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Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. I. Пошт фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

308. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот Ha 
Социјалистичка Федеративна Република југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЗА ОБЕМОТ И НА-
МЕНИТЕ НА ДОДАТНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА: АВТО-

НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Се прогласува Законот за начинот на обезбеду-
вање, за обемот и намените на додатните обртни 
средства за кредитирање на стопанството на тери-
торијата на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 28 април 1977 година. 

ПР бр. 605 
88 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЗА ОБЕМОТ 
И НАМЕНИТЕ НА ДОДАТНИТЕ ОБРТНИ СРЕД-
СТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОЌРАИНА КОСОВО ' 

Член-1 
Заради подобрување на положбата на стопан-

ството на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово и учество на таа покра-
ина во примарната "емисија, Народната банка - на 
Југославија, преку Народната банка на Косово; во 
периодот од 1977 до 1980 година ќе им дава На бан-
ките додатни кредити за кредитирање на стопан-
ството на територијата на Сбци ја листичка Авто-
номна. Покраина Косово за обртни средства во 
износ од по 400,000.000 динари секоја година, однос-
но во вкупен износ од 1 600,000.000 динари. 

Член 2 
Кредитите од член 1 на овој закон Народната 

банка на Југославија ќе ги дава без определување 
на рокот на враќањето, со камата по стапка од 39/о 
годишно наназад. 

Член 3 
Каматната стапка по која банките му даваат 

кредити на стопанството од средствата на кредити-
те според овој закон не може да биде поголема од 
3,5% годишно. 

Член 4 
Поблиски намени за кое ќе се даваат креди-

тите од член 1 на 0 9 0 3 закон ги утврдува за секоја 
година надлежниот орган на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, во согласност со средно-
рочниот план на развојот и со годишната резолу-
ција за економскиот и социјалниот развеј на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 5 
Средствата на искористените кредити од член 1 

на овој закон Народната банка на Југославија ќе 
им ги отстапи на крајот на секоја година на трајно 
користење на организациите на здружен труд — 
корисници на тие кредити, според книговодстве-
ната состојба на тие кредити на 31 декември од-
носната година... 

Член 6 
Народната банка на Југославија ќе им ги от-

стапи на трајно користење и средствата на искори-
стените кредити дадени -според одредбата на точка 
5 став 1 под 4 од Основите на заедничката кредит-
ио-монетарна политика во 1975 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/75, 18/75, 25/75, 35/75, 43/75 и 
59/75) и според одредбата на точка 7 став 1 под 5 од 
Основите на заедничката кредитно-монетарна поли-
тика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 26/76, 31/76, 35/76 и 39/76) на организациите 
на здружен труд — корисници на тие кредгти на 
крајот на 1976 година, според книговодствената со-
стојба на тие кредити на 31 декември 1976 година. 

Член 7 
Со отстапување на средствата на трајно кори-

стење, во смисла на чл. 5 и 6 од овој закон, се га-
снат кредитните односи по дадените кредити и тоа 
помеѓу организациите на здружен труд и банките, 
и помеѓу банките и Народната банка на Југослави-
ја односно Народната банка на Косово. 

Член 8 
Организациите на здружен труд средствата што 

им се -отстапени ,на трајно, користење во смисла на 
овој закон ќе ги водат во своето книговодство како1 

посебен извор на финансирање на обртките сред-
ства и тие средства можат да ги користат само ка-
ко трајни обртни средства 

Член 9 
За покритие на трошоците на Народната банка 

на Југославија настанати во врска со средствата 
отстапени според овој закон, организациите на 
здружен труд плаќаат надомест на средствата што 
им се отстапени на трајно користење по стапка од 
3% годишно. 
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Надоместот од став 1 на овој член корисниците 
на отстапените средства го плаќаат секоја година 
во четири еднакви рати кон крајот на секое три-
месечје. 

Престанувањето на плаќањето на надоместот од 
став 1 на овој член ќе се утврди со сојузен закон. 

Член 10 
Народната банка на Косово ќе склучи со орга-

низациите на здружен труд договор, за отстапува-
њето на средствата на трајно користење и за пла-
ќањето на надоместот од член 9 на овој закон и 
ќе обезбеди соодветни книговодствени евиденции за 
средствата отстапен на трајно користење во сми-
сла на овој закон. 

Член 11 
Кредитите дадени според овој закон ,се сме-

таат како кредити со кои се обезбедуваат трајни 
обртни средства во смисла на Законот за обезбеду-
вање на трајни обртни средства на организациите 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/72, 40/73, 66/74, 13/76 и 58/76). 

Член 12 
За извршување на овој закон Советот на гу-

вернерите на Народната банка -на Југославија "ќе 
донесе одлука во рамките на своите права и дол-
жности. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

309. 

Брз основа на член 283 ,точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
а во врска со член 18 став 1 од Законот за Сојузното 
јавно правобранителство и со точка 1 од Одлуката 
за определување на бројот на заменици на сојузниот 
јавен правобранител, Собранието на СФРЈ; на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, на сед-
ницата на СОЈУЗНИОТ собор од 14 април 1977 година 
и на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 април '1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ 

ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

За заменици на сојузниот јавен правобранител 
се именуваат д-р Мирко Бесаровиќ и "Рамиз Црни-
шанин, досегашни заменици' на сојузниот јавен пра-
вобранител. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 497 
28 април 1977 година 

Белград 

- Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Претседател 

ките и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

310. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 6 став 3 од Законот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 14 април 1977 годи-
на и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 28 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТА-

ВОТ НА ТОЈ ОДБОР 
I 

За претседател на Одборот за Наградата на 
Антифашистичкото веќе на народното ослободува-
ње на Југославија, се именува Душан Поповиќ, 
член на извршниот комитет на Претседателството 
на Централниот комитет на Сојузот на комунистите 
на Југославија. 

П 
Одборот за Наградата на Антифашистичката 

веќе на народното ослободување на Југославија го 
сочинуваат следните членови што ги избрале собра-
нијата на републиките, односно собранијата на 
автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна- и Херце-
говина: 

1. д-р Алојз Бенац, професор на Филозофскиот 
факултет во Сараево; 

2. Емерик Блум, член на Работоводниот одбор на 
Претпријатието „Енергоинвест" во Сараево; 

3. Славејка Јанковиќ, член на Извршниот коми-
тет на ЦК СК на Босна и Херцеговина; 

од Социјалистичка Република Македонија: 
1. Владо Малески, член на Претседателството 

на СР Македонија; 
2. д-р Горѓи Филиповски, потпретседател на 

Македонската академија на науките и уметностите; 
3. д-р Вулнет Старова, потпретседател на Из-

вршниот совет на Собранието на Ср Македонија; 
од Социјалистичка Република Словенија: 
1 Франц Кимовец, член на Советот на федера-

цијата; 
2. Јоже Сливник, редовен професор на Факул-

тетот за природни науки и технологија на Универ-
зитетот во Љубљана; -

3. Бено Зупанчич, потпретседател на Собранието 
на СР Словенија; 

од Социјалистичка Република Србија:  
1. Петар Зечевиќ, член на Претседателството на 

СР Србија; 
2. д-р Душан Каназир, член на Српската акаде-

мија на науките и уметностите, редовен професор 
на Природно-математичкиот факултет во Белград; 

3. Мирослав Чакаловиќ , првак на Белградската 
опера, чпен на ЦК СК на Југославија; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 
1. д-р Јуре Каштелан, писател, професор на 

Филсзофскиот факултет на Свеучилиштето во За-
греб; 

2. д-р Милан Прелог, професор на Филозоф-
скиот факултет на Свеучилиштето во Загреб; 

3. д-р Никола Шкреб, професор на Медицин-
скиот факултет во Загреб; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 
1. д-р Мирчета Ѓуровиќ, ректор на Универзите-

тот , Вељко Влаховиќ" во Титоград; 
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2. д-р Драгутин Вукотиќ, секретар на Црногор-
ската академија на науките и уметностите; 

3. Гојко Дапчевиќ, писател, претседател на Кул-
турно-просветната заедница на Црна Гора; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина: 

1. Душан Поповиќ член на Извршниот комитет 
на Претседателството на ЦК СК на Југославија; 

2. Ида Сабо, член на Советот на федерацијата; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 
1. д-р Дервиш Рожаја, Делегат во Сојузниот со-

бор на Собранието на СФРЈ; 
2. Милија Ковачевиќ, 'член на делегацијата на 

Собранието на САП Косово во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 496 
23 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р . 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

311. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фондов 
за унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде", Собранието на СФРЈ, на предлог од Комиси-
јата за избор и именувања, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 14 април 1977 година и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините дш 28 април 
1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

'ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ,,МОША ПИЈАДЕ" И ЗА 
ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР -

I 

За претседател на Управниот одбор на Фондот 
за унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" се именува Андреј Ујчич, член на Извршниот 
совет на Собранието на СР Словенија. II 

Управниот одбор на фондот за унапредување на 
ликовната уметност ,,Моша Пијаде" го ,сочинуваат 
следните членови што ги избрале собранијата на 
републиките односно собранијата на автбно^ните 
покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина: 

1. Младен Колoбариќ; доцент на Академијата на 
ликовната уметност во Сараево; 

2. Марио Микулиќ, ликовен уметник од Сараево 
од Социјалистичка Република Македонија: 
1. Ванчо Георгиевски, академски сликар, профе-

сор на Педагошката академија во Скопје; 

2. Павле Кузмановски, академски сликар, ди-
заЈнер во Текстилниот комбинат „Тетекс" во Тетово; 

од Социјалистичка Република Словенија: 
1. Стојан Батич, академски вајар од Љубљана; 
2. Андреј Ујчич, член на Извршниот совет на 

Собранието на СР Словенија; 
од Социјалистичка Република Србија: 
1. Стеван Волнаров, вајар од Белград; 
2. д-р Владимир Кондиќ, директор на Народни-

от музеј во Белград; 
од Социјалистичка Република Хрватска: 
1. Божидар Гагро, директор на Заводот за кул-

тура на Хрватска; 
2. Отон Глиха, академски сликар од Загреб; 
од Социјалистичка Република Црна Гора: " 
1. Олга Перовиќ, ликовен критичар и главен и 

одговорен уредник на весникот „Комунист" за СР 
Црна Гора; ч 

% Воислав Станиќ, сликар од Херцег-Нови; 
,од Социјалистичка Автономна Покраина Војво-

дина' 
Миливое Николаевиќ, академски сликар и гра--

фичар од Нови Сад; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово Ј 
Тахир Емра, продекан на Академијата на умет-

ностите во Приштина 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 495, 
28 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Претседател 

ките и покраините, х на Сојузниот собор 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

312. 

Врз основа на член 37д став 2 од ^Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист н^ ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26'72\ 
во врска со член 119 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ% бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА КУПУВАЊЕ НА СТО. 
КП ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ЧИП ЕКСПО-
НАТИ СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ САЕМ-
СКИ ПРИРЕДБИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1977 

ГОДИНА 

1. За купување на стоки за лична потрошувачка 
чии експонати се изложени на домашни саемски 
приредби што ги одржуваат организациите на здру-
жениот труд регистрирани за организирање на ме-
ѓународни саеми, се утврдува глобална девизна 
квота во износ од 34,000.000 динари во девизи што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања од што од земјите во раз-
вој - во износ од најмалку 10,000.000 динари. 
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Износот на глобалната девизна квота од став 1 
на оваа точка го опфаќа и износот од 17,200.000 
динари (од што 5,000.000 динари за стоки од зем-, 
јите во развој, утврден како аванс за 1977 година. 

купување на стоки за лична потрошувачка од 
конвертибилното подрачје чии експонати се изло-
жени на домашни саемски приредби. 

2. Износот од точка 1 на оваа одлука го рас-
пределуваат организациите на здружениот труд 
регистрирани за организирање на меѓународни саеми, 
договорно во рамките на Стопанската комора на 
Југославија. 

3. По извршената распределба на износот на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, 
Стопанската комора на Југославија доставува за-
писник, со соодветната документација, до СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за пазар и цени, кој на секоја орга-
низација на здружениот труд, регистрирана за ор-
ганизирање на меѓународни саеми ќе и издаде, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на записникот, 
решение за глобалната девизна квота што и при-
паѓа. 

4. Ако организациите на здружениот труд не 
се договорат за распределбата на износот на -гло-
балната девизна квота во смисла на точка 2 од 
оваа одлука, Стопанската комора на Југославија 
ќе го достави записникот, со соодветната докумен-
тација, до Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
заради распределба на глобалната девизна квота 
на одделни организации на здружениот труд. 

5. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на записникот 
од точка 4 на оваа одлука, ќе го распредели из-
носот На глобалната девизна квота на одделни ор-
ганизации, на здружениот труд сразмерно со сред-
ствата што тие организации гц искористиле за ку-
пување на стоки за лична потрошувачка од странски 
излагачи на домашни' саемски приредби во 1976 го-
дина, утврдувајќи го при тоа и определениот износ 
за организациите на здружениот труд регистрирани 
за организирање на меѓународни саеми, а кои се 
основани во 1975 и 1976 година. 

Ако организацијата на здружениот труд не се 
придржува кон начинот на користење на девизите 
определен во решението издадено според точка 3 
од оваа одлука, овластената банка е должна за тоа 
да го извести Сојузниот/ секретаријат за пазар и 
цени. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени ќе и го препрати на 
организацијата на здружениот труд натамошното 
користење на износот на глобалната девизна квота. 

7. При распределбата на износот на глобалната 
девизна квота од точка 1 на оваа одлука/ на увоз-
ниците, односно на корисниците на стоките за лична 
потрошувачка, организациите на здружениот труд 
регистрирани за организирање на меѓународни саеми, 
се должни да водат сметка во користењето на тие 
средства како крајни корисници да бидат адекватно 
застапени организациите на здружениот труд од 
целата територија на Југославија, за идо се должни 
по извршената распределба да достават извештај 
за распределбата до Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија и до Сојузниот секретаријат за 
пчзар и цени. 

В. Оваа бдлука влегува во сила народниот ден 
од денот на обавувањето во „Службен лист па 
СФРЈ". 

Е. п. бр.'369 
23 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, с. р. 

313. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен листана 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 ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЈОНОГЕНИ 

ТЕНЗИДИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови од Царинската 
тарифа - специфична опрема што се користи во 
производство на нејоногени тензиди, царината ќе се 
пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана' по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението 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 пресметана по стапка 
од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

1 

83.08 Свитливи цевки и цевоводи, од прости 
метали 
Ех. 
Флексибилни цевки за проток на ети-
леноксид и пропиленоксид називен от-
вор од 20 до 60 mm и притисок до 24 
атмосфери, изработени од не'рѓосувачки 
челик, без примеси на бакар 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони пумпи за транспорт на ети-
леноксид и пропиленоксид, во процесот 
на производството на нејоногени тензи-, 
ди, со елементи изработени од не'рѓосу-
вачки челик без примеси на бакар 

84.10/3- Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за циркулација 
на реакциона агресивна смеса во проце-
сот на производството на нејоногени 
тензиди, за работа на температури пого-
леми од 2000С, изработени од не'рѓосу-
вачки челик без примеси на бакар 

81 11/16 Вакуум пумпи 
Ех. 
вакуум пумпи за создавање вакуум во 
системот за производство на нејоногени 
тензиди, капацитет нбд 50 м3/h, израбђ-

- тени од не'рѓосувачки челик без примеси 
на бакар 

84 17/1д Машини и уреди за разладување мате-
ријали 
Ех. 
Уреди за кристализација на етоксилат 
во облик на лушпи, со разладување на 
растоп 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Вентили за сигурност — аголни, намене-
ти за етиленоксид, пропиленоксид и ре-
акциона смеса, со притисок над 8 атмо-
сфери, називен отвор 50 mm, изработени 
од не'рѓосувачки челик без примеси на 
бакар 
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84.61/2 Други вентили 
Ех. 
Други вентили наменети за етиленоксид, 
пропиленоксид и реакциона смеса, нази-
вен отвор од 10 до 70 mm, назизен прити-
сок 16 атмосфери, изработени од не'рѓо-
сувачки челик без примеси на бакар 

85.01 / la -Јвв Други мотори со тежина над 100 kg до 
100,0 kg по парче 
Ех. 
Мотор-редуктори За дотерување на бро-
јот на обртите во границите од 5 до 25 

обрти во минута 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматска контрола-на прото-
кот, длабочината, притисокот и др. 
Ех. 
Покажувачи на нивото на течноста за 
притисоци поголеми од 24 атмосфери, со 
метален дел што доаѓа во допир со флу-

идот, изработени од не'рѓосувачки челик 
без примеси на бакар 

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. 370 
28 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

314. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЈТЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
определуваат, следните ^сезонски гранични премини 
за меѓународниот по.морски сообракај: Изола, Нови-
град, Опатија Примоштен. Котор, Тиват и Будва. 

2. Преминувањето на државната граница на гра-
ничните премини од точка 1 назова решение ќ е се 
врши од 7 ма! до 31 октомври 1977 година. 

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

Е. п. бр. 371 
28 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓypaновиќ, с. р. 

315. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „GENTE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Gente", број 10 до 5 март 
1977 година, што излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/296 
11 април 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

316. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка , 
Република Босна и. Херцеговина, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Црна 
Гора, Извршниот совет на Саборот на Социјалис-
тичка Република Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Словенија, Извршниот совет 
на Собраниево на Социјалистичка Република Срби-
ја, Извршниот совет на Собранието на Социјалисти-
чка Автономна Покраина Војводина и Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБ-
ЛАСТА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

треба да се усогласат републичките и покраинските 
прописи од областа на угостителството и туризмот 
со кои се регулираат одделни односи и прашања од 
значење за единството на југословенскиот пазар, 
условите за стопанисување и заштита на интере-
сите на корисниците на, угостителски и туристички 
услуги, 

Со овој договор се определува кои се тие одно-
си и прашања од став 1 на овој член и во соглас-
ност со одредбите од Уставот на СФРЈ и од уста-
вите на републиките и 'автономните 'покраини, се 
утврдуваат решенијата за нивно единствено регу-
лирање, што по оцена од учесниците на OBOј дого-
вор најдобро им одговараат на заедничките ин-
тереси 

Член 2 
Учесниците на ОВОЈ договор се согласни дека 

усогласувањето на републичките и покраинските 
прописи од областа на угостителството и туризмот, 
треба да опфати: 

1) посредување во туристичкиот промет од стра-
на на организациите на здружениот труп и опште-
ствените организации; 

2) давање угостителски услуги за потреби на 
работниците односно членовите на основачот; 
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3) стручна подготовка, користење на дополни-
телна работа и услови на работењето на самостој-
ните угостители; 

4) минимални технички и здравствени услови и 
категоризација на собите за давање угостителски 
услуги од страна на домаќинства; 

5) утврдување на минималните технички услови 
на угостителските објекти и категоризација на уго-
стителските објекти за сместување; 

6) дејност на туристичките водичи; 
7) заштита на ,корисниците на услуги; 
8) управни мерки. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

прописите за туристичко посредување треба да се 
регулираат врз следните основи: 

1) како работи на посредување во туристичкиот 
промет, во смисла на овој договор се сметаат. 
бено: организирање и спроведување на тури-
стички патувања, и излети во Југославија и со 
'странство, прифаќање и организација на престој на 
патници и туристи во Југославија и во странство; 
изнајмување пловни објекти и давање услуги на 
пловни објекти за спорт и разонода; агенциско-по-
морски работи за прифаќање и испраќање на ту-
ристички бродови; работи врз развивање и органи-
зирање на посебни форми на туризмот (здравствен, 
ловен и сл.); изнајмување возила, давање услуги -
на туристички водичи; продажба и посредување Во 
продажба на угостителски и други туристички ус-
луги; продажба на возни билети и прибавување 
патни исправи; посредување при осигурување на 
патници и туристи: менувачки работи; (работи во 
врска со издавање на соби од страна на домаќин-
ства; продажба на влезници за спортски, културни 
и други приредби, како и продажба на туристичка 
литература и други стоки што вообичаено се Прода- , 
ваат во туристичкиот промет; 

2) организациите на здружен труд што вршат 
посредување во туристичкиот промет треба да ра-
сполагаат со соодветни деловни простории и опре-
ма, со определен минимум средства и стручни кадри: 

3) минималните технички услови во поглед ћа 
деловните простории и соодветната опрема ги утвр-
дува републичкиот односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за работите на туризмот, а 
стручната подготовка на соодветните кадри ја ут-
врдуваат организациите на здружениот ТРУД со сво-
ите општи акти. -

Општествено-политичките организации, опш-
тествените организации и здруженијата на граѓани-
те можат, заради остварување на своите цели да 
посредуваат во туристичкиот промет за потребите 
на своите членови. По исклучок, одделни опште-
ствени организации определени со републички за-
кон можат услуги на посредување во туристичкиот 
промет непосредно да им даваат и на трети лица 
под условите пропишани за вршеле на таа Дејност 
и тоа да не им е основна дејност. Републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата за рабо-
тите на туризмот пропишува кои услуги од точка 
1 став 1 на овој член можат да им даваат опште-
ствените организации на трети лица. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

статусот на угостителските објекти за давање услу-
ги на работниците односно на членовите на основа-
чот треба да се регулира врз следните основи: 

1) давање угостителски услуги можат да орга-
низираат организациите на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници, државните 
органи и здруженијата на граѓаните за своите ра-
ботници, односно членови на здруженијата, како и 
општествено-политичките и други општествени ор-

ганизации за работниците на своите работни за-
едници. 

Во одморалиштата во кои се даваат угостител-
ски услуги на лицата од став 1 на оваа точка, услу-
ги можат да се даваат и на членовите на семејства-
та на работниците што живеат со нив во заедничко 
домаќинство; на пензионирани работници на осно-
вачот на објектот и на членовите на семејства што 
живеат со нив во заедничко домаќинство, на ра-. 
ботниците од други организации и на членови на 
семејства што живеат, со нив во заедничко дома-
ќинство — а врз основа на договор за користење на 
угостителски услуги за време на одмор," склучен 
помеѓу тие организации и основачот на одмора-
лиштето; 

2) објектите во кои се даваат угостителските 
услуги од точка 1 на овој став мораат да ги испол-
нуваат минималните здравствено-технички услуги, 
а одморалиштата — и Минималните технички услу-
ги предвидени за угостителските објекти и тие 
што мораат да се регистрираат кај надлежниот оп-
штински орган на управата. 

По исклучок од одредбите на точка 1 став 1 од 
овој член, одморалиштата можат да даваат услуги 
и на трети лица, ако тоа е предвидено со опш акт 
на основачот, со тоа што давањето на услуги на 
трети лица да не може да биде нивна основна 
дејност. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

прописите за самостојните угостители треба да се 
усогласат во следното: 

-1)' дејност на самостоен угостител можат да вр-
шат само лицата што имаат сручна подготовка нај-
малку на квалификуван угостителски работник или 
стручна оспособеност за вршење на угостителска 
дејност со претходно завршно основно училиште 
според образовната програма што важела за вре-
мето на неговото школување. 

Стручната оспособеност ќе се признава само на 
територијата на републиката, односно автономната 
покраина според чија програма е извршено прове-
рување на способноста. 

2) во дополнителна работа самостојните угости-
тели можат да вработат најмногу 5 работници, за-
висно од видот на угостителскиот дуќан. 

По исклучок, во угостителски дуќани во кои се 
Даваат услуги на сместување и исхрана, или само 
на сместување, односно само исхрана, во деновите 
на викенди, празници, пригодни прослави и мани-
фестации, самостојните угостители можат, врз ос-
нова на одобрение од надлежниот општински орган 
на управата да вработат и поголем број - работници. 

Дозволениот број на работници што самостојни-
о в угостител ги користи во дополнителна работа, ги 
опфаќа и членовите на неговото потесно семејство, 
освен брачниот другар, ако тоа им е основно зани-
мање и ако по тој основ социјално се осигурени. 

Не се смета како дополнителна работа работата 
на лицата што изведуваат забавна програма, ниту 
работата на ученици на стручни училишта на прак-
тична обука. 

-Член 6 
Со оглед на се поголемата улога и значај на 

домаќинствата во дополнувањето на угостителската 
мрежа, учесниците овој договор се согласија дека 
републиките и автономните покраини треба со 
свои прописи да ги утврдат минималните здрав-
ственотехнички услови на просториите во кои до-
маќинствата можат да даваат угостителски услуги, 
како и категоризација на собите за сместување. 
Републиките и автономните покраини ќе настојуваат 
тие услови приближно да се изедначат. 

Домаќинствата не можат да користат дополни-
телна работа за давање угостителски услуги. 
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Член 7 
Тргнувајќи од тоа дека единствените критери-

уми за минималните технички услови на угостител-
ските објекти и за категоризацијата на угостителски-
те објекти за сместување претставуваат значаен фак -
тор за сигурноста на корисниците на услугите, учес-
ниците на ов,ој договор се согласни дека тие крите-
риуми треба да се усогласат во поглед на основните 
минимални технички услови и минималните услови 
на категоризацијата. 

Републичките и покраинските органи на упра-
вата надлежни за работите на туризмот, врз основа 
на спогодбено утврдените единствени критериуми, 
ќе ги усогласат своите прописи во оваа материја, 
водејќи при тоа сметка за специфичноста на об-
јектите за сместување, што се наоѓаат во зградите 
регистрирани како историско-културни споменици. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

прописите за ,-туристичките водичи треба да се усо-
гласат првенствено со утврдување на единствена 
дефиниција за работите во таа дејност, а потоа 
и Деловите за нејзиното вршење. Во тие прописи 
треба да се предвиди следното: 

1) работите на туристички водич опфаќаат по-
кажувале и стручно објаснување на општи, кул-
турноисториски, географски, археолошки, етнограф-
ски и други туристички знаменитости и запознавање 
на туристите со општествено-политичките тековини 
и со стопанските достигања во одделни подрачја 
и места на Југославија; 

2) туристичкиот водич мора да има најмалку 
средна стручна подготовка и положен стручен испит 
з а туристички водич. Секоја република и автономна 
покраина за својата територија ја пропишува мини-
малната програма за полагање на тој стручен испит, 

3) туристички водич не може да биде лице што 
е осудувано за кривично дело против народот и др-
жавата, или за кривично дело извршено од нечесни 
побуди; 

4) туристичкиот водич мора да има легитима-
ција и значка на туристички водич; 

5) дејноста на самостојниот туристички водич, 
ако е предвидела со републички, односно покраински 
пропис, може да се врши само врз основа на одобре-
ние од надлежниот општински орган на управата, 
и под услов да е регистрирана ка ј тој орган. 

Член 9 
Учесниците н а овој договор се согласни дека, 

заради заштита на корисниците на услуги во угос-
тителството треба со републички, односно покраин-
ски закон да се предвиди дека угостителските ор-
ганизации и самостоЈните угостители се должни: 

1) да даваат угостителски услуги што според 
прописите; обичаите во угостителството и самоуправ-
ните спогодби спаѓаат во предметот на нивното ра-
ботење ; , 

2) да ги истакнат цените за сместување во собата 
и да им овозможат на корисниците на услуги увид 
во цените на услугите на рецепцијата, како и да 
ги истакнат цените на прехраната, пијалоците и 
пијачките на вообичаени ценовници, во доволен број 
примероци кои мораат да им бидат достапни на ко-
рисниците на услугите во секое време, а цените за 
другите услуги — на начин уочлив во просториите 
и на просторите во кои таквите услуги се даваат; 

3) да се придржуваат кон истакнатите, односно 
објавените цени; 

4) за секоја извршена услуга да издаваат блок-
-регистар на благајната или сметка; 

5) да донесат нормативи за потрошокот на ж и -
вотните намирници за одделни услуги на исхраната 
и да ги даваат тие услуги во количество и квали-
тет што им одговараат на тие нормативи; 

6) навремено да одговорат на барање за резер-
вација на сместување и пансион и да ја извршат 

прифатената резервација според договорените ус-
лови; 

7) секоја година да достават податоци за цените 
на услугите за сместување и пансион за идната го-
дина до организацијата надлежна за издавање це-
новници на тие услуги наменети на странскиот пазар 
во рокот, што ќе го определи таа организација. 

Одредбите на точ. 4, 5, 6, и 7, став овој 
член, нема да се применуваат на давањето на угос-
тителски услуги во објекти наменети за одмор на 
деца и младина, како ниту на давањето на угос-
тителски услуги што ги организираат организациите, 
органите и здруженијата од член 4 став 1 точка 1 
од овој договор, освен одморалиштата кога им да-
ваат услуги на трети лица. 

Учесниците на овој договор се согласни дека за 
неизвршувањето на обврските од став 1 на ОВОЈ 
член, што ќе бидат утврдени со републички, односно 
покраински закон, треба да се предвидат соод-
ветни Санкции. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека во 

републичките и покраинските закони што ја регу-
лираат угостителската дејност треба да се предвидат 
следните управни мерки: 

1) забрана на користењето на просториите, про-
сторите, земјиштата, уредите и опремата, за времето 
додека не се отстранат утврдените недодстатоци, ако 
не се отстранети во рбкот определен со решението 
на инспекторот. Ако недостатоците се однесуваат на 
здравствено-техничките услови поради кои можат 
да настанат потешки последици по здравјето или 
животот на корисниците на услугите, решението за 
забрана на користењето ќе се донесе веднаш, без 
оставање на рок за отстранување на недостато-
ците; 

2) забрана објектот за сместување да работи под 
категоријата во која е распореден, ако не ги испол-
нува условите на односната категорија; 

3) забрана на давање на угостителски услуги од 
страна на домаќинството: ако услугите на сместу-
вање и исхрана ги дава спротивно на законските од-
редби; ако некој од членовите на домаќинството бо-
ледува од инфективна болест; ако во давањето на 
услуги на сместување и исхрана користи дополни-
телна работа на други лица; ако услуги на сместу-
вање и исхрана дава надвор од станбените просто-
рии; ако послужува со пијалок лица што не ко-
ристат услуги на исхрана во домаќинството 

Применувањето на мерките од став 1 на овој 
член не го исклучува применувањето на управните 
мерки предвидени во други прописи. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се обврзуваат врз 

основа на ставовите и решенијата утврдени со овој 
договор да состават предлози за измени и дополне-
нија на соодветните републички и покраински про-

п и с и и да ги достават до крајот на 1978 година на 
разгледување и натамошна постапка до собранието 
на републиката, односно до собранието на автоном-
ната покраина. 

Член 12 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на учесниците на 
овој договор. 

Член 13 
Овој договор го потпишаа овластените претстав-

ници на извршните совети на собранијата на репуб-



Страна 1084 - Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, в мај 197?. 

липите и на извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, во соодветен број идентични 
примероци што се сметаат како автентични т ви. 

Член 14 
Овој договор се, објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

22 април 1977 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

член на Советот и претседател ца 
Комитетот за туризам на 

Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 

Боро Принцип, с. р. 

Зз Извршниот совет на Собранието 
на ,СР Црна Гора 

член На Советот и претседател на 
Комитетот за туризам на Извршни-
от совет на Собранието на СР Црна 

Гора 
Фадил Таиповиќ, с. р. 

За-Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска 

член на Советот и претседател на 
Советот за туризам, 
Анте Бубиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

претседател на Комитетот за угос-
тителство и туризам, 

Никола Горичан, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 4 

на СР Словенија 
член на Советот и претседател на 
Комитетот за туризам на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР 

Словенија, 
Милош Шулин, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

член на Советот и претседател на 
Комитетот за туризам на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР. 

Србија, 
Сретен Пенезиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 

член на Советот и претседател на 
Комитетот -за туризам на Изврш-
ниот совет на Собранието на САП 

Војводина, 
Ѓорѓе Хајдер, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

член на Советот и претседател на 
"Комитетот за туризам на Изврш-
ниот совет на Собранието на САП 

Косово, 
Вехби Хајредини, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

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

— за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Кралст-
вото Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Andre Guisset, претседател на Општина Bel-
grade; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Leon Joyeux, потпретседател на Општина Bel-
grade. 

Бр; 105 
21 октомври 1976 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Закон за начинот за обезбедување, за 
обемот и намените на додатните обртни 
средства за кредитирање на стопанството 
на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово — — 
Одлука за именување заменици на сојуз-
ниот јавен правобранител — - - — 
Одлука за именување претседател на Од-
борот за Наградата на Антифашистичко-
то веќе на народното ослободување на 
Југославија и за објавување на составот 
на тој одбор — — — — — — — 
Одлука за именување претседател на 
Управниот одбор на Фондот за унапреду-
вање на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" и за објавување на составот на тој 
одбор — — —. — — — — - — 
Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за купување на 
стоки за лична потрошувачка чии експо-
нати се изложени на Меѓународни саем-
ски приредби во Југославија во 1977 го-
дина 
Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за производство на нејокогени 
тензиди - — — — — — — — — 
Решение за определување сезонски гра-
нични премини за меѓународен сообраќај 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Gente" 
Договор за усогласување на прописите 
од областа на угостителството и туризмот 
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