во годишен износ; 

17) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на 
промет на производи, што се плаќа при увозот и на 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија. 

На сметките под 1 до 17 од став 1 на оваа 
точка се уплатува основниот данок на промет на 
производи за производите опфатени со соодветните 
тарифни ,броеви од Тарифата на основниот данок 
на промет, што е составен дел на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75 и 7/77)." 

2. Точка 52 се менува и гласи: 
„Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, 

такси и други приходи од оваа наредба (освен ца-
рини и царински давачки и основен данок на про-
мет на производи што се плаќа при увозот и на 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија — сметка 17 од став 1 точка 
5) ги уплатуваат тие приходи во корист на про-
пишаните сметки по општините ка ј надлежната слу-
жба на општественото книговодство, ка ј која се 
води жиро-сметката на општината. 

Даночниот обврзник на данокот на промет на 
производи и услуги врши пресметување и уплату-
вање на тој данок согласно со- чл. 26 и 27 од За-
конот за оданочување на производи и услуги во 
прометот. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа 
наредба по општините, освен за приходите од цари-

ни и царински давачки и од основниот данок на 
промет на производи што се плаќа при увозот и на 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија — (сметка 17 став 1 точка 5).и 

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

Бр. 6-12371/1 
4 март 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии. 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

182. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈ 

1. Ce донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Метрички навој со триаглест 
ISO-профил. Пресек на јадрото, ис-
питен пресек и агол на завој ницата 
за навои со крупен и ситен чекор JUS М.В0.014 

Трапезен метрички навој — ISO: 
— Профили на навој — — — JUS М.В0.060 
— Преглед на пречникот и чеко-

рот и означување на навој от — — JUS М.В0.06Г 
— Називни мери — — — — JUS М.В0.062 
— Систем на толеранции — — JUS М.В0.270 
— Гранични мери за внатрешен 

навој со називен пречник од 8 до 
100 mm — — — — — — — — JUS М.В0.271 

— Гранични мери за внатрешен 
навој со називен пречник од 105 до 
ЗОО mm — — — — — — — — JUS М.В0.272 

— Гранични мери за надворешен 
навој со називен пречник од 8 до 
100 mm — — — — — — — — JUS М.В0.273 

— Гранични мери за надворешен 
навој со називен пречник од 105 до 
ЗОО mm — — — — — — — — JUS М.В0.274 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Трапезни навој: 
— Дефиниција и пресметување 

на елементите — — — — — — JUS М.В0.060 
— Преглед — — — — — — JUS М.В0.061 
Трапезни нормални- навои од 10 

до ЗОО'мм: 
— Основна вредност за едновоен 

навој — — — — — — — — JUS М.В0.062 
Трапезни ситни навои од 10 до 

ЗОО мм. Основна вредност за едцо-
воен навој — — — — — — — JUS М.В0.062 
донесени со Решението за донесување југословен-
ските стандарди за навои („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 21/52). 
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5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 март 1977 
година. 

Бр. 12-1259 
1 февруари 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за допол-
нение на Уредбата за пресметување на вредноста 
на недовршеното « производство нѓ. определени 
производи и услуги и за утврдување на побарува-
њата од странски должници содржани во инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77, се поткрала 
долунаведената грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДО-
ВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ 
СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕ-

ДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО 

Во член 1 во додатниот нов став 4в став 2 на-
место зборовите: „данокот и на другите давачки" 
треба да стои: „царината и другите давачки". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 март 
1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за об-
разецот на уверението за здравствената состојба на 
пратка на растенија, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/77), се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕ-
НИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА 

ПРАТКА НА РАСТЕНИЈА 

Во образецот ФУ, што е отпечатен кон Правил-
никот за образецот на уверението за здравствената 
состојба на пратка на растенија и е негов составен 
дел, наместо зборот: „утврдено" треба да стои: „оце-
нето". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
8 март 1977 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бегтић Мехмеда Мустафа, Бенцион Бенциона 
Исак, Дилбер Фабија Никола, Лаковић Петка Ми-
лан, Матић Крсте Обрад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђуровић Тадије Душан, Марковић Божидара 
Михајло, Михајловић Михајла Илија, Радичанин 
Михајла Станка, Томовић Миливоја Миладин, Узе-
лац-Бошњак Обрада Јованка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Николић Милорада Стојан; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

- Никчевић Милосава Миливоје, Шаркиновић Ис-
лама Реџо, Шљиванчанин Гаја Мирко, Шошкић Јо-
вана Милорад; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Лаушевић Миљана Милорад, Лаушевић Видоја 
Радисав, Попадић Радована Александар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бадњар Живка Момчило, Бајовић Сима Милин-
ко, Барац Николе Добрило, Бојовић Луке Мијат, Бо-
јовић Јакова Милица, Бурић Јанка Љубомир, Чо-
лаковић Стевана Љубо, Драгашевић Јована Радивоје, 
Ђоковић Милинка Машан, Ђуретић Мила Грујица, 
Ђуришић Ђура Саво, Ђурковић Ђорђије Милорад, 
Грбовић Илије Милија, Хусејновић Ибиша Адем, Јо-
вовић Петра Милосав, Караџић Јована Павле, Кне-
жевић Миладина Милан, Кнежевић Јована Милија, 
Ковачевић Лазара Драгутин, Крџић Михаила Радун, 
Кривокапић Ћетка Блажо, Лаличић Адема Реџо; 
Лубурић Бела Војин, Мијушковић Сима Владимир, 
Мирковић Тома Милан, Никчевић Рада Бошко, Ник-
чевић Радосава Никац, Никчевић Луке др Слободан, 
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Николић Благоја Митар, Павличић Савића Влади-
мир, Перовић Васа Крсто, Радевић Милете Ранко, 
Средановић Видака Дамјан, Шарац Матије Драгиша, 
Шипчић Баја Богдан, Велашевић Васа Станка, Ву-
јичић Миљана Божо, Вукићевић Перка Митар, Ву-
ковић Божа Даница; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Алексић Николе Жарко, Докнић Стевана Ж и в -
ко, Мартиновић Рада Јово, Перошевић Михаила Пу-
ниша, Вуксановић Николе Велисав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО-СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Башић Ибра Хусеин,- Бактешевић Мухарема 
Хако, Бектешевић емајла Хусеин, Дедеић-Фуковић 
Лазара Милка, Ђерковић Николе Стана, Ђомбалић 
Бајрама Рамадан, Грбовић-Радуловић Новице Сан-
да, Калпачина-Дакић Мијаила Солумија, Костић 
Сава Владо, Крстајић Тодора Ковиљка, Лаличић 
Шабана Садика, Огњановић Васа Симо, Пејовић 
Трипка Вељко. Раонић Јована Лука, Шипчић Млађе-
на Благоје, Томчић Вукајла Владимир, Тончић-Ке-
цоЈевић Бошка Анђа, Вујошевић Митра Дарка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Јагоша Момир, Бацковић Мирка Ми-
лош, Батаковић Радоша Васко, Благојевић Недељ-
ка Љубомир, Богетић Новака Вељко, Бојовић Ми-
лана Милун, Бошковић Мирка Рајко, Божовић Или-
је Драгутин, Брајовић Пера Никола, Булајић Сима 
Радосав. Бурић Андрије Владо, ј ановић Хаса Ха-
лил, Чолаковић Ђукана Милета/пиповић Велише 
Милан, Ћосовић Муфтара Салих, Дабановић Мило-
ша Велика, Денда Драго Ћетко, Домозетовић Марка 
Вуко, Дубљевић Новице Радоман, Дурковић-Церо-
вић Николе Мара, Џаковић Милете Радуле, Ђурко-
вић Тодора Мирослав, Ђуровић Илије Душан, Ђу-
ровић Вука Момчило, Ераковић Акима Никола, Фи-
липовић Мија Владислав, Гломазић Петра Здравко, 
Горановић Милуна Вељко, Говедарица Спасоја Дра-
ган, Граш-Брајовић Вида Надежда, Хусејновић Бај-" 
рама Хаџија, Ивановић Пера Секуле. Ивошевић 
Вука др Борислав, Јакић Ника Ружа, Јанчић Ми-
лоша Божидар, Јанчић Васа Новак, Јовановић Ви-
дака Ђорђије, Јовановић Видака Пуниша, Кадић-
-Тановић Љуба Десанка, Калезић Радивоја Ристо, 
Кастратовић Радоја Мирослав, Кисић Јеремије Пе-
ко, Кнежевић Мирка Радисав, Косовић Мирка Пу-
ниша, Ковач Ђорђије Божо, Ковачевић Спасоја 
Драго, Маловић Зека Радисав, Марић Рада Михаило, 
Мартиновић Илије Владо, Мекули Таља Адем, Ми-
јатовић Милана Раде, Миловић Гојка Жарко; 

Миљанић Душана Јован, Миљанић Јована Спа-
са, Мрачевић Гојка Михајло, Ненезић Кара Мираш, 
Никчевић Мирка Илија, Никчевић Радована Васо, 
Николић Мила Драгутин, Николић Сима Томислав, 

Новосел Михаила Чедо, Новосел Миладина Косто, 
Обадовић Филипа Милинко, Обрадовић Мила Војин, 
Пејовић Тома Тодор,, Пајовић Маша Војислав, Па-
овић Драгише Милан, Перовић Луке Димитрије, Пе-
ровић Ђорђија Милорад, Перовић Благоја Жарко, 
Петковић Пера Јован, Поповић Милоша Спасоје, 
Радевић Милете Влајко, Радојевић Шола Душан, 
Радуловић-Перуновић Николе Госпава, Радуловић 
Машана Милорад, Радуловић Николе Милош, Раду-
ловић Богдана Радован, Радуловић Радована Вука-
шин, Ракочевић Петра Радисав, Ракочевић Милића 
Славко, Ракојевић Милована Војин, Реџепагић Ху-
сеина Махмут, Самарџић Јована Вукота, Савељић 
Васа Перо, Савовић Митра Васо, Секулић Радована 
Милорад, Симићевић Спасоја Гојко, Спајић Сима 
Новица, Страхиња Анта Ђуро, Шабовић Дема Рамо, 
Шалетић Миливоја Момчило, Шаровић Михаила 
Секуле, Шћепановић Радомира Рајна, Шљукић Ми-
лана Данило, Тодоровић Жарка Томислав, Вујоше-
вић Милована Бранко, Вујовић Видака Властимир, 
Вукићевић Благоја Михаило, Вукићевић-Блажић 
Ивана Вида, Вуковић Милосава Никола, Вуковић 
Милоша Радосав, Вуковић Милутина Војислав, Зе-
ковић Тома Јован, Жарковић- Милутина Драго, Ж у -
гић Новице Ђуро, Жуњић Пунише Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бан Ђура Бранко, Брајовић Филипа Милорад, 
Булајић Петра Владо, Ђукановић Божа Душан, 
Ђурковић Влада Петар, Франовић Божа Трипо, Ја -
њушевић Ђура Светозар, Јововић Томаша Милан, 
Јововић Стевана Милутин, Лакић Јола Томислав, 
Лучић Сима Илија, Манојловић Андрије Мирко, 
Марковић Радула Радомир, Мијушковић Нешка 
Крсто, Минић Костадина Радојица, Никчевић Сава 
Радоман, Огњеновић Николе Божидар, Перовић 
Ђура Борислав, Полексић Богића Богољуб, Попо-
вић Живка Радисав, Прибиловић Сава Ђуро, Рас-
поповић Пунише Веселин, Самарџић Николе Јован, 
Станковић Пера Гаврило, Стјепчевић Крста Јован, 
Шундић Сава Костадин, Вукмировић Михаила Вла-
димир, Вуковић Луке Вељко, Вукшић Стоја Душан, 
Жугић Ђура Томислав; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ћосовић Мацуља Алија, Калпачина Владимира 
Раденко, Муламекић Аља Хамдија, Реџепагић Ша-
бана Хилмо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Милете Јошо, Димић-Лајовић Ра -
доње Надежда, Јововић Перка Душан, Лабудовић 
Димитрија Даница, Лакетић Ђорђија Драгутин, Ни-
колић-Бојовић Гојка Радојка, Пижурица Божа 
Вукота, Прашчевић Жицка Драгиша, Реџематовић 
емајла Рахман, Вукотић Милована Ранко, Вуковића 
-Лучић Милије Јелена; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

- Бабић Јована Слободан, Бабовић Секула Војис-
лав, Ђоковић Стевана Ђуро, Јанковић Бенедикта 
Иван, Калезић Живка Рајко, Кнежевић Исаила 
Драго, Копривица Божа Јован, Лазаревић Сава 
Филип, Лазовић Николе Љубомир, Љешевић Блажа 
Љубомир, Мићковић Радојице Војин, Петровић Ива 
Паво, Петровић Трипа Влатко, Петрушић Милоша 
Миле, Шарановић Косте Владимир, Врбица Новака 
Љубомир, Вукасовић Благоја Иво, Вукшић Јована 
Михаило; 

О д С А П К о с о в о -

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

СО ОДРЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Карахода Велије Џафер; 

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

СО О ДРЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фетах Хасана Фетаху, Гвозденовић Николе Ра-
досав, Јаргић Петра Душан, Јосифовић-Ристић Љу-
бомира Љубица, Јовановић Радована Јагош, Мику-
лић Спасе Гојко, Нуза Аљуша Шукри; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковски-Мировић Василије Перса, ЧитакУ 
Шерифа Незир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД С ОСРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алај Шабана Мифтар, Бектеши Ахмета Муха- ' 
рем, Бериша Хасана Бајрам, Бранковић Живојина 
Славољуб, Гођуфи Ћазима Селим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абдулахи Хазира Абдуљ, Булатовић Илије Дра-
гомир, Динај Хомза Мухарем, Ђашић Николе Ми-
лорад, Гргуревић-Векић Рада Олга, Хаљиљи Зећира 
Рустем, Хоџа Тафа др Идриз, Јакшић-Станкова 
Александра Даринка, Камери Фазли Бајрам, Леши 
Ђони Коља, Меденица Илије Бранка, Мијатовић 
Мијата Миро, Морина Ибрахима Гани, Ракочевић 
Богића Вукосав, Салиу Гафур Сали, Слонче ли ја 
Османа Мехмет, Стевановић Тодора Јелица, Шехић 
Реџепа Исљам, Тахири Рахмана Риза, Топлица Бе-
ћира Сабит, Васић Станка Драгомир, Вучковић Вла-
димира Живорад; 

— за залагање и постизати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антуновић-Винш Стевана Катица, Већај Русте-
ма Јакуп, Хашани Ћамила Исак, Хоџа Авдула Ах-
мет, Краснић Ђема л а Реџеп, Мазрекај Хамза Хај -
дар, Муличај Шечери Расим, Стефановић Стефана 
Душанка. 

Бр. -81 
30 август 1976 година 

Белград 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Борисављевић Миодрага Слободан; 

СО ОРДЕН НА^ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кијевчанин Тихомира Василије, Митровић Ти-
хомира Драгослав, Шаковић Радојице Виден; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Илић , Миодрага Момчило, Марковић Марка 
Марко, Нешковић Петка Драгослав. 

Бр. 120 
18 ноември 1976 година 

Белград 

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

У К А З 

НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛО! 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФВД 2ДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот не 
СОЦИЈ а листичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето на, соработката Н 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Кралството Нор-
вешка 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Monsen Benoni, Asbjorn Bjorkmo, Arne Sand, 
Rolf Lund Olsen, Per Kulvik. 

Бр. 121 
22 ноември 1976 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Страна 
за измена и дополнение на Од-

У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за значаен придонес кон афирмацијата на 
ставовите и погледите на Сојузот на комунистите на 
Југославија, за принципите на односите и соработ-
ката во комунистичкото, работничкото и прогре-
сивното движење воопшто и за заслуги во создава-
њето и ширењето на братството и единството меѓу 
нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Грличков Славка др Александар; 

— за значаен придонес за успешното спроведу-
вање на политиката на Сојузот на комунистите на 
Југославија во меѓународното работничко движење 
и за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Обрадовић Милете Владислав. 
Бр. 123 

25 ноември 1976 година 
Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

162. Уредба за издатоците за службени пату-
вања и селидби во странство што на со-
јузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во 
материјални трошоци — — — — — 573 

163. Уредба за искажување на резултатот од 
работењето, односно на приходите и 
расходите за периодот јануари-март 1977 
година — — — — — — — — — 576 

164. Одлука за намалување на средствата 
за нестопански инвестиции предвидени 
во Буџетот на федерацијата за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 577 

165. Одлука за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности — — — — 578 

166. Одлука 
луката за височината на делот на амо-р-
тизацијата до кој организациите на здру-
жениот труд "можат да купуваат девизи 
за плаќање опрема и резервни делови — 

167. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од плаќање на царина на 
специфичната опрема за здравството — 

168. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за заштита на човековата сре-
дина — — — — — — — — — 

169. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи Е/О рудници и за производство 
на фероникел — — — — — — — 

170. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на неметали — 

171. Решение за, дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот 
на специфичната опрема што- се користи 
во производството на вештачки хемиски 
ѓубриња — — — — — — — — 

172. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
'специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи 

173. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во 
експлоатацијата на нафта и природен гас 

174. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема за производство 
на фосфорна киселина — 

175. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема за производство на 
сулфурна киселина — — — — — 

176. Решение за формирање Комитет на VIH 
медитерански игри — — — — — — 

177. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Katolički glas" 

178. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на книгата „Македонија 1900" 

179. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата .,1900" — — — 

180. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — — 

181. Наредба за измени на Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-
-политичките заедници, самоуправните 
интересни заедници и фондовите на оп-
штествено-политчичките заедници 

182. Решение за југословенските стандарди, 
за навој — — — — — — — — 

Исправка на Уредбата за дополнение на 
Уредбата за пресметување на вредноста 
на надворешното производство на опре-
делени производи и услуги и за утвр-
дување на побарувањата од странски 
должници содржани во инструментите 
за обезбедување на плаќањето 

Исправка на Правилниот за образецот на 
уверението за здравствената состојба на 
пратка на растенија — — — — — 

Одликувања — — — — — — — — — 

579 

579 

579 

580 
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582 

— — — 583 

584 

— 585 

585 

586 

587 

587 

587 

587 

— 587 

588 

— — 589 
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