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359. 

Врз основа на член 25 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75 и 16/77) и член 
5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и 
другите примања на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77), Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ, 
на седницата од 26 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР 

1. На функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и на делегатите што надо-
местот на личниот доход го остваруваат во Собра-
нието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење 
на годишниот одмор за 1979 година во износ од 
2.950 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и на делегатите во Собранието на СФРЈ и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата а кои остваруваат личен доход 
во Собранието на СФРЈ според Законот за работата 
и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата („Службен лист на СФРЈ", ,бр. 
17/67 и 34/77). 

3. Правото од точка 1 на оваа одлука им припа-
ѓа и на раководните работници што ги назначува 
Претседателството на Собранието на СФРЈ. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа врз товар на наменските средства на органот 
ка ј кого корисникот го остварува личниот доход 
односно надоместот на личниот доход. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
надоместот за користење на годишниот одмор 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/78). 

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

Бр. 131-2/79-013 
26 април 1979 година 

Белград 

Административна комисија па Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с, р. 

360. 

Врз основа на член 77 став 3 од Законот за на-
родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), Сојузниот Извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕВЕЗУВАЊАТА ВО ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Превезувањата во вонредни прилики опфа-

ќаат, во смисла на оваа уредба, превезувања за по-
требите на вооружените сили и превезувања за 
потребите на зачувување на мирот и безбедноста во 
светот во вонредни прилики. 

Врз превезувањата за потребите на вооруже-
ните сили и врз превезувањата за потребите на за-
чувување на мирот и безбедноста во светот, во вон-
редни прилики за кои со оваа уредба не е поинаку 
определено, се применуваат прописите што важат 
за превезувањата во јавниот сообраќај во редовни 
прилики. 

Член 2 
Под вонредни прилики, во смисла на оваа уред-

ба, се подразбираат: 
1) напад врз територијата на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија; 
2) непосредна воена опасност; 
3) опасност за мирот и безбедноста во светот; 
4) мобилизација на вооружените сили. 

Член 3 
Под превезување за потребите на вооружените 

сили во вонредни прилики, во смисла на оваа уред-
ба, се подразбираат следните превезувања, и тоа: 

1) на воени единици и воени установи (во ната-
мошниот текст: превезувања на трупи); 

2) на воени обврзници распоредени и повикани 
на служба во вооружените сили; 

3) на материјални средства од пописот распоре-
дени и земени за потрбите на пополнувањето на 
вооружените сили; 

4) на борбени и други материјални средства со 
кои располагаат вооружените сили, како и на дру-
ги средства потребни за материјално обезбедување 
на вооружените сили; 

5) на капацитети за производство на воору-
жување и воена опрма, како и на специфичен ре-
продукционен материјал, суровини и други сред-
ства, што се од посебно значење за производството 
на вооружување и 'воена опрема. 

Член 4 
Под мобилизација на вооружените сили, во 

Смисла на оваа уредба, се подразбираат: 
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1) мобилизација во случај на непосредна воена 
опасност или напад врз земјата (член 37 од Законот 
за народната одбрана); 

2) мобилизација на определени воени единици и 
воени установи според нивната воена организација 
и формација (член 38 од Законот за народната од-
брана). 

Под превезувања за потребите на мобилизаци-
јата на вооружените сили се подразбираат и преве-
зувања што се вршат за потребите на вооружените 
сили во рамките на мерките за приправност, како 
ти во случај на опасност за мирот и безбедноста во 
светот, на непосредна воена опасност или на други 
опасности за земјата (во натамошниот текст: пре-
групирања на вооружените сили). 

Член 5 
Под превезувања што се вршат во случај на 

опасност за мирот и безбедноста во светот, се под-
разбираат превезувања преземени заради извршу-
вање на меѓународни и меѓудржавни обврски на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 6 
Превезувањата за потребите на вооружените 

сили, како и вршењето на услугите за потребите 
на тие превезувања, имаат првенство во однос 
на другите превезувања во вонредни прилики. 

Член 7 
Во случаите од член 2 на оваа уредба, органи-

зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници што вршат услуги во пат-
ниот, железничкиот, воздушниот и поморскиот соо-
браќај или во сообраќајот на пловните патишта на 
внатрешните води, се должни, согласно со член 75 
Став 1 од Законот за народната одбрана и со 
член 6 на оваа уредба, да обезбедат првен-
ствено вршење на услугите за потребите на преве-
зувањата предвидени со оваа уредба. 

И. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО 
ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ 

Член 8 
Превезувања за потребите на вооружените си-

ли, во смисла на оваа уредба, се вршат: 
1) врз основа на наредба на Претседателството 

на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, односно на Претседателот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за делумна 
или општа мобилизација; 

2) врз основа на одлука на Врховниот коман-
дант на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за прегрупирање 
на вооружените сили — во случаите од член 4 
став 2 на оваа уредба; 

3) врз основа на одлука на воен старешина ов-
ластен, во смисла на член 38 од Законот за народ-
ната одбрана, да нареди мобилизација на определе-
ни воени единици и воени установи. 

Под условите од став 1 на овој член, организа-
циите на здружен труд во патниот, железничкиот, 
воздушниот и поморскиот сообраќај и во сообраќа-
јот на пловните патишта на внатрешните води се 
должни превезувањата за потребите на вооружени-
те сили да ги извршат на барање од воените старе-
шини: 

1) одговорни за извршување на мобилизацијата 
на вооружените сили, во смисла на член 41 од За-
конот за народната одбрана; 

2) одговорни за прегрупирање на определени 
единици и установи на вооружените сили; 

3) овластени за употреба на вооружените сили 
во вонредни прилики односно одговорни за мобилна 
зација на определени воени единици и воени уста-
нови. 

Превезувањата за потребите на вооружените 
сили од член 3 точка 5 на оваа уредба се вршат па! 
наредба на сојузниот секретар за народна одбрана 
или на воениот старешина што ќе го овласти тој,; 

Член 9 
Превезувањата за потребите на зачувување на 

мирот и безбедноста во светот се вршат по наредба 
на сојузниот орган на управата надлежен за соо-
браќајот, освен превезувањата што, врз основа на' 
овластувања предвидени со прописите на Сојузниот 
извршен совет, ги наредува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 10 
Органите надлежни да наредат односно да ба-

раат извршување на определени превезувања во 
вонредни прилики (чл. 8 и 9), ако причините на 
безбедноста, итноста на превезувањето или други 
посебни причини налагаат да се нареди ограничу-
вање на превезувањето или привремено да се за-
брани користењето на одделни патни правци, пру-
ги, пловни патишта, луки и пристаништа, возду-
хопловни пристаништа и железнички станици — за 
потребите на други превезувања односно на други 
корисници во сообраќајот — ќе му постават барање 
на надлежниот орган да нареди ограничување од-
носно привремена забрана. 

Органот на управата надлежен да нареди огра-
ничување односно привремена забрана е должен, 
по барање на органите од став 1 на овој член, да 
нареди ограничување односно забрана. 

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО 
ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Превезувања во патниот сообраќај 

Член 11 
За превезувања во патниот сообраќај, по пра-

вило, не се склучува посебен договор во писмена 
форма. ,Ако договорот се склучи во писмена форма, 
во него не се внесуваат податоци од значење за 
одбраната на земјата. 

Ако договорот не се склучува во писмена фор-
ма, органот овластен да нареди односно да бара из-
вршување на определени превезувања (во натамош-
ниот текст: нарачувачот на превезување), е должен 
на превозникот да му издаде соодветна исправа 
која, во постапката за наплата на трошоците за 
превоз, ќе служи како доказ за извршеното преве-
зување. 

Член 12 
Товарниот лист за превоз на предмети во пат-

ниот сообраќај нема да му се издаде на превозни-
кот, и ако тој го бара тоа, во следните случаи, 
и тоа: 

1) ако превезувањето се врши под раководство 
на овластен воен старешина односно под придруж-
ба на припадници на вооружените сили; 

2) ако извршувањето на превезувањето треба 
да се чува како државна или како строго доверли-
ва тајна; 

3) ако превезувањето се врши во исклучително 
итни случаи. 

Во случаите од став 1 на, овој член, нарачува-
чот на превезување е должен да постапи на начи-
нот предвиден во член 11 став 2 на оваа уредба,' 
ако товарниот лист треба да му послужи на пре-
возникот како доказ за наплата на трошоците за 
превезување. 



Петок, 4 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 21 - Страна 647 

Ако се издава товарен лист, во товарниот лист 
не можат да се внесуваат податоци од значење за 
одбраната на земјата. 

Член 13 
Ако превозникот не е во можност предметите 

примени за превезување да му ги предаде на при-
мателот, тој е должен да го извести за тоа нарачу-
вачот на превезување. Доколку превозникот не е 
во можност да го извести за тоа нарачувачот, пред-
метите со писмена потврда ќе и ги предаде на нај-
блиската команда на Југословенската народна ар-
мија, на Штабот на територијалната одбрана, а по 
исклучок — на надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница. 

Член 14 
Натоварување, растоварување и претоварување 

на опасни предмети и материи, што се превезуваат 
за потребите на вооружените сили од член 3 на 
оваа уредба, може, ако приликите го бараат тоа, да 
се врши и на места што за таа цел не се предвиде-
ни за превезување во редовни прилики. 

Ќе се смета, во смисла на оваа уредба, дека на-
товарување^, растоварувањето и претоварувањето 
на предмети и материи од став 1 на оваа уредба се 
врши во кругот на воена единица и кога се врши 
на мобилизациското место на воена единица или на 
воена установа, односно на место за воено размес-
тување на организацијата на здружен труд или на 
друго место што ќе го определи органот според чија 
наредба односно барање се врши превезувањето. 

Член 15 
За превезувања на опасни предмети и материи 

во вонредни прилики не е потребно посебно одо-
брение од надлежниот орган за внатрешни работи, 
ако такви превезувања се вршат под раководство 
на овластен воен старешина односно под придруж-
ба на припадници на вооружените сили или под 
надзор на сојузниот орган на управата надлежен 
за сообраќајот. 

Во случај од став 1 на овој член, надлежниот 
воен старешина односно сојузниот орган на управа-
та надлежен за сообраќајот е должен за превезу-
вањата навремено да го извести надлежниот орган 
за внатрешни работи. 

Одредбата од став 2 на овој член не се приме-
нува врз превезувања што се вршат со превозни 
средства на вооружените сили, како ни врз преве-
зувања во случај на напад врз земјата. 

Член 16 
Органите надлежни за контрола и регулирање 

на патниот сообраќај се должни да остварат сора-
ботка со надлежните органи од член 10 став 1 на 
оваа уредба и да постапуваат според барањата на 
тие органи во поглед на првенство на од-
делни превезувања односно во поглед на ограничу-
вање или забрана на сообраќајот за потреби на 
други превезувања односно други корисници во 
сообраќајот. 

Кога организацијата на здружен труд врши 
превезување за потребите на вооружените сили 
под раководство на овластен Боен старешина или 
под придружба на припадници на вооружените си-
ли, лицето овластено за контрола и регулирање на 
патниот сообраќај не може да врши контрола на 
исправите и на товарот, ниту да го исклучи од соо-
браќајот возилото, ниту да му забрани натамош-
но возење на одговорниот возач без спогодба со 
воениот старешина што го раководи превезувањето 
односно што го придружува превезувањето. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, лицето овластено за регулирање и контрола 
на патниот сообраќај е должно да изврши контро-
ла на исправите и на товарот ако основано се по-
сомнева дека превезувањето не се врши за потре-
бите на вооружените сили. 

2. Превезувања во железничкиот сообраќај 

Член 17 
Ако превезувањата' во железничкиот сообра-

ќа ј имаат својство на воен транспорт, ќе се смета, во 
смисла на оваа уредба, дека договорот за превоз е 
склучен кога превозникот ќе ги прими предметите 
на превоз и со исправа што го заменува товарниот 
лист. 

Под,воен транспорт, во смисла на оваа уредба, 
се подразбираат превезувања за потребите на во-
оружените сили што се вршат со посебни компо-
зиции или во соодветен број железнички коли, а 
под придружба на припадници на вооружените 
сили. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
при спроведувањето на мобилизација на вооруже-
ните сили, во случај на напад врз земјата, како и 
при спроведување на тајна мобилизација, во усло-
вите на непосредна воена опасност односно при 
тајно прегрупирање на вооружените сили. или ако 
превезувањата треба да се чуваат како државна или 
како строго доверлива тајна. 

Сојузниот орган на управата надлежен за соо-
браќајот, во спогодба'со Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, може да го утврди образецот и 
содржината на исправата од став 1 на овој член 
која ќе го замени товарниот лист. 

Член 18 
Превозникот е должен да постапи според из-

мените на договорот за превоз што во текот на 
превезувањето ќе ги изврши испраќачот, освен ако 
извршувањето на тие измени не е можно да се 
спроведе во станицата од која се бара да ги извр-
ши тие измени. 

Во случајот од став 1 на овој член, превозникот 
е должен веднаш за тоа да го извести испраќачот 
и да му соопшти во која станица, според околно-
стите на случајот, може да се постапи според него-
вото изменето барање, а испраќачот е должен ве-
днаш да му ја соопшти својата одлука. 

Член 19 
Одредбата на член 11 став 2 и одредбите на чл. 

13, 14 и 15 на оваа уредба за превезувањата во пат-
ниот сообраќај се применуваат и врз превезувања 
во железничкиот сообраќај. 

3. Превезувања во воздушниот сообраќај 

Член 20 
При вршењето на превезувања за потребите на 

вооружените сили со средства на воздушниот соо-
браќај, организациите на здружен труд во воздуш-
ниот сообраќај и органите одговорни за безбеднос-
та и редот во воздухопловното пристаниште се 
должни да постапуваат на следниот начин: 

1) организацијата на здружен труд што го уп-
равува воздухопловното пристаниште и органите 
,одговорни за безбедноста и редот во воздухоплов-
ното пристаниште се должни работите од својот 
делокруг да ги организираат и вршат во спогодба 
со воениот старешина според чија наредба односно 
барање се вршат превезувања; 

2) престојот и движењето на воените лица и на 
другите лица во воздухопловното пристаниште се 
регулираат во спогодба со надлежниот воен старе-
шина од точка 1 на овој член; 

3) при превезувањето на трупи и мобилизаци-
јата на вооружените сили, внесувањето на оружје 
и муниција во воздухопловното пристаниште, како 
и контрола на патниците — воени лица, се вршат 
на начинот што ќе го определи надлежниот воел 
старешина од точка 1 на овој член. 
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Член 21 
На начинот предвиден во член 20 од оваа уред-

ба се постапува и при превезувањето во случај на 
опасност за мирот и безбедноста во светот, со тоа 
што наведените работи се вршат во спогодба со 
надлежниот орган од член 9 на оваа уредба според 
чија наредба се вршат превезувања, односно на на-
чинот што ќе го определи тој орган. 

Член 22 
За време на превезување во вонредни прилики, 

воздухопловните пристаништа, ако потребите го ба-
раат тоа, мораат да бидат непрекинато отворени. 

Во случајот од став 1 на овој член, организа-
цијата на здружен труд што го управува воздухо-
пловното пристаниште е должна да постапи според 
барањето на овластениот воен старешина според 
чија наредба односно барање се вршат превезувања, 
односно според наредба на органот од член 9 на 
оваа уредба. 

4. Превезувања во поморскиот сообраќај и во соо-
браќајот на пловните патишта на внатрешните води 

Член 23 
Лучките и пристанишните капетании и нивните 

испостави, органите и организациите за безбедност 
на пловидбата и органите за контрола на поморс-
киот сообраќај и на сообраќајот на пловните пати-
шта на внатрешните води, како и организациите на 
здружен труд во поморскиот сообраќај и во сообра-
ќајот на пловните патишта на внатрешните води, се 
должни да остварат соработка со надлежните ор-
гани на општествено-политичките заедници односно 
со овластените воени старешини според чија на-
редба односно барање се вршат превезувања во вон-
редни прилики и, во рамките на своите права и 
должности, да постапуваат според нивните барања 
во поглед на посебните услови за одделни превезу-
вања. 

Член 24 
Одредбите на чл. 13, 14, 15 и 18 на оваа уредба 

се применуваат и врз превезувања во поморскиот 
сообраќај и во сообраќајот на пловните патишта на 
внатрешните води. 

Врз одржувањето на ред и безбедност во луките 
и во пристаништата, врз престојот и движењето на 
воените и другите лица во луките и во пристаниш-
тата при превезувањата од чл. 3 и 4 на оваа уредба, 
врз внесувањето на оружје и муниција во луките 
и пристаништата односно во бродовите и врз кон-
тролата на патниците — воени лица се примену-
ваат одредбите од чл. 20 и 21 на оваа уредба за пре-
везувањата во воздушниот сообраќај. 

IV. НАДОМЕСТИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО ВОН-
РЕДНИ ПРИЛИКИ 

Член 25 
Надоместот на трошоците за превезување во 

вонредни прилики се исплатува според тарифата, 
односно цената на превезувањето која важи во 
време на превезувањето и на начинот предвиден за 
превезувања во редовни прилики. 

Член 28 
Надоместот на трошоците за превезување во 

вонредни прилики се плаќа, по правило, по извр-
шеното превезување, во роковите предвидени за 
плаќања помеѓу корисниците на општествени сред-
ства во редовни прилики. 

Превозникот не може извршувањето на преве-
зувањата од чл. 3 и 4 на оваа уредба да го услови 
со плаќање однапред или со плаќање веднаш по 
извршувањето на превезувањето. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 424 
12 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

361. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), врз 
основа на согласноста од надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕ-
ГЛУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НА-
МАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот на спе-
цифичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 
9/79 и 14/79) во точка 1 зборовите: „до 30 април'' се 
заменуваат со зборовите: „до 31 мај". 

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

Е. п. бр. 428 
27 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

362. 

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 ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА 
ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМА-
ЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧ-
НАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И 

ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Во Решението за продолжување на важењето 
на решенијата за царинскиот контингент оо кои се 
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намалени царините на увозот на специфичната сп-
рема за определени гранки и групации на стопан-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/79, 7/79, 
12/79 и 14/79) во точка 2 зборовите: „до 30 април" 
се заменуваат со зборовите: „до 31 мај". 

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

Е. п. бр. 429 
27 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с, р. 

363. 

Врз основа на член 156 став 1 од Законот за 
службата во вооружените сили („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/78), сојузниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА БРАЧЕН ДРУГАР НА 
ВОЕНО ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ЗАГУБИ ЖИВОТ ВО ВР-
ШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА,ТА 

НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за условите за оспособување 

на брачен другар на воено лице кое ќе загуби жи-
вот ео вршење на службата во Југословенската на-
родна армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/78) 
во член 9 став 2 зборовите: „во рок од три години" 
се заменуваат со зборовите: „во рок од две години". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Слулжбен лист на 
СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 9 
21 април 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
народна одбрана 

генерал на армија 
Никола Љубичиќ, с. р. 

364. 

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 
стса*;стгата 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 ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „International Herald Tribu-

пе", број 29806 од 27 март 1979 година, што излегува 
на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-27/644 
16 април 1979 година 

Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар 
за внатрешни работа 
Драшко Јуришиќ, с. р 

365. 

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 ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Die Welt", број 73 од 27 март 
1979 година, што излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/797 
16 април 1979 година 

Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

366. 

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-
(„CiyixocH 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 „QUICK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Quick", број 13 од 22 март 
1979 година, што излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/798 
16 април 1979 година 

Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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367. 

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 ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот „Die. Welt", број 75 од 29 март 
1979 година, што излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/800 
16 април 1979 година 

Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

368. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
CHEPHACARDIN, Д Р А Ж Е Ј А А 30 ПАРЧИЊА, 
Б Р О Ј НА СЕРИЈАТА 1124/77, ПРОИЗВОД ИА Ф А Б -
РИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРО-

ИЗВОДИ „FARMAKOS" — П Р И З Р Е Н 

1. Се повлекува од промет лекот Chephacardin. 
драже ја а 30 парчиња, број на серијата 1124/77, про-
извод на Фабриката за фармацевтски и- хемиски 
производи „FARMAKOS" — Призрен, што е пуштен 
во промет спротивно на одредбите од Законот за 
пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ор.а решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
м,у ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. У-05-2552 
25 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјал-

на заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

369. 

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

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

ЛИЧЕН ПЕСОК ЗА ПЕСОЧЕЊЕ НА ОДЛИВКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
17 октомври 1978 година Спогодба за промена на за-
течените цени на челичен песок за песочење на од-
ливки, со тоа Што производителските организации 
на здружен труд да можат своите затечени прода-
ж н и цени, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точко 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласно-ст Сојузниот 
завод' за цени, со решение бр. 5296 од 17 април 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: „Металпрог-
рес" - Зрељанин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

370. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА Ж Е -
ЛЕЗНА РУДА И ЗА КОНЦЕТРАТИ НА РУДА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 20 декември 1978 година Спогодба за промена на 
затечените цени за железна руда и за к о н ц е н т р а т 
на руда, со тоа што производителските организации 
на здружен труд да можат своите затечени про-
даажни цени при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат до 9,5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 889 од 16 април 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ14, а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите' Рударско-
-металуршки комбинат — Зеница, РОУР Рудник 
и железара - Вареш и РОУР Рудник железне 
руде „Љубија" — Приедор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: С Ж 
Ж е л е з а р а Јесенице — Јесенице, МК „Железара 
Сисак" - Сисак, РОУР Металуршко-ваљаонич-
ка производн,а; Р М К Зеница. РОУР Железара 
Зеница - Зеница и МК Смедерево - Смедере-
во, РОУР Ж е л е з а р а у изградњи. 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОР-
ДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН 

I 

Се отповикува 
Војислав Пекиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Хашемитското 
Кралство Јордан. 

II 

Се назначува 
Душан Завашник, началник на управа во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Хашемит-
ското Кралство Јордан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува ЕО сила веднаш. 

У бр. 8 
6 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА 

I 

Се отповикува 
Влатко Ќосиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Малезија. 

И 

Се назначува 
Лазар Мушицки, генерален конзул на Социјал 

листичка Федеративна Република Југославија во Ге-
теборг, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во Малезија. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 9 
9 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕ-
РИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЈА 

I 

Се отповикува 
Данило Билановиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Федерална Репу-
блика Нигерија. 

II 

Се назначува 
д-р Миран Мејак, член на Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Словенија 
и претседател на Одборот за стопанство и финан-
сии, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Федерарна Република Нигерија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

I V 

. ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
17 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на член 3317 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 
I 

Се отповикува 
Гојко Жарковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Нор-
вешка. 

II 
Се назначува 
Џон Широка, потсекретар во Сојузниот 

секретаријат за информации, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Нор-
вешка. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој член влегува во сила веднаш. 

У бр. И 
18 април 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, 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 Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на сорабо.тката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Karin Soder, министер за (надворешни работи на 
Кралството Шведска. 

Бр. 116 
23 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредна самопрегорна работа и залага-
ње, за висок спортски дух и морал, што се крушеа-
ни со заслужени бројни победи на највисоки меѓу-
народни кошаркарски натпреварувања во светот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Машка кошаркарска репрезентација на Југо-
славија. 

Бр. 117 
24 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

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

С О Д Р Ж И Н А : 

359. Одлука за износот на надоместот за ко-
ристење на годишниот одмор — - - — 615 

360. Уредба за превезувањата во вонредни 
прилики — 615 

361. Одлука за измена на Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за 
критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината па увозот на 
спефицичната опрема од 1 јули до 31 де-
кември 1978 година — — — - — - 648 

362. Решение за измена на Решението за про-
должување на важењето на решенијата 
за царинскиот контингент со кои се нама-
лени царините на увозот на специфична-
та опрема за определени гранки и група-
ции на стопанството — — — — — 613 

363. Правилник за измена на Правилникот за 
условите за оспособување на брачен дру-
гар на воено лице кое ќе загуби живот во 
вршење на службата во Југословенската 
народна армија — — — — __ — — 619 

364. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот ,.International He-
rald Tribune" — — — — — — — 049 

365. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Die Welt," — — 619 

366. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Quick" — — 649 

367. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот ,,,Die Well" — — 650 

368. Решение за повлекување од промет на 
лекот CHEPHACARDIN, дражеја а 30 пар-
чиња, број на серијата 1124/77, производ 
на Фабриката за фармацевтски и хемис-
ки производи „FARMAKOS" Призрен — 630 

369. Спогодба за промена на затечените цени 
на челичен песок за песочење на одливки 650 

370. Спогодба за промена-на затечените цели 
за железна руда и за концентрат на руда 650 

Укази — — _ — — — — 651 
Одликувања — — — — — — — — — 652 

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

Душан Миковиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа ,бр. 17, 


