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БЕЛГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. XXXIII 

399. 

Врз основа на член 70 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство (, Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШ-
ТВА НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Странска фирма може да основе претставништво 

во Југославија на начин и под условите што се пред-
видени со оваа уредба. 

Под странска фирма, во смисла на оваа уредба, 
се подразбира фирма основана во странство "која вр-
ши стопанска или банкарско-финансиска дејност. 

Член 2 
Странска фирма може да основе претставништво 

во Југославија (во натамошниот текст: претставниш-
тво) сама или со други странски фирми, во соглас-
ност со условите предвидени со оваа уредба. 

Ако повеќе странски фирми заеднички основаат 
претставништво, склучуваат договор со кој ги регу-
лираат меѓусебните односи во врска со работата на 
претставништвото, правото на претставување, пра-
вата и обврските спрема претставништвото и други 
прашања во врска со работата на претставништвата, 

Странска фирма може да основе само едно прет-
ставништво. 

На странска фирма која има претставништво мо-
же, по исклучок, да и се одобри и основање на еден 
или повеќе ограноци на претставништво. 

II. Услови за основање на претставништво 

Член 3 
На странска фирма која врши стопанска дејност 

може да и се одобри основање на претставништво, 
ако исполнила некој од следните услови: 

1) ако долгорочно вложила средства во југосло-
венска организација на здружен труд заради ос-
тварување на заеднички деловни цели во согласност 
со Југословенските прописи; 

2) ако склучила договор за долгорочна производ-
ствена кооперација со југословенска производствена 
организација на здружен труд во согласност со ју-
гословенските прописи; 

3) ако склучила договор за деловно-техничка 
соработка со југословенска производствена организа-
ција на здружен труд, во согласност со југословен-
ските прописи. 

Претставништвото што се основа во смисла на 
точ. 1 и 2 став 1 на овој член, може да се занимава 
со производствено-финансиски работи, а претстав-
ништво што се основа во смисла на точка 3 став 1 
на овој член, може да се занимава со работи на де-
ловно-техничка соработка. 

Член 4 
На странска фирма може да и се одобри во об-

ласта на прометот на стоки да основе претставниш-
тво заради извоз на југословенски стоки. 

На странска фирма може да и се одобри во об-
ласта на прометот на стоки да основе претставниш-
тво заради извоз на југословенски стоки и увоз на 
стоки во Југославија: 

1) ако воспоставила потрајни деловни односи со 
организации на здружен труд во Југославија; и 

2) ако стори веројатно дека од вкупниот промет 
со Југославија ќе оствари определен обем на извоз 
на југословенски стоки. 

Под потрајни деловни односи од точка 1 став 2 
на овој член се подразбира вршењето на работи на 
извоз и увоз најмалку три години или постоењето 
на договор од член 3 на оваа уредба. 

Со решението со кое на странска фирма и се 
одобрува основање на претставништвото од ст. 1 и 2 
на овој член, ќе се определат обемот и структурата 
на извозот на југословенски стоки. 

На странска фирма од земја во развој чие се-
диште е во таа земја може да и се одобри основања 
на претставништво заради увоз во Југославија на 
производи по потекло од земјите во развој. 

Член 5 
На странска фирма може да и се одобри во об-

ласта на вршењето на стопански услуги да основе 
претставништво: 

1) за следење на извршувањето на соодветни 
стручни дејствија во врска со работи на договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, што 
ги врши домашна организација на здружен труд ре-
гистрирана за вршење работи на договорна кон-
трола на квалитетот и квантитетот на стоки во меѓу-
народниот промет во рамките на договорот за де-
ловно-техничка соработка, склучен помеѓу таа до-
машна организација на здружен труд и странската 
фирма што го основа претставништвото; 

2) за вршење надзор над изградба и за преглед 
на бродови заради класификација — ако склучила 
договор за деловно-техничка соработка со југосло-
венска организација на здружен труд регистрирана 
за утврдување на способноста за пловидба и за кла-
сификација на бродовите; 

3) за агенциски работи во областа на поморскиот 
и речниот сообраќај; 

4) за агенциски работи во областа на патниот, 
железничкиот и воздушниот сообраќај — ако склу-
чила договор за застапување со организација на 
здружен труд; 

5) за туристички работи — во врска со подгот-
вувањето, склучувањето и извршувањето на договор 
склучен помеѓу домашна организација на здружен 
труд и странска фирма која го основа претстав-
ништвото. 

Под вршење надзор над изградба и под преглед 
на бродови заради класификација од точка 2 став 1 
на овој член, се подразбира одобрувањето на тех-
ничка документација која се однесува на изградба 
на труп на брод, изработка и вградување на маши-
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ни, уреди и опрема во брод; непосредниот надзор ва 
бродоградилиште над вградувањето на машини, уре-
ди и опрема во брод, како и завршното испитување 
на брод. 

Член 6 
На странска банка или на друга финансиска ор-

ганизација може во областа на банкарско-финансис-
хата дејност да и се одобри основање на претстав-
ништво, ако: 

1) воспоставила кредитни односи со домашни ли-
ца во смисла на Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странство; и 

2) остварила потрајна соработка врз финансиски 
р-аботи со Југословенска банка или друга финансиска 
организација, во согласност со југословенските про-
писи. 

Член 7 
Претставништвото на странска банка, односно на 

друга финансиска организација може да ги врши 
следните работи: 

1) да организира соработка со домашни лица за-
ради воспоставување на кредитни односи со стран-
ство: 

2) да остварува соработка со домашна органи-
зација на здружен труд во подготвување на инвес-
тициони студии за кои е постигната согласност за 
кредитирање на односната инвестиција; 

3) да остварува соработка во кредитните односи 
со домашни лица заради заедничко настапување во 
земјите во развој. 

III. Одобрение за основање претставништво и упис 
во регистар 

Член 8 
Странска фирма може да основе претставништво 

ако добие одобрение од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. 

За основање на претставништвото од чл. 3 до 5 
на оваа уредба, одобрението од став 1 на овој член 
се дава по прибавено мислење од СОЈУЗНИОТ орган 
на управата надлежен за соодветната област на сто-
панството и од Стопанската комора на Југославија. 

Одобрението од став 1 на овој член за областа на 
вооружување и воена опрема се дава по прибавеното 
мислење од Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

За основање на претставништвото од член 6 на 
оваа уредба одобрението од став 1 на овој член се 
дава по прибавеното мислење од Сојузниот секрета-
ријат за финансии и од народната банка на Југо-
славија. 

Одобрението може да се даде на неопределено 
време или на определено време. 

Во одобрението можат да се определат и по-
блиските услови за работа на претставништвото (број 
на ограноци, најголем број на вработени лица и др.). 

Член 9 
' Во барањето на странска фирма за издавање на 

одобрение за основање на претставништво се наве-
дува де/носта со која ќе се занимава претставниш-
твото. седиштето на претставништвото и бројот на 
лицата што ќе бидат вработени во претставништвото. 

Кон барањето од став 1 на овој член странската 
фирма е должна да приложи: 

1) исправа за уписот на странската фирма во 
регистарот што се води во односната земја во извор-
ник и во заверен превод; 

2) програма за работење на претставништвото; 
3) заверена изјава на странската фирма дека 

презема одговорност за сите обврски што ќе наста-

нат во Југославија во врска со работата на претстав-
ништвото; 

4) гаранција од странска банка со која се гаран-
тира дека таа банка ќе ги намири сите обврски на 
претставништвото спрема домашните лица, ако тоа 
не го стори странската фирма — основач на прет-
ставништвото. 

Ако претставништвото заеднички го основаат по-
веќе странски фирми, покра! исправите од став 2 на 
овој член, странските фирми се должни да го при-
ложат и договорот од член 2 став 2 на оваа уредба. 

Кон барањето за основање на претставништвото 
од член 3 на оваа уредба, покрај исправите од став 
2 на овој член, странската фирма е должна да го 
приложи договорот од член 3 сдав 1 на оваа уредба. 

Кон барањето за основање на претставништвото 
од член 4 став 2 точка 1 на оваа уредба, пократ ис-
правите од став 2 на овој член, странската фирма е 
должна да приложи и доказ за вршење работи на 
извоз и увоз во траење од најмалку три години или 
договор од член 3 став 1 на оваа уредба. 

Кон барањето за основање на претставништвото 
од член 4 став 2 точка 2 на оваа уредба, покрај ис-
правите од став 2 на овој член, странската фирма е 
должна да приложи и изјава за преземање обврска 
дека ќе оствари определен обем на извоз на југосло-
венски стоки. 

Кон барањето за основање на претставништвото 
од член 5 став 1 точ. 1, 2 и 4 на оваа уредба, покрај 
исправите од став 2 на овој член, странската фирма 
е должна да приложи и договор за деловно"технич-
ка соработка, склучен со 1угословенска организации 
на здружен труд, односно договор за застапување. 

Кон барањето за основање на претставништвото 
од член 6 на оваа уредба, покрај исправите 'од став 
2 на овој член, странската фирма е должна да при-
ложи и доказ за воспоставување на кредитни односи 
од член 6 точка 1 на оваа уредба или доказ за по-
трајна соработка врз финансиските работи од член 
6 точка 2 на оваа уредба. 

Член 10 
По приемот на барањето и исправите од член 9 

на оваа уредба, Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, по прибавено мислење на органите од 
член 8 на оваа уредба, ќе даде одобрение за осно-
вање претставништво, ако координациониот одбор 
при Сојузниот извршен совет дал мислење дека ос-
новањето на претставништвото е во согласност со 
утврдената политика на развојот на економските од-
носи со странство и со насоките и прописите доне-
сени за нејзино спроведување. 

Член 11 
Брз основањето, работењето и престанувањето на 

работата на огранок на претставништво согласно 
се применуваат одредбите од оваа уредба. 

Член 12 
Странската фирма е должна во рок од шест ме-

сеци од денот на доставувањето на одобрението од 
член 10 на оваа уредба, да поднесе пријава за упис 
на претставништвото во регистарот на претставниш-
твата на странски фирми во Југославија што се води 
во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(во натамошниот текст: регистар). 

Кон пријавата од став 1 на овој член, странска-
та фирма е должна да приложи: 

1) решение од органот надлежен за вршење ра-
боти на инспекција дека деловните простории ги ис-
полнуваат условите во поглед на техничката опре-
меност и заштита при работата, како и другите про-
пишани услови; 

2) согласност од надлежниот орган во републи-
ката односно во автономната покраина на чија тери-
торија се наоѓа седиштето на претставништвото дека 
југословенски државјани можат да се вработат во 
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тоа претставништво како раководни или други 
стручни работници, ако ги исполнуваат пропишаните 
услови; 

3) список на лицата вработени во претставни-
штво! о, како и имиња на лицата овластени за пот-
пишување на претставништвото и границите на нив-
ните овластувања.; 

4) одобрение за постојано настанување или при-
времен престој во Југославија за странските држав-
јани што се вработуваат во претставништвото. 

Согласноста од точка 2 став 2 на овој член ја 
прибавуваат југословенските државјани што се вра-
ботуваат во претставништвото. 

Член 13 
За уписот на претставништвото во регистарот Со-

јузниот секретаријат за надворешна трговија доне-
сува решение. 

Претставништвото може да почне со работа по 
уписот во регистарот. 

Актот за уписот на претставништвото во регис-
тарот се објавува во „Службен лист на СФРЈ", на 
трошок на странската фирма. 

Ако некои исправи или факти од член 9 и 12 на 
оваа уредба бидат изменети, странската фирма е 
должна во рок од 30 дена од денот на настанатите 
измени да го извести за тоа Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија заради евидентирање на 
измените во регистарот. 

Член 14 
Претставништвото е должно во рок од 15 дена 

од денот на доставувањето на решението од член 13 
став 1 на оваа уредба, да му го пријави своето се-
диште на надлежниот орган во републиката, однос-
но во ав,тономната покраина. 

Член 15 
Во претставништвото можат да бидат вработени 

југословенски и странски државјани. 
Најмалку половина од стручниот персонал вра-

ботен во претставништвото мораат да бидат југо-
словенски државјани. 

Во претставништвото можат да бидат вработени 
странски државјани кои имаат одобрение за посто-
јано настанување или привремен престој во Југосла-
вија и југословенски државјани што ја добиле со-
гласноста од член 12 став 2 точка 2 на оваа уредба. 

Претставништвото е должно да му го пријави на 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина секој вработен југословенски и 
странски државјанин и промените во врска со вра-
ботувањето, во рок од 15 дена од денот на нивното 
вработување, односно од денот на настанатата про-
мена. 

IV. Работа на претставништво 

Член 16 
Претставништвото го претставува раководителот 

на претставништвото или лицето вработено во прет-
ставништвото што ќе го овласти странската фирма. 

Раководителот или лицето од став 1 на овој 
член може да склучува работи од име и за сметка 
на странската фирма — основач на претставништво-
то само врз основа на посебно овластување. 

Член 17 
Претставништвото може да врши само работи 

што се утврдени во одобрението за основање на 
претставништвото. 

Претставништвото од член 4 на оваа уредба мо-
же да врши претходни и подготвителни дејствија 
во врска со склучувањето на работи на извоз и увоз 
само со југословенски организации на здружен труд 
што се регистрирани за вршење на надворешнотр-

говски промет, ако со оваа уредба или со други про-
писи не е определено поинаку. 

Член 18 
Претставништвото е должно да достави до 1 март 

до СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трговија 
годишен извештај за својата работа во изминатата 
година. 

Член 19 
Работните односи, личните доходи и другите 

услови за работа на југословенските државјани 
вработени во претставништвото се уредуваат, со-
гласно со правата на работниците во здружениот 
труд, со колективен договор склучен помеѓу стран-
ска фирма и органот на синдикатот што ќе го опре-
дели Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија' и соодветниот орган на надлежната стопан-
ска комора. 

Во согласност со одредбите на колективниот до-
говор од став 1 на овој член, странската фирма 
склучува со секој работник — југословенски др-
жавјанин договор за вработување, со кој не можат 
да се утврдат помали права и понеповолни услови 
за работа од правата и условите определени со ко-
лективниот договор. 

Член 20 
За странските државјани — припадници на 

земјата со која не е склучена конвенција за соци-
јално осигурување, претставништвото го гарантира 
надоместот на трошоците за користење на здрав-
ствената заштита на странски државјанин на здрав-
ствената установа што ја дала заштитата. 

Член 21 
Претставништвото е должно да води за својата 

работа пропишани книги. 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 

сојузниот секретар за надворешна трговија, ќе про-
пише кои книги е должно да ги води претставниш-
твото, начинот на водење на тие книги, како и кон 
податоци содржат тие книги. 

Со прописот од став 2 на овој член ќе се опре-
дели и кои податоци содржи годишниот извештај 
од член 18 на оваа уредба. 

Член 22 
Претставништвото е должно во своето работење 

да се придржува кон југословенските прописи. 
Надзор над применувањето на југословенските 

прописи од страна на претставништвото, вршат над-
лежните органи за работи на инспекција ЕО рам-
ките на своите надлежности. 

, Член 23 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може да донесе решенија за престанување на рабо-
тата и за бришење на претставништвото од регис-
тарот, ако претставништвото повеќе не ги исполну-
ва условите пропишани со оваа уредба и утврдени 
во одобрението за основање на претставништвото. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе го донесе решението од став 1 на овој член и 
на писмено барање од странската фирма. 

Во решението од став 1 на овој член ќе се оп-
редели примерен, рок за престанување на работата 
на претставништвото. 

Актот за бришење на претставништвото од ре-
гистарот се објавува во „Службен лист на СФРЈ41 

на трошок на странската фирма. 

Член 24 
На странската фирма што основала претставни-

штво во смисла на член 5 став 1 точ. 1 и 2 на оваа 
уредба, може, по исклучок, да к се одобри преку тоа 
претставништво да изврши определена работа ал 



Страна 1300 - Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 13 јуни 1977 

договорна контрола на квалитетот и квантитетот 
на стоки во Југославија. 

Одобрението од став 1 на овој член го дава Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, по 
прибавено мислење од Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Мислењето од став 2 на овој член Стопанската 
комора на Југославија го дава врз основа на изјава 
од организацијата на дружен труд — продавач де-
ка понудената услуга на југословенска организа-
ција на здружен труд регистрирана за договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во 
меѓународниот промет странскиот купувач ја одбил 
и изречно барал работата на договорна контрола 
да ја изврши странската фирма од став 1 на овој 
член. 

V. Казнени одредби 

Член 25 
Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап странска фирма: 
1) акб основе претставништво или огранок на 

претставништво во Југославија без одобрение 
(член 8); 

2) ако нејзиното претставништво почне да ра-
боти пред уписот во регистарот (член 13 став 2); 

3) ако не постапи во смисла на член 13 став 4 
на оваа уредба; 

4) ако постапи спротивно на одредбата на член 
16 став 2 на оваа уредба; 

5) ако врши работи што не се утврдени во 
одобрението за основање на претставништвото 
(член 17 став 1); 

6) ако не постапи во смисла на член 19 на оваа 
уредба; 

7) ако нејзиното претставништво во своето ра-
ботење и водење на деловните книги не се придр-
жува кон југословенските прописи (член 21). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1 500 до 30.000 динари и 
одговорното лице во странската фирма. 

Член 26 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок странска фирма ако не постапи спо-
ред одредбата од член 14, член 15 став 4 или член 
18 на оваа уредба 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 3.000 динари и од-
говорното лице во странската фирма. 

Член 27 
Постапката по прекршоците од оваа уредба ја 

водат органите предвидени во одредбата на член 
111 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Странски фирми чии претставништва до денот 

на влегувањето во сила на оваа уредба биле запи-
шани во регистарот на претставништвата на стран-
ски фирми во Југославија, должни се во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба да ја сообразат работата на своите 
претставништва кон одредбите на оваа уредба и да 
го известат Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија дали претставништвото ја продолжува 
работата и кон известувањето да ги приложат ис-
правите од член 9 став 2 точ. 1, 2 и 4 и член 12 
став 2 точ. 2, 3 и 4 на оваа уредба. 

Ако странската фирма не постапи според од-
редбата од став 3 на овој член, нејзиното претс-
тавништво со решение од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија ќе се брише од регистарот 

на претставништвата на странски фирми во Југо-
славија. 

-Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може да даде одобрение за продолжување на рабо-
тата на претставништвото ако се исполнети усло-
вите од член 10 на оваа уредба. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за условите за 
работењето на претставништвата на странски фир-
ми во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/68, 22/69 и 10/71). 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 446 
9 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с. р. 

400. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во. прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 
и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, однос-

но укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/77) по член 1а се додава нов член 2, 
кој гласи: 

„На прометот на производите од став 1 на тар. 
број 6 од Тарифата, се плаќа основниот данок на 
промет на производи според нивната вредност, и 
тоа: 

1) до 57,000 динари - - - - - - 6%; 
2) над 57.000 до 64.000 динари - 3.420 динари плус 

90% на вредноста која преминува 57.000 денари; 
3) над 64.000 до 76.000 динари - 9.720 динари 

плус 75% на вредноста која преминува 64.000 ди-
нари; / 

4) над 76.000 динари - ^ 18.720 динари плус 100% 
на вредноста која преминува 76.000 динари. 

Одредбите од забелешката кон тар. број 6 од Та-
рифата, се применуваат и врз прометот на произво-
дите од овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 447 
9 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работатата на Ка-
бинетот на Претседателот на Републиката, стр. дов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАДВОРЕШНОПО-

ЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

За советник на Претседателот на Републиката за 
надворешнополитички прашања се именува Миливое 

Максиќ, началник на Управа во Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, во ранг на заменик-соју-
зен секретар. 

Р. бр. 3 
31 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Каби-
нетот на Претседателот на Републиката, стр. дов. бр. 
320 од 20 февруари 1975 година Претседателот на 
Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НА-

ДВОРЕШНОПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

Се разрешува од должноста советник на Прет-
седателот на Републиката за надворешнополитички 
прашања Анѓелко Блажевиќ, поради заминување на 
друга должност. 

Р. бр. 2 
31 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

Врз основа на точка 3 став 1 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Каби-
нетот на Претседателот на Републиката, стр. дев. бр. 
320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на 
Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ШЕФ НА КАБИНЕТОТ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За шеф на Кабинетот на Претседателот на Ре-
публиката се именува Берислав Бадурина, досега-
шен амбасадор на СФР Југославија во Република 
Тунис, во ранг на сојузен секретар.. 

Р. бр. 5 
7 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за ор-
ганизацијата и работата на Кабинетот на Претседа-
оелот на Републиката, стр. дов. бр. 320 од 20 февруа-
ри 1975 година, Претседателот на Републиката до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ШЕФ НА 
КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБ-

ЛИКАТА 

Се разрешува од должноста шеф на Кабинетот 
на Претседателот на Републиката Мирослав-Мирко 
Милутиновиќ, поради заминување на друга долж-
ност. 

Р. бр. 4 
7 јуни 1977 година 

Белград, 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
I ! У К А З I 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

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

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

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђоговић Богдана Младен; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пустиник Ивана Ивко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гвозденовић Петра Мирко, Хајдуковић Ђуре 
Блажо, Вуковић Митра Небојша; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН , 
ВЕНЕЦ 

Маролт Јоже Јоже Тавчар Јована Јоже, Вуки-
чевић Мик аила Душан; 
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О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Билић Јове Сава, Чичак Илије Ивица, Дамја-
новић Отерана Милан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Цвјетковић Ристе Душан, Тркуља Митра Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бјелац Михајла Бранко, Шехалић Ахмета 
Фехко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радић Пере Божо, Ристић Јована Остоја, Ва-
ша лић Обрада Вицо; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод триесетгодишнината на излегување-
то, а за особени заслуги во изучувањето на нашето 
кз^лтурно наследство и творештво, посебно во Црна 
Гора, и за придонес кон развивањето на самоуправ-
ните социјалистички општествени односи во обла-
ста на културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Часопис за књижевност и културу „Отварање" 
— Титоград; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Асановић Сима Сретен; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Богуновић Андрије Миш Бпеуљ Ивана Томо, 
Дужевић Тадше Јосип, Гргин Ивана Мијо, Груби-

шић Анте Мирко, Мужић Шпира Фаб јан. Перчгћ 
Петар. Раделић Ивана Бранимир, Репанпћ Андрине 
Нико па, Рубинић Јакова Јаков. Шутић Николе 
Анте; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Стипица Иѓана Јозо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на зем1ага 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чулић Миховила Хрвоје, Клен ац ВиктоЈза др 
Душан, Михалић Ивана Владимир, Racz Алексан-
дра Золтан, Шкорић Павао Арсо: 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баранић Петра Срећко, Божанић Антуна Миле 
Лучин Боже Јозо, Мезић Мишка Иван, Р а д о ј и -
чић Андрије Фране. Шворинић Мате Станко, Зада-
ли ја Петра Милан, Жувић Ивана Иван; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постишати успеси во 
работата од значање за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Грнчар Јоже Јоже, Перко Симон Венцељ; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Хенигмап Јоже Павел, Марушић Јоже Август; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Апих Флоријана Милан, Грегорич Антона Ан-

тон, Косовел Франца Ангел, Котник Франца Франц, 
Кг иштоф Франца Стане, Маринчек-Светек Франца 
Даница, Млакар Јанеза Лојзе. Пушењак Ивана 
Радо. Ромих Роберта Рихард, Тавчар Доминика 
Виктор; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бартољ Алојза Стане, Черталич Антона Бојко, 
Могу Алојза Иван, Suhu Карла Бране, Закоњшек 
Јоже Јоже; 
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— 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 

Маринчек-Светек Франца Даница; 

О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земја!а 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бацковић Мате Владо, Босна Јосипа Бранимир, 
Марковић-Поповић Живка Надежда, Милошевић 
Миливоја Војимир. Родић Милоша Душан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земтата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Босна-Бобичић Грујице Јагода, Котлајић Лаза-
ра Живорад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Родић Томе Илија, Вукоје Илије Јанко; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— по повод 110-годишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Индустрија грађевинског материјала „Тоза 
Марковић" — Кикинда; 

— по повод деведесетгодишнината од постоење-
то. а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Радна организација „Братство" предузеће шин-
ских возила — Суботица: 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги на отстранувањето на туберку-
лозата во Војводина и за значаен придонес на 
здравствената заштита на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Институт за грудне болести и туберкулозу Срем-
ска Каменица. Нови Сад, ООУР Пнеумофтизиолош-
ка служба — болница за плућне болести и тубер-
кулозу на Иришком венцу 

— по повод четириесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Југоѕлат" радна организација за производњу 
алата и прибора за машине са солидарном одговор-
н о н о — Нови Сад. 

Бр. 109 
3 ноември 1976 година 

Белград 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Филиповски Стефан Георги, Иванчић Ивана 
Перо, Кухар Марка Славко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ерцег Вида Милорад, Тадић Стојана Светозар; 

— за особени успеси во новинарско-публици-
стичката дејност и за придонес на развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Вујовић Јована Радомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Магдески Јована Васил. Поповски Спасе Ди-
митар. Вуковић Петра др Михајло; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со коза се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бурзан Сава Никола. Чаловски Ахил а Митко, 
Хорват Антуна Антун. Рафајловски Сабитај Божо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Черњавски Едуарда Александар, Еремија Раде 
Бошко, Лазаревић Недељка Борислав, Мрмевски 
Лазара Павле, Стојановић Божидара Дратош, 
Шкрињар-Јазбиншек Драгутина Соња. Вујица Ве-
лимира Слободан Вукушић Фрање Стјепан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Хашеми Ејупи Мустафа, Ивановић Зеке Мила-
дин, Муртезаи Муртеза Масар. Раткнић Томе Саво, 
Рокић Стевана Васили те, Шегедин Петра Иван, 
Теслић Јове Владимир, Вуковић Лазара Данило, 
Зибар Школе Антун; 

— за покажана лична храброст во вршењето 
на службена должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Стаменковић Душана Предраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Милана Предраг, Ђурица Ђуре Божи-
дар, Гријак Миће Боривоје, Јовић-Полак Фрање 
Марија, Момчиловић Миодрага Мшгуѓин, Рајковић 
Ивана Стјепан, Самарџић Гојка Недељко. Савић 
Тихомира Бранко, Старчевић Стевана Стеван, Тир-
нанић Љубомира Александар, Вучић Вељка Душан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Спахић Фрање Мира; 
— за значаен придонес за развивањето и за-

цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Аксентијевић Радосава Мирко, Чулић Звони-
мира Давор, Пупак Мате Стјепан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аџић Ђорђа Драган, Антони јевић Василија 
Драгутин Дечермић Борислава Богдан, Јовановић 
Лазара Милан, Михаиловић Обрада Драгослав, 
Новачић Алфреда Александар, Павловић Светомира 
Драгослав, П јевић Боже Јован, Попесков-Жив^о-
вић Бошка Милица, Соколовић Глигорија Милан, 
Шарановић Саве Михаило, Вукчевић Пере Ради-
воје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајагић-Николић Мирослава Драгиња, Билен 
Ивана Светислав, Цајић Стеве Никола, Чолић 
Гвоздена Душан, Ђурић-Миленковић Милоја На-
талија, Глувак Богдана Милутин, Гољић Божида-
ра Љубиша. Јанковић-Косанић Илије Персида, 
Каран Божидара Душан, Кучић Петра Љубомир, 
Лалић Драгутина Борислав, Милиновић Божидара 
Томислав, Митровић-Максимовић Алексе Споменка, 
Николић Видака Драган, Петковић Благомира Ми-
лош, Петровић Раденка Мирослав. Стругар Фи-
липа Крста, Студовић-Спасојевић Петра Вера, 
Таврић Мате Здравко; 

— за покажана храброст во вршење на служ-
бената должност 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Поповић Светислава Зоран; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Борота-Шарић Фрање Катарина, Ђокић-Ива-
новић Лазара Дуња, Филиповић Душана Миливоје, 
Комозец-Домазет Ђуре Мирјана, Комазец Милоша 
Сретко, Коњикушић-Пајчић Фрање Марита, Мла-
деновић Богомира Властимир, Обрадовић-Трифу-
новић Веселина Радојка, Пејоски Трене Димитрије, 
Симић Стојана Миливоје. 

Бр. 119 
22 ноември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

399. Уредба за основање и работа на претстав-
ништва на странски фирми во Југосла-
вија — — — — — — — — — — 1297 

400. Уредба за дополнение на Уредбата за зго-
лемување, намалување, односно укину-
вање на стапките на основниот данок на -
промет на определени производи — — 1300 

Назначувања и разрешувања — — — — 1301 
Одликувања — — — — — — — — — 1301 

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

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


