
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја' 
зик. - Осласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 20 април 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 16 ГОД. XXXV 

Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредниш-
тво 651-855; Служба за претплата 
651 732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

301. 

Врз основа на точка 29 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседател-
ството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/74), 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата од 10 април 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ 

Се разрешува од должноста генерален секретар 
на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија Кухар Славко, пора-
ди заминување на нова должност. 

Бр. 0-1 
11 април 1979 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретседател, 
Фадил Хоџа4 с. р. 

' 302. 

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за хар-
тиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/78), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА РАБО-
ТЕЊЕТО НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-

НОСТ 

Член 1 
Пазарот на хартиите од вредност при Здруже-

нието на банкарските организации за територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (во натамошниот текст: пазар) се органи-
зира со самоуправна спогодба што ја склучуваат 
банкарските организации — членови на Здружени-
ето на банките на Југославија, организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица. 

Член 2 
Учесници на пазарот од член 1 на оваа уредба 

се општествените правни лица — иматели на хартии 
од вредност кои можат да бидат во промет. 

Член 3 
Самоуправната спогодба од член 1 на оваа уред-

ба содржи особено: 
1) одредби за работењето на пазарот во соглас-

ност со одредбите на оваа уредба; 

2) износот на средствата и начинот на нивното 
обезбедување за почетокот на работата на пазарот, 
како и начинот на обезбедување на средствата за 
покритие на трошоците на работењето на пазарот; 

3) денот на почетокот на работата на пазарот; 
4) местата на одржување на состаноците на учес-

ниците на пазарот и времето на нивното одржување; 
5) рокот на извршување на обврските од склу-

чените работи во врска со прометот на хартиите од 
вредност; 

6) правата, обврските и одговорностите на учес-
ниците на пазарот и начинот на извршување на 
преземените обврски; 

7) начинот на утврдување на надоместот за из-
вршените услуги и начинот на враќање на вишо-
кот од приходите над расходите на учесниците на 
пазарот. 

Член 4 
Начинот на организирање на работата на паза-

рот се уредува со правилникот за работењето на 
пазарот, што го донесуваат учесниците на самоу-
правната спогодба од член 1 на оваа уредба. 

Со правилникот за работењето на пазарот се ре-
гулира организирањето на состанци на учесниците 
на пазарот; начинот на собирање на податоци за 
понудата и побарувачката на хартиите од вредност 
и начинот на објавувањето на понудата и побару-
вачката на хартиите од вредност; начинот на дава-
ње податоци за бонитетот на издавачот на хартиите 
од вредност; начинот на вршење на прометот на 
хартиите од вредност и начинот на водење евиден-
ција за извршениот промет на тие хартии; правата, 
обврските и одговорностите на претставниците на 
учесниците на состанокот; евидентирање на склуче-
ните работи во прометот на хартиите од вредност; 
начинот на вршење на административните и струч-
ните работи за потребите на пазарот и др. 

Член 5 
Пазарот нема својство на правно лице. 
Пазарот е посредник во прометот на хартиите 

од вредност и не поднесува материјална одговорност 
за извршениот промет на хартиите од вредност. 

Член 6 
На пазарот организациите на здружен труд, 

банките и другите општествени правни лица вршат 
купување, продажба, пренос и прием на хартиите 
од вредност (во понатамошниот текст: промет на 
хартиите од вредност), чиј промет е дозволен врз 
основа на закон и на други прописи што го уреду-
ваат прометот на хартиите од вредност. 

Член 7 
Прометот на хартиите од вредност на пазарот се 

врши на состаноците на учесниците на пазарот, кои 
со организираат најмалку еднаш месечно. 

Член 8 
На состанокот на учесниците на пазарот може 

да се врши промет на хартиите од вредност според 
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цената на тие хартии назначена на самата хартија 
од вредност, со намалување на каматата од денот на 
купопродажбата до денот на втасувањето на рокот 
за исплата, односно на амортизацијата на хартиите 
од вредност, ако е предвидена каматата или со на-
малување за износот пресметан по есконтната 
стапка, 

На состанокот на учесниците на пазарот може 
да се врши промет на хартиите од вредност и според 
цената која се формира на тој состанок или која на 
наведениот состанок ќе ја договорат купувачот и 
продавачот, а која не може да биде помала од 90% 
од цената од став 1 па овој член. 

Член 9 
Понудувачот на хартија од вредност на пазарот 

при поднесувањето на понудата е должен да доста-
ви податоци за бонитетот на издавачот на хартиите 
од вредност, на начинот предвиден со правилникот 
за работењето на пазарот. 

На пазарот, на барање од купувачот, се обезбе-
дува давањето на податоците за бонитетот на изда-
вачот на хартиите од вредност, на начинот предви-
ден со правилникот за работењето на пазарот. 

Член 10 
Здружението на банкарските организации за 

територијата на Социјалистичка Федеративнп Ре-
публика Југославија води посебни евиденции за при-
ходите и расходите на пазарот во рамките на сво-
ето книговодство. 

Член 11 
Административните, стручните и други работи 

за потребите на пазарот ги вршат работниците на 
работната заедница на Здружението на банкарските 
организации за територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 361 
29 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен езв^т 

Потпретседател. 
Андреј Маринц, с. р. 

303. 

Врз основа на член 291 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата (-,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА И НАЗНАЧУВА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за основите и мерилата за оп-
ределување на личните доходи на функционерите 
што ги именува и назначува Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 59/77 и 
19/78), во точка 4 во одредбата под 2 по зборовите: 
„на претседателот на Сојузниот совет за прекршо-

ци;" се додаваат зборовите: ,,НА советниците на 
претседателот на Сојузниот извршен совет;". 

Во одредбата под 3 зборовите: „на претседателот 
и" се бришат. 

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

Е. п. бр. 363 
12 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

304. 

Врз основа на член 43 став 1, во врска со член 
15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 и 22/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДА-

ВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на ликвидниот 
инвестиционен потенцијал на банката и на усло-
вите за давање овластување за давање гаранција 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 5/76 и 34/78) точката 
1 се менува и гласи: 

,Д. Ликвидниот потенцијал на банката го сочи-
нуваат износите : 

1) на готовите пари во благајната и на сметки-
те во динари, валути и девизи — искажани во об-
разецот Биланс на состојбата на 31 декември, 
што е составен дел на завршната сметка на банка-
та за претходната година, под ред. бр. 4, 5, 9 и 12 
до 17, односно на соодветните конта во книговодство-
то на банката; 

2) на долгорочните пласмани што втасуваат за 
наплата во годината за која се утврдува ликвид-
ниот инвестиционен потенцијал на банката — ис-
кажани во образецот Биланс на состојбата на 
3! декември, освен износите чија наплата е сомни-
телна или спорна; 

3) на планираното зголемување на долгорочни-
те извори на средства во текот на годината за која 
се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал 
на банката. 

Под износ на планираното зголемување на дол-
горочните извори на средства, се подразбира износот 
на изворите на долгорочни средства по кои рокот 
за враќање е подолг од една година, а е обезбеден 
по основ на: 

— здружени и орочени средства на корисници 
на општествени средства, 

— здружени и орочени средства на граѓани и 
на граѓански правни лица, 

— средства присобрани со емисија на обврзници 
и на други хартии од вредност, 

— финансиски кредити и заеми од странство и 
депозити на странски лица, и 

— финансиски кредити и заеми од странство за 
инвестиции во Социјалистичка Федеративна Репу6-
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дика Југославија, што ги зеле корисници на опште-
ствени средства, а по кои банката е гарант; 

4) на планираното зголемување на краткороч-
ните извори на средства во текот на годината за 
која се утврдува ликвидниот инвестиционен потен-
цијал на банката, а кои според прописите можат да 
се користат за инвестиции. 

Под износ на планираното зголемување на крат-
корочните извори на средства кои според прописи-
те можат да се користат за инвестиции, се подраз-
бира дел од износот на изворите на краткорочни 
средства по видување, односно по кои рокот за вта-
сување е до една година и кои според одредбите 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраиЕш и прописите донесени врз ос-
нова на тој закон можат да се користат за долго-
рочни пласмани на средства, а е обезбеден по ос-
нов на: 

— депозити по видување на корисници на оп-
штествени средства, 

— депозити по видување на граѓани и на гра-
ѓански правни лица, 

— здружени и орочени средства на корисници 
на општествени средства, 

— средства присобрани со емисија на обврзници 
и на други хартии од вредност, и 

— финансиски кредити и заеми од странство ЈТ 
депозити на странски лица. 

Планираното зголемување на долгорочните и 
краткорочните извори на средства што според про-
писите можат да се користат за инвестиции, во лик-
видниот инвестиционен потенцијал на банката не 

може да изнесува повеќе од највисокиот процент 
на зголемувањето на тие средства остварен во по-
следните три години за одделна позиција наведена 
во одредбите под 3 и 4 од оваа точка, освен по из-
ворите на средства обезбедени со емисија на обврз-
ници и на други хартии од вредност, со финансиски 
кредити и заеми од странство, со депозити на стран-
ски лица и со финансиски кредити и заеми од 
странство за инвестиции во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија што ги зеле корис-
ниците на општествени средства, а по кои банката е 
гарант — ако банката располага со веродостојна до-
кументација за обезбедувањето на планираните из-
вори на средства по тие основи. 

Под износи чија наплата е сомнителна или спор-
на, во смисла на одредбата под 2 на оваа точка, се 
подразбираат износите на побарувањето од корисник 
на општествени средства кој го оспорил побарува-
њето или тоа е утужено, како и на побарувањето 
од корисник на општествени средства врз основа на 
чија финансиска состојба банката ќе оцени дека на-
платата не ќе може да ја изврши во годината за 
коза го утврдува ликвидниот инвестиционен потен-
цијал." 

2. Во точка 3, на крајот, се додава нов став 7, 
кој гласи; 

„Банката е должна Образецот ЛИП, со подато-
ците за остварениот ликвиден инвестиционен потен-
цирал, да го достави до надлежната Служба на оп-
штественото книговодство во роковите од член 37 
став 1 на Законот за книговодството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/76), а за периодот за кој се соста-
вува периодичната пресметка односно завршната 
сметка." 

3. Образецот ЛИП - Ликвиден инвестиционен" 
потенцијал за 197 година се менува и гласи: 

Образец ЛИН 
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4. Оваа одлука се применува и врз утврдувањето на ликвидниот инвестиционен потенцијал за 
1979 година. 

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

Е. п. бр. 364 
12 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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305. 

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. За увоз на производите наведени во следните 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа, царинските стапки предвидени со Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78) се зголемуваат за 50%, така што новата ца-
ринска стапка да изнесува: 

1 

Тарифен 
број на Наименување Царинска 

Царинската стапка 
тарифа 

1 2 3 

22.05/1а 
22.05/16 
22.05/2а 
22.05/26 
22.05/За 
22.05/36 
22.05/4 
22.05/5 

22.05/6 
22.06/1а 
22.06/16 
22.06/2а 
22.06/26 
22.07/1 
22.07/2 
22.07/3 
22.07/4 
22.07/5 
22.09/1 
22.09/2а 
22.09/26 
22.09/За 
22.09/36 
24.02/1 

24.02/2 
33.06/2а 

33.06/2в 

33.06/2г 
33.06/2д 
33.06/2е 
33.06/2Ж 
33.06/2з 
33.06/2Ѕ 

ВИЕШ обично, во шишиња 
Вино обично, во Други садови 
Вино пенливо, во шишиња 
Вино пенливо, во други садови 
Вино десертно, во шишиња 
Вино десертно, во други садови 
Вино за дестилација 
Шира од грозје пресечена со 
алкохол 
Друго 
Вермут, во шишиња 
Вермут, во други садови 
Друго, во шишиња 
Друго, во други садови 
Јаболковица 
Крушевица 
Медовина 
Вино од суво грозје 
Друго 
Виски 
Вински дестилат 
Друго 
Сливовица 
Друго 
Пури и индиски пури; цигари-
лоси 
Цигари 
Готови 
риски 
Готови 

производи парфиме-

за капаци, 

33.06/2и 
69.13/1 

производи 
веѓи и трепки 
Кармини за уста 
Производи за нокти 
Производи за коса 
Пасти и лосиони за бричење 
Дезодоранси и депилатори 
Дестилирани ароматични води 
и водени раствори на етерски 
масла, вклучувајќи ги истите и 
за медицинска употреба 
Ех. 
Дестилирани ароматични води 
и водени раствори на етерски 
масла, освен за медицинска 
употреба 
Друго 
Фигури и други украсни про-
изводи и производи за лично 
украсување; производи за опре-
мување — од порцелан 

37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 

37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
33 
33 
33 
33 
33 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 

37,5 
37,5 

22;5 

22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 

22,5 
22,5 

30 

69.13/2 Фигури и други украсни про-
изводи и производи за лично 
украсување; производи за оп-
ремување — од ф а ј а н с 30 

70.19/16 Перли, имитација на бисер и 
на бесценети камења, од стакло; 
парчиња и одломки и слични 
модни или декоративни ситни 
стакла и производи од нив — 
друго 30 

70.19/2 Стаклени коцки и ситни ста-
клени плочки, врз подлога или 
без подлога, за мозаик и за 
слични декоративни цели 30. 

70.19/4 Украсни и други модни пред-
мети изработени на дувалки 30 

70.19/5 Стаклени зрна (балотини) 30 
71.01/1 а Природни бисери, обработени Зб 
71.01/16 Природни бисери, необработени 30 
71.01/2а Одгледувани бисери, обработени 30 
71.01/26 Одгледувани бисери, необрабо-

тени 30 
71.02/3 Сортирани дијаманти, освен 

оние за индустриски цели, не-
брусени или просто режани, це-
пени или фино брусеии 30 

71.02/4 Други дијаманти 30 
71.02/5 Други бесценети или полубес-

ценети камења 30 
71.03/2 Други вештачки или рекон-

с т р у и р а н и бесценсти или полу-
бесценети камења, необрабо-
тени, сечени или на друг начин 
обработени но немонтирани, 
иесортирани и ненанижани 30 

71.12/1 Јувелирски производи и нив-
ните делови од сребро или од 
легури на сребро 30 

71.12/2 Јувелириски производи и нив-
ните делови од злато или од 
легури на злато 30 

71.12/3 Јувелирски производи и нив-
ните делови од платина или од 
метали на п л а т и ч к а т а група, и 
од нивните легури 30 

71.13/1а Кујунџиски производи од сре-
бро или од легура на сребро 30 

71.13/16 Друго од сребро и од легура 
на сребро 30 

71.13/2а Кујунџиски производи од злато 
и од легура на злато 30 

71.13/26 Друго од злато и од легура на 
злато 30 

71.13/3 Производи од платина и од ме-
тали на платинската група или 
од нивните легури 30 

71.14/Га Галантериски производи од 
сребро, плакирани или дубли-
рани со сребро 30 

71.14/16 Друго од сребро, плакирано 
или дублирано со сребро 30 

71.14/2а Галантериски производи од 
злато, плакирани или дублира^ 
ни со злато 30 

71.14/26 Друго од злато, плакирано или 
дублирано со злато 30 

71.14/Зв Друго од платина и од метали 
на п л а т и ч к а т а група плаки-
рано или дублирано со платина 
или со метали на п л а т и ч к а т а 
група 30 

71.15/1а Ѓердани, бразлетни и други 
производи од нанижани бисери, 
без вовлечени прицврстувач!! 
и други предмети 30 
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ч Галантериски производи од би-
сер 30 
Јувелирски производи од бисер 30 
Друго од бисер 30 
Ѓердани, бразлетни и други 
производи од нанижани бесце-
нети камења со невглавени 
прицврстувачи или со друг 
прибор 30 
Друго од бесцекети или полу-

бесценети камења 30 
Јувелирски производи од бес-
ц е н е т и полубесценети камења 30 
Друго 30 
Имитации на накит преслечени 
со благородни метали 30 
Други имитации на накит 30 

71.15/16 

71.15/1в 
71.15/1Г 
71.15/2а-1 

71.15/2а-2 

71.15/26-1 

71.15/26-3 
71.16/1 

71.16/2 

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

Е. п. бр. 365 
12 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

308. 

Врз основа на член 20 од-Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во 
врска со одредбите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), а во соглас-
ност со Резолуцијата за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1076 до 1980 година во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) и со одред-
бите на Одлуката за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и за заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), на предлог 
од Народната банка на Југославија, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТАВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА 
ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во согласност со Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика 
и за заедничките основи на кредитната политика 
во 1979 година, со заедничката емисиона и парична 
политика и заедничките основи на кредитната по-
литика (во понатамошниот текст: монетарно-кре-
дитната политика), во 1979 година ќе се поддр-
жува остварувањето на предвидениот пораст на 
производството, спроведувањето на политиката на 
економската стабилизација и остварувањето на утвр-
дените цели во областа на економската размена со 
странство. 

Згради остварување на целите и задачите од 
став 1 на оваа точка, со оваа одлука се утврдуваат 
поблиските рамки и задачи на монетарно-кредит-
ната политика што се однесуваат на регулирањето 
на количината на пари во оптек и на обемот на 

банкарските кредити, како и на основните правци 
на остварувањето на заедничката селективна кре-
дитна политика. 

2. Со мерките за спроведување на монетарно-
-кредитната политика ќе се обезбеди паричната 
маса во 1979 година да ја следи стапката на номи-
налниот пораст на општествениот производ во сог-
ласност со Резолуцијата за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година. 

Народната банка на Југославија ќе го анали-
зира секое тримесечје обемот на паричната маса 
и динамички ќе го приспособува кон стопанските 
движења и кон нивните сезонски карактеристики, 
со тоа што стапката на вкупниот пораст на парич-
ната маса во 1979 година не може да биде поголема 
од стапката на номиналниот пораст на општестве-
ниот производ. 

Потребниот обем на паричната маса, во смисла 
на став 2 од оваа точка, Народната банка на Ју -
гославија ќе го обезбеди со примерната емисија, 
со задолжителната резерва на банките, со благај-
ничките записи и со други мерки со кои, во сог-
ласност со законот, го регулира кредитниот потен-
цијал на банките и обемот на нивните кредити и 
други пласмани. 

3. Издавањето и повлекувањето на пари во 
1979 година ќе се заснова првенствено врз потре-
бите кои произлегуваат од стоковно-паричните и 
кредитните работи на организациите на здружен 
труд, како и од паричните и кредитните работи на 
другите учесници во паричните односи, а во сог-
ласност со движењето и насочувањето на стопан-
ските текови во Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија и со економските односи со 
странство. 

4. Заради постигања на оптимален степен на 
ликвидност на плаќањето во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во согласност со 
целите на економската политика во 1979 година, 
потребно е да се обезбеди: 

1) организациите на здружен труд, во соглас-
ност со прописите, уредно да ги извршуваат своите 
обврски од стоковно-паричните работи и да пре-
земаат мерки за ,наплата на своите побарувања, 
рационално да ги користат своите парични сред-
ства и во што поголема мера да ги користат хар-
тиите од вредност како средство на плаќање; 

2) банките и другите финансиски организации 
непрестано да ја одржуваат својата ликвидност 
така што да обезбедуваат уредно извршување на 
своите обврски и непречено извршување на обврс-
ките на своите депоненти, да преземаат мерки за 
наплата на своите побарувања, да создаваат по-
волни услови за промет на хартии од вреднос и да 
се придржуваат кон општествените договори и 
самоуправните спогодби; 

3) Народната банка на Југославија, со навре-
мени мерки за спроведување на монетарно-кредит-
ната политика, во рамките од точка 2 на оваа 
одлука, да, обезбеди рамномерно снабдување на 
стопанството со пари, водејќи притоа сметка за 
сезонските карактеристики на стопанските дви-
ж е њ а ; 

4) Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини со својата вкупна дејност да 
ја поттикнуваат употребата на хартии од вредност 
како средство на плаќање. 

5. Заради забрзување на процесот на здружу-
вањето на трудот и средствата и за намалување наѓ 
кредитните односи во стопанството, интерните, ос-
новните и здружените банки со своите самоуправни 
општи акти ќ е ги предвидат условите за поттикну^ 
вање на развојот на разни облици за здружување 
на трудот и средствата. 

6. Народната банка на Југославија, со примар-
ната емисија ЕО рамките на потребниот обем нв( 



Петок, 20 април 1979 СЈГУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 - Страна 555 

паричнава маса од точка 2 став 2 на оваа одлука, 
ќе им обезбеди додатни средства на организациите 
на здружен труд во областа на стопанството за 
непречено одвивање на процесот на репродукци-
јата, и тоа: 

1) со купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност издадени со рок на 
втасување до три месеци и со авал на банката, 
што тие организации, како доверител во стоковно-
-паричните работи, ги прибавиле од други органи-
зации на здружен труд во областа на стопанството; 

2) со давање на краткорочни кредити на бан-
ките врз подлога на хартиите од вредност од одред-
бата под 1 на овој став; 

3) со давање на краткорочни кредити на бан-
ките врз" основа на странски хартии од вредност 
што ги поседуваат организациите на здружен труд, 
а кои втасуваат во рок до две години; 

4) со давање кредити на банките во вид на 
учество на примарната емисија во краткорочно^ 
селективно кредитирање на определени приори-
тетни намени. 

Дел од примарната емисија ќе се користи и за 
давање кредити за други намени утврдени со со-
јузен закон. 

7. Примарната емисија ќе се користи првен-
ствено за монетизација на краткорочните пренос-
ливи хартии од вредност што ги издаваат органи-
зациите на здружен труд во областа на стопан-
ството врз основа на своите стоковно-парични и 
кредитни работи и за давање на кредити врз под-
лога на тие хартии од вредност, како и за селек-
тивно насочување за приоритетните намени утвр-
дени со Општествениот план на Југославија за пе-
риод од 1976 до 1980 година. 

Народната банка на Југославија ќе ја пропише 
височината и условите за купување на хартии од 
вредност и за давање на кредитите од точка 6 
став 1 на оваа одлука, водејќи сметка вкупниот 
обем на примарната емисија по тие основи да се 
движи ЕО согласност со потребите на регулирањето 
на паричната маса во смисла на оваа одлука и со 
ориентација кон што поголемо учество на кредит-
ниот потенцијал на банките во финансирањето на 
тие намени. 

Вкупниот износ на додатна примарна емисија 
во 1979 година, потребен за обезбедување на пред-
видениот пораст на паричната маса, по одбивањето 
на делот на таа емисија од 10.851.000.000 динари, 
насочен за извршување на обврските утврдени со 
закон и со други прописи, а до износот од околу 
13.100,000.000 динари ќе се употреби за купување 
на хартии од вредност и за давање на кредитите од 
точка 6 став 1 на оваа одлука. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народ-
ната банка на Југославија, а во рамките на триме-
сечните проекции, со менување на оваа одлука може 
да го приспособува обемот на примарната емисија 
за купување на хартии од вредност и за давање на 
кредитите од точка 6 став 1 на оваа одлука кон 
потребите на порастот на паричната маса од точка 
2 на оваа одлука. 

Народната банка на Југославија со тримесеч-
ните проекции, зависно од реалните движења, ќе 
го утврдува обемот на примерната емисија за ку-
пување на преносливи хартии од вредност и за 
давање на кредитите од точка б на оваа одлука и 
ќе презема мерки за остварување на утврдениот 
обем на примарната емисија. 

8. Народната банка на Југославија во 1979 го-
дина, со купување на краткорочни преносливи хар-
тии од вредност и со давање кредити на банките 
врз основа на хартии од вредност и на други ис-
прави што произлегуваат од стоковно-паричните 
работи на организациите на здружен труд, ќе обез-
бедува дел од примарната емисија како учество 
за краткорочно кредитирање на следните селек-
тивни намени, и тоа: 

1) за извозот на стоки и услуги со кои се обез-
бедува девизен прилив, вклучувајќи го и производ-
ството и подготвувањето на стоките за извоз, како 
и подготвувањето на туристичките и угостителските 
организации на здружен труд за вршење на услуги 
на странски туристи; 

2) за општествено организираното производ-
ство и за залихите на земјоделски и прехранбени 
производи, во согласност со чл. 55 и 56 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во перио-
дот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ1', бр. 34/77); 

3) за увозот на основни суровини и други про-
изводи од земјите во развој и од други земји на 
определени валутни подрачја, според списокот нк 
производите и на земјите што ќе го утврди Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, во сог^ 
ласност со политиката и можностите на платниот 
биланс на Југославија; 

4) за извозот на опрема и бродови на кредит и 
за изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

5) за продажбата, односно купувањето на до- ^ 
машна опрема и бродови на кредит во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

6) за залихите на метали и други договорени 
стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен 
совет, во договор со надлежните органи на репуб-
ликите и надлежните органи на автономните пок-
раини, ќе утврди дека настанала привремена де-
конјунктура на светскиот пазар; 

7) за пазарните стоковни резерви на федераци-
јата, републиките и автономните покраини од до-
машно производство утврдени со програмата на 
надлежните органи, во согласност со член 56 на 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на агроиндустрискиот ком-
плекс во периодот од 1976 до 1980 година. 

До донесувањето на соодветна одлука на Со-
јузниот извршен совет, кредитгѓге за залихи на 
метали од одредбата под 6 на став 1 од оваа точка 
ќе се користат под условите од 1978 година. 

9. Банките со својата деловна политика ќе обез-
бедат основни текови на зголемувањето на парич-
ната маса да бидат: 

1) купувањето на преносливи краткорочни хар-
тии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд врз основа на своите стоковно-па-
рични работи; 

2) одобрувањето на краткорочни кредити на 
организаци,ите на здружен труд врз подлога на 
хартиите од вредност од одредбата под 1 на овој 
став и врз подлога на странските хартии од вред-
ност, што ги поседуваат тие организации; 

3) одобрувањето на краткорочни кредити на ор-
ганизациите на здружен труд врз основа на опреде-
лени исправи што се однесуваат на нивните сто-
ковно-парични работи; 

4) купувањето на странски средства за плаќање 
од организациите на здружен труд и од другите 
учесници во паричните односи, во согласност со 
утврдената девизна политика во 1979 година. 

При купувањето на хартиите од вредност и 
одобрувањето на кредити врз подлога на тие хар-
тии, банките ќе им даваат предност на хартиите од 
вредност што претходно се користени како средство 
за плаќање во стоковно-паричните работи на орга-
низациите на здружен труд. 

10. Со Самоуправната спогодба на банките за 
спроведување на селективната кредитна политика 
ќе се обезбеди насочување на нивнргге кредити во 
согласност со задачите и условите што се утврдени 
во Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година, со целите на економската 
политика во 1979 година и со интересите и плано-
вите на организациите на здружен труд. 
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Со Самоуправната спогодба на банките ќе се 
обезбедат поповолни услови за кредитирање на се-
лективните намени од точка 8 на оваа одлука. 

11. Примарната емисија не може да се користи 
за финансирање на инвестиции и други долгорочни 
потреби, како ни за финансирање на конечната по-
трошувачка. По исклучок, дел од додатната при-
марна емисија ќе се користи во 1979 година само 
за извршување на обврските утврдени со закон 
и со други прописи во износ од 10.851,000.000 ди-
нари, и тоа: 
1) врз основа на Законот за ре-

гулирање на обврските на 
федерацијата по основ на 
курсните разлики („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 
71/72, 12/73 и 71/73) - за 
користење на кредитот за 
амортизација на купоните по 
Обврзниците на федераци-
јата што втасуваат за и св-
илата во 1979 година 1.400,000.000 динари 

2) врз основа на Законот за 
утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1979 
година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78) - за по-
критие на буџетскиот дефи-
цит во 1979 година 8.451,000.000 динари 

3) врз основа на склучените 
договори за кредити од сред-
ствата на динарската про-
тиввредност на странските 
кредити — неискористениот 
износ на одобрените кредити 200.000.000 динари 

4) врз основа на склучените 
договори за кредити за отс-
транување на последиците 
од елементарни непогоди — 
неискористениот износ на 
одобрените 'кредити 400.000.000 динари 

б) за кредитирање на стопан-
ството на територијата на Со-
цијалистичка Автономна По-
краина Косово — за обртни 
средства, во согласност со 
посебен сојузен закон 400,000.000 динари 

12. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе им одобруваат 
на банките и во 1979 година кредити во смисла на 
одредбите од Законот за обезбедување на средства 
за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), и 
тоа до износот кој за тие намени не е искористен 
во 1978 година. 

13. Кредитите што Народната банка на Југо-
славија им ги одобрила на банките од привре-
мените извори на динарската противвредност на 
странските кредити, заради реализација на неиз-
вршениот дел на решението на Сојузниот извршен 
совет за расподелбата и условите на користењето 
на динарската противвредност на странските кре-
дити (Е. п. бр. 861 од '27 декември 1974 година, 
Е. п. бр. 141 од 20 февруари 1975 година и Е. п. бр. 
311 од 25 април 1975 година), банките можат до 
донесувањето на посебен сојузен закон, да ги ко-
ристат во височината на одобрените износи на тие 
кредити за п р е д в и д е ш е намени. 

14. Народната банка на Југославија, до денот на 
почнувањето со работа на Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка, преку народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини, во 1979 година ќе му одоб-
рува на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозните работи користење на краткорочни кре-
дити за рефинансирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони 

работи во странство на кредит, и тоа под условите 
што важеле на 31 декември 1978 година. 

Народната банка на Југославија од Фондот за 
кредитирање и осигурување на извозните работи 
нема да ги наплатува втасаните отплати по дол-
горочниот кредит што на тој Фонд му е одобрен 
врз основа на Заедничките основи на кредитната 
политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/74, 39/74 и 57/74). Камата по тој кредит 
Народната банка на Југославија и во 1979 година 
ќе ја наплатува од Фондот по стапка од 10/о го-
дишно. 

15. Задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Јз^гославија ќе се користи во 1979 
година како инструмент со кој се влијае врз лик-
видноста и кредитниот потенцијал на банките за-
ради регулирање на количината на пари во оптек. 

Народната банка на Југославија во 1979 година 
може да ја пропише стапката^на задолжителната 
резерва во рамките на следните максимални стапки, 
и тоа: 

24% — на депозитите по видување; 
20/о — на депозитите и на другите средства 

за станбена изградба; 
2% — на орочените депозити со отказан рок 

подолг од едва година. 
Задолжителната резерва нема да се пресметува 

на средствата на граѓаните, како ни на другите 
средства на банките на кои таа резерва не се пре-
сметувала во 1978 година. 

Народната банка на Југославија ќе ги проучи 
можностите и до крајот на првото тримесечје од 
1979 година ќе предложи решение за намалување на 
стапката на задолжителната резерва, со цел така 
ослободените средства банките да ги користат за 
кредитирање на селективните намени и за моне-
тизација на хартиите од вредност. Народната банка 
на Југославија, од 1 април 1979 година, со одлука 
што ја донесува Советот на гувернерите во смисла 
на член 17 став 1 од Законот за Народната банка 
на Југославија и единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, ќе ја намали 
стапката на задолжителната резерва за еден про-
центен поен од средствата на депозитите по ви-
дување. 

Во текот на 1979 година Народната банка на 
Југославија, покрај намалувањето на стапката на 
задолжителната резерва од став 4 на оваа точка, и 
понатаму ќе ги проучува можностите за намалување 
на задолжР1телеата резерва во границите што моне-
тарно-кредитните движења и монетарните рамки 
ќе ги овозможуваат. 

Народната банка на Југославија во текот на 
годината ќе го проучи во целост инструментот на 
задолжителната резерва и, ако тоа се покаже 
оправдано, ќе предложи соодветни измени на пос-
тојниот систем на задолжителната резерва како 
инструмент на монетарно-кредитното регулирање. 

16. Средствата на републиките, автономните по-
краини и општините депонирани ка ј народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини, во 1979 година можат да се 
пласираат во согласност со мерките на кредитната 
политика на републиките и автономните покраини, 
со тоа што тие пласмани да се движат во границите 
на расположивите средства. 

17. Во политиката на каматните стапки Народ-
ната банка на Југославија и во 1979 година ќе про-
должи со нивното диференцирање, згради поддржу-
вање на приоритетните задачи на политиката на 
развојот и за остварување на задачите на текуш-
тата економска политика. 

Со диференцираното на каматните стапки во 
смисла на став 1 од оваа точка ќе се обезбедат 
поповолни каматни стапки за купување на хартии 
од вредност за давање на кредитите од точка 8 на 
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оваа одлука, а поголеми каматни стапки за давање 
кредити на банките за одржување на нивната лик-
видност. 

Во согласност со диференцирање^ на стапките 
на активната камата^ во смисла н^ ст. 1 и 2 од оваа 
точка, ќе се утврдат и соодветни стапки на па-
сивната камата на Народната банка на Југославија. 

18. Сојузниот секретаријат за финансии и На-
родната банка на Југославија, преку Здружението 
на банките на Југославија, ќе дадат иницијатива за 
склучување на самоуправна спогодба на банките 
за политиката на каматните стапки. 

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

Е. п. бр. 367 
в април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

307. 

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз осно-
ва на согласност на надлежните републички и 
покраински органи, по прибавено мислење на Инте-
ресната заедница, на Југославија за екон,омски од-
носи со странство, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕ-
ДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОЕКЦИИТЕ 
НА ПЛАТНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ И НА 
ПРОЕКЦИИТЕ НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНИТЕ ПО-
ЗИЦИИ НА РЕПУБЛИКИТЕ ОДНОСНО АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ ВО ЕДИНСТВЕНАТА ПРОЕК-
ЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС И ВО ЕДИНСТВЕ-
НАТА ПРОЕКЦИЈА НА ДЕВИЗНИОТ БИЛАНС НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 И ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија и проекцијата не девизниот биланс на Југо-
славија ги содржат проекциите на платнобиланските 
позиции и проекциите на девизнобилансните пози-
ции на републиките и на автономните покраини во 
единствената меѓусебно усогласена проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија, согласно со член 25 од Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство (во 
натамошниот текст: Законот). 

Проекцијата на платнобилансната позиција и 
проекцијата на девизнобилансната позиција на ре-
публиката односно на автономната покраина во 
единствената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија, согласно со Зако-
нот (чл. 28 и 29), содржат меѓусебно усогласен пла-
ниран обем на финансиските и други економски 
трансакции што ги остваруваат домашни лица од 
територијата на одделна република односно авто-
номна покраина со странски лица, по сите извори, 
основи и намени, и во нив се искажуваат сите бит-
ни елементи содржани во платниот била,нс на Југо-
славија и во девизниот билан-с на Југославија. 

Проекциите на платнобилансните позиции и 
проекциите на девизнобилансните позиции на ре-

публиките односно на автономните покраини од став 
1 на оваа точка се донесуваат заради утврдувања 
на правата, обврските и одговорностите на репуб-
ликите односно на автономните покраини за оства-
рувањето на планираните пропорции во единстве-
ната проекција на платниот биланс и на девизниот 
биланс на Југославија и за преземањето на догово-
рените мерки и други обврски утврдени согласно со 
Законот (член 31). 

2. Во проекциите на платнобилансните позиции 
на републиките односно на автономните покраини 
во единствената проекција на платниот биланс на 
Југославија се искажуваат сите битни елементи со-
држани во платниот биланс на Југославија, а осо-
бено извозот на стоки и услуги и приливот на девизи 
по останатиот нестоковен основ, увозот на стоки и 
услуги и одливот на девизи по останатиот нестоко-
вен основ, обемот на користењето на кредити во 
странство, отплатите на странски кредити и обемот 
на кредитите што му се одобруваат во странство 
наплатите по кредитите дадени на странство и нив-
ната структура и рочност, како и суфицитот односно 
дефицитот на сите девизни трансакции со странство, 
во согласност со Законот (член 29). 

Во проекциите на девизнобилакеките позиции на 
републиките односно на автономните покраини во 
единствената проекција на девизниот биланс на Ју -
гославија се искажуваат сите битни елементи содр-
жани во единствениот девизен биланс на Југослави-
ја, а особено обемот на приливот и на одливот на 
девизи по основ на извозот и увозот на стоки и 
услуги, на приливот и одливот на девизи по остана-
тиот нестоковен основ, обемот на користењето на 
кредити во странство, отплатите на странските кре-
дити и обемот на кредитите што му се одобруваат 
на странство, наплатите на дадените кредити и нив-
ната структура и родност, како и суфицитот односно 
дефицитот на сите девизни трансакции со странство. 

Проекциите на платнобилансните позиции и про-
екциите на дезизнобилансните позиции на републи-
ките односно на автономните покраини во един-
ствената проекција на платниот биланс и во 
единствната проекција на девизниот биланс на 
Југославија од ст. 1 и 2 на оваа точка се утврдуваат 
годишно според сите основи и намени, искажани 
посебно за конвертибилните а посебно за клирин-
пжите девизи. 

3. Заради утврдување и следење на остварува-
њето на проекцијата на платнобилансната позиција 
и на проекцијата на девизиобилансната позиција на 
републиката односно на автономната покраина, со 
оваа одлука се пропишуваат критериумите и мето-
дологијата за утврд,ување и методологијата за сле-
дење на остварувањето на проекциите на платноби-
лансните позиции и на проекциите на девизноби-
лансните позиции на републиките и на автономните 
покраини во единствената меѓусебно усогласена про-
екција на платниот биланс и на девизниот биланс на 
Југославија. 

4. Основи за утврдување на проекциите на 
платнобиланоните позиции и на проекциите на де-
визиобилансните позиции на републиките односно 
на автономните покраини во единствената проек-
ција на платниот биланс и на девизниот биланс на 
Југославија се:. 

1) Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1976 до 1980 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), општествените планови на репуб-
ликите односно на автономните покраини за тој 
период и Проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година; 

2) резолуцијата за политиката на остварувањето 
на општествениот план на Југославија и резолуции-
те на републиките и на автономните покраини за 
односната" година. 

\ 
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3) плановите на основните и на другите орга-
низации на здружен труд за економските односи со 
странство, за приливот и одливот на девизи и за 
кредитните односи со странство, меѓусебно усогла-
сени во рамките на самоуправните интересни заед-
ници за економски односи со странство на републи-
ките и на автономните покраини, врз основа на 
целите и елементите од плановите за економските 
односи со странство, од плановите за приливот и 
одливот на девизи и од плановите за кредитните 
односи со странство, од посебно значење за плат-
ниот и девизниот биланс на Југославија и за един-
ството на југословенскиот пазар, договорени во 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство; 

4) склучените договори на федерацијата, на ре-
публиките и на автономните покраини за насочува-
ње на дополнителните странски средства во перио-
дот од 1976 до 1980 година; 

5) обврските на републиките, на автономните 
покраини и на федерацијата за воспоставување на 
поусогласени и поурамнотежени односи при утвр-
дувањето на проекциите на платнобилансните пози-
ции и на проекциите на девизнобилансните пози-
ции на републиките и на автономните покраини во 
единствената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс, на Југославија, врз основа на чл. 
26, 27 и 31 од Законот. 

Заради намалување на дефицитот на текуш-
тиот платен биланс на Југославија, покриеноста на 
увозот на стоки и услуги со извоз на стоки и услуги 
во размената со конвертибилното подрачје треба, во 
принцип, да биде поповолна од остварената во 
претходната година (коригирано за износот на ком-
пензациите според член 22 од Законот). 

Покриеноста на извозот на стоки и услуги со 
извоз на стоки и услуги во размената со клирин-
шкото подрачје треба, во принцип, да биде поповол-
на од утврдената во претходната година; 

6) усогласената оцена на извршувањето на пра-
вата, обврските и одговорностите на републиките и 
на автономшгге покраини за остварувањето на 
проекциите на платнобилансните позиции и на 
проекциите на девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини во претход-
ната година; 

7) компензациите според член 22 од Законот, 
како составен дел од мерките на заедничката де-
визна политика, заснована врз договорената раз-
војна политика во среднорочниот план; 

8) самоуправните спогодби склучени во смисла 
на член 67 од Законот и правата и обврските содр-
жани во нив; 

9) политиката за побрз развој на стопански не-
доволно развиените републики и за најбрз развој 
на САП Косово утврдена со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. 

5. Утврдувањето на проекциите на платнобилан-
сните позиции и на проекциите на девизнобилансни-
те позиции на републиките односно на автономните 
покраини во единствената меѓусебно усогласена про-
екција на платниот биланс и на девизниот биланс 
на Југославија се врши со посебни критериуми за 
конвертибилните и со посебни критериуми за кли-
риншките девизи. 

Одде дните ставки во платнобилансните и в о д е -
визнобилансните позиции на републиките односно 
на автономните покраини во единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија и во единстве-
ната проекција на девизниот биланс на Југославија 
се утврдуваат за ковертибилното подрачје врз осно-
ва на следните критериуми: 

1) вредноста на извозот на стоки односно на 
наплатите по излезот на стоки но платнобилансните 
и во де^г-пноГчг па идните позиции па републиките од-
носно па авто;т,?.тнт1те покраини се утврдува во рам-
ките па оценетите можности з?. извоз на стоки, во 

зависност од предвидениот растеж на општествениот 
производ на вкупното стопанство утврден во го-
дишните резолуции за остварување на општестве-
ниот план на развојот на Југославија и во годишни-
те резолуции на социјалистичките републики и ав-
тономни покраини, за годината за која се донесу-
ваат, за остварување на општествените планови на 
републиките и на автономните покраини; 

2) вредноста на увозот на стоки односно на пла-
ќањата по увозот на стоки во платнобилаисните и 
во девизнобилансните позиции на републиките од-
носно на автономните покраини се утврдува во рам-
ките на оценетиот потребен увоз на стоки, вкупен 
и по намените во зависност од растежот на опште-
ствениот производ на вкупното стопанство утврден 
во годишните резолуции за остварување на опште-
ствениот план на развојот на Југославија и во го-
дишните резолуции на републиките и на автоном-
ните покраини, за годината за која се донесуваат, 
за остварување на општествените планови на ре-
публиките и на автономните покраини. 

Основни критериуми што се применуваат при 
утврдувањето на обемот на увозот на стоки во плат-
нобилаиените позиции на републиките и на авто-
номните покраини се: 

а) платнобилансните можности на земјата; 
б) растежот на увозот на стоки и растежот на 

извозот на стоки предвиден во годишните резолу-
ции за остварување на општествениот развој на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и во 
годишните резолуции на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини; 

в) растежот на општествениот производ и на 
индустриското производство предвиден во годиш-
ните резолуции за остварување на општествениот 
развој на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
година и во годишните резолуции на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини; 

г) покриеност^ на увозот на стоки и услуги со 
извоз на стоки и услуги која, во принцип, би тре-
бало да биде поповолна од остварената во претход-
ната година, при што може да дојде до отстапување 
доколку се поетите согласност дека одделни репу-
блики и автономни покраини ќе имаат иста или 
пониска покриеност, и тоа од следните причини: 

— поради зголемување на увозот за производ-
ство со кое се супституира увозот во определени 
документирано утврдени случаи, кога тоа производ-
ство влијае врз намалување на дефицитот; 

— поради зголемување на увозот на опрема при 
поголем обем на инвестициони вложувања во смис-
ла на реализација на Општествениот план на раз-
војот на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
година, односно на општествените планови на ре-
публиките и на автономните покраини за истиот 
плански период; 

— поради намалување на извозот на определени 
стоки како последица на изразита деконјунктура на 
тие извозни стоки на светскиот пазар, кои во прет-
ходниот период претставуваа значаен обем на изво-
зот за одделни републики и автономни покраини; 

— поради заеднички договорениот зголемен увоз 
на енергетски суровини; 

поради други причини што согласно ќе се оце-
нат дека можат да бидат причина за отстапување 
од овој принцип. 

При утврдувањето обемот на увозот на стоки 
треба да се земе предвид и степенот на покриеноста 
на увозот на стоки со извоз на стоки; 

д) Кај оние републики и автономни покраини 
за кои се Јрфедвидува и во кои ќе се оствари пого-
лема стапка ца растежот на девизниот прилив од 
југословЉскиот просек, да се предвиди и поголем 
растеж на увозот, кој не може да биде поголем во 
апсолутен износ од вредноста на зголемениот деви-
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зен прилив. К а ј оние републики и автономни покра-
ини за кои се предвидува и во кои ќе се оствари 
понизок растеж на девизниот прилив од просечниот 
југословенски растеж, да се предвиди и понизок 
растеж на нивниот увоз, но најмногу, во апсолутен 
износ, за вредноста на намалениот девизен прилив; 

ѓ) развојот и производството на дејностите од 
посебно значење за остварувањето на општествениот 
план на развојот за периодот од 1976 до 1980 година; 

е) снабдувањето со суровини и репродукционен 
материјал на производството со кое позначително 
се супституира увозот на единствениот југословен-
ски пазар; 

ж) користењето на дополнителни странски сред-
ства за увоз на опрема врз основа на Договорот 
за распоредот на правата за задолжување во стран-
ство; 

з) реализацијата на политиката за побрз развој 
на недоволно развиените републики и за најбрз 
развој на САП Косово; 

3) девизниот прилив од туризмот што се искажу-
ва во проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија и во проекцијата на девизниот биланс на Југо-
славија се состои од приливот што се остварува во 
девизи, и тоа: 

а) од девизните дознаки од странство во корист 
на основните организации на здружен труд кои да-
ваат туристички услуги; 

б) од девизниот прилив по основ на динарските 
банкноти што Народната банка на Југославија им 
ги продала на странски банки, а кои се наменети 
за потребите на странските туристи; 

в) од девизниот прилив во ефективни странски 
пари што странските туристи ги заменуваат за ди-
нарскР1 средства за плаќање кај менувачите во зем-
јата; 

г) од девизниот прилив по основ на продадените 
бензински бонови на Авто-мото сојузот на Југосла-
вија. 

Девизниот прилив од туризмот според основите 
од одредбите под а) и г) на оваа потточка се утвр-
дува во 1979 година во проекциите на платиобилан-
сните позици и во проекциите на девизнобилансните 
позиции на републиките и на автономните покраини 
во единствената проекција на платниот биланс на 
Југославија односно во единствената проекција на 
девизниот биланс на Југославија врз основа на ос-
тварениот девизен прилив во 1978 година, а девиз-
ниот прилив според основите од одредбите под б) и 
в) се утврдува во 1979 година со примена на след-
ните проценти врз вкупниот девизен прилив оства-
рен во 1978 година според тие основи, и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 4,70% 
СР Македонија 2,50% 
СР Словенија ' 10,30% 
СР Србија (без автономните покраини) 10,00% 
СР Хрватска 61.50% 
СР Цина Гора 7,00% 
САП Војводина 3,20% 
САП Косово 0,80% 

Начинот на утврдувањето на девизниот прилив 
од туризмот за 1980 година ќе се определи допол-
нително; 

4) приходот по основ на транспортот се утврдува 
во рамките на планираниот вкупен обем на прихо-
дите според тој основ во единствената проекција на 
платниот биланс на Југославија, во зависност од 
предвидениот растеж на општествениот производ на 
вкупното стопанство утврден во годишните резолу-
ции за остварување на општествениот план на Југо-
славија и во годишните резолуции на републиките 
и на автономните покраини, за годината за која се 
донесуваат, за остварување на општествените пла-
нови на републиките и на автономните покраини, 

базирани врз плановите на транспортните и услуж-
ните основни организации на здружен труд во го-
дината за која се утврдува. 

Девизниот прилив по основ на транспортот се 
утврдува по републиките и автономните покраини 
врз база на оцените во претходната година и пла-
новите на основните организации на здружен труд 
во годината за која се утврдува; 

5) расходот по основ на транспортот се утврдува 
како и приходот според овој основ, во смисла на 
потточка 4. 

Девизниот одлив по основ на транспортот се 
утврдува како и девизниот прилив според овој ос-
нов, во смисла на потточка 4; 

6) приходот односно девизниот прилив по основ 
на изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство се утврдува во рамките на вкупниот обем утвр-
ден во единствената проекција на платниот биланс 
и на девизниот биланс на Југославија, во зависност 
од предвидениот растеж на општествениот производ 
на вкупното стопанство утврден во годишните ре-
золуции за остварување на општествениот план на 
Југославија и во годишните резолуции на соција-
листичките републики и автономни по-краини, за 
годината за која се донесуваат, за остварување на 
општествените планови на републиките и на авто-
номните покраини, базирани врз плановите за извоз 
на инвестициони услуги на основните организации 
на здружен труд во годината за која се утврдува. 

Расходот односно, девизниот одлив по основ на 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
се утврдува како и приходот односно приливот спо-
ред тој основ; 

7) приходот односно девизниот прилив по основ 
на застапничка провизија се утврдува по републи-
ките и автономните покраини врз база на оцена на 
остварувањето во претходната год,ина на основните 
застапнички организации на здружен труд што се 
занимаваат со застапување на утврдениот обем на 
увозот на стоки во годината за која се утврдуваат: 

8) расходот односно девизниот одлив по основ 
на застапничката провизија се утврдува по репуб-
ликите и автономните покраини врз база на оцена 
на остварувањето во претходната година на основ-
ните застапнички организации на здрз^жен труд и 
утврдениот обем на извозот на стоки во единстве-
ната проекција на-платниот биланс и на девизниот 
биланс на Југославија, односно на извозот на стоки 
во проекциите на платно-билансните и на девизно^ 
билансните позици на републиките односно на авто-
номните покраини во годината за која се утврдува; 

9) при утврдувањето на девизниот одлив по 
основ на патувања во странство за службени и сто-
пански цели се тргнува од цената ца остварувањето 
во минатата година, земајќи го предвид и предви-
деното зголемување на обемот на размената во го-
дината за која се утврдува, уважувајќи ги специ-
фичните потреби на одделните републики и авто-
номни покраини; 

10) девизните дознаки од страст-?,о во корист на 
физички лица и на граѓански пранги лица и ефек-
тивите, што се полагаат на девизи:'те сметки и на 
девизните штедни влогови на граѓаните и на гра-
ѓанските правни лица, се утврдуваат аа 1979 година 
по републиките и автономните покраини со примена 
на следните п-роценти: 

СР Босна и Херцеговина 18,90% 
СР Македонија 7,00% 
СР Словенија 7,80% 
СР Србија (без автономни покраини) 19,20% 
СР Црна Гора 1,30% 
СР Хрватска 35.80% 
САП Војводина 6,80% 
САП Косово 3,70% 
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Начинот на утврдувањето на девизниот прилив 
по основот од став 1 на оваа потточка за 1978 година 
ќе се определи дополнително. 

Девизните дознаки од странство во корист на 
граѓаните и на граѓанските правни лица што се 
Исплатуваат во динари, се утврдуваат по републи-
ките и автономните покраини според живеалиштето 
односно седиштето на корисникот на дознаката; 

11) девизниот одлив по основ на подигнати де-
визи и извршени дознаки од девизните сметки и 
девизните штедни влогови на граѓаните се утврдува 
во платнобилансните и во девизнобилансните пози-
ции на републиките и на автономните покраини со 
примена на процентите од потточка 10 на точка б) 
од оваа одлука; 

12) останатиот девизен приход односно прилив 
по нестоковен основ во платнобилансните и во де-
визнобилансните позиции на републиките и на авто-
номните покраини се утврдува врз основа на оцена 
на извршувањето во претходната година и планира-
ниот обем на девизниот прилив во годината за која 
се утврдува; 

13) останатиот девизен расход односно одлив по 
нестоковен основ во платно билансните и во девизно-
билансните позиции на републиките и на автоном-
ните покраини се утврдува врз основа на извршу-
вањето во претходната година; 

14) каматите по дадените кредити од односите 
со странство се утврдуваат врз основа на ануитет-
и т е планови, а според седиштето на основните ор-
ганизации на здружен труд даватели на кредити; 

15) ставката на платената камата се утврдува 
според ануитетите планови, а спрема седиштето на 
основната организација на здружен труд корисник 
на кредитот; 

16) во проекциите на платнобилансните и на де-
визнобилансните позиции на републиките односно 
на автономите покраини, правото на компензација 
по основ на член 22 од Законот се евидентира спре-
ма седиштето на основната организација на здружен 
труд односно корисникот на компензацијата, во вид 
на зголемени права на плаќање; 

17) наплатите по дадените кредити на странство 
се утврдуваат во проекциите на платнобиланените и 
на девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини, врз база на ануитетните п л а -
нови, а спрема седиштето на основната организација 
на здружен труд односно давателот на кредитот; 

18) Обемот на користењето на странски кредити 
во проекциите на платнобилансните и на девизно-
билансните позиции на републиките и на автономни-
те покраини се утврдува спрема склучените договори 
на федерацијата, на републиките и на автономните 
покраини за насочување на дополнителните стран-
ски средства во периодот од 1976 до 1980 година; 

19) обемот на кредитирањето на странство се 
утврдува во проекциите на платнобилансните позн-

е р 
САП 

ШЕМА ЗА У Т В Р Д У В А Њ Е И СЛЕДЕЊЕ НА ПРО-
ЕКЦИЈАТА НА П Л А ТНОВИ Л АНСН АТА ПОЗИ-
ЦИЈА 

I. Текушти трансакции со странство 

ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го 
и ИЕОЗОТ на кредит, како и според самоуправни 
спогодби од член 67 на Законот) 

1. Извоз на стоки (вклучувајќи ги и стоките на 
кредит) .. , ^ . 

2. Приходи од услуги 
2.1. Туризам 
2.2. Транспорт: 

— поморски 

ции на републиките и на автономните покраини, 
според програмите за извоз на стоки и услуги на 
кредит, како и за давање финансиски кредити спре-
ма седиштето на основните организации на здружен 
труд што остваруваат извоз и одобруваат кредити; 

20) отплатата на главницата на долгот спрема 
странство по основ на искористените заем,и и креди-
ти се утврдува во проекциите на платнобилансните 
и на девизноби ланските позиции на републиките и 
на автономните покраини врз база на ануитетите 
планови, а спрема седиштето на основните орга-
низации на здружен труд што ги користеле кре-
дитите; 

6. Утврдувањето на платнобилансните позиции 
на републиките и на автономните покраини во кли-
риншките девизи за 1979 година се врши ориента-
ционо, тргнувајќи од склучените меѓудржавни спо-
годби и други аранжмани за повеќегодишниот и 
годишниот обем на размената со земјите со кои е 
утврден клириншки начин на плаќање. 

За утврдувањето на платнобилансните позиции 
на републиките и на автономните покраини во кли-
риишките девизи за 1980 година ќе се утврдат кри-
териумите во 1979 година (во постапката за допол-
нување и измена на оваа одлука). 

Извозот на обоени метали на клириншкото по-
драчје, според меѓудржавни спогодби и соодветни 
акти за меѓусебна долгорочна размена на суровини 
и на енергетски горива, во платнобилансните пози-
ции на републиките и на автономните покраини 
обезбедува исти права како извозот на конверти-
билното подрачје. 

7. Проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија и проекцијата на девизниот биланс на Југо-
славија ги опфаќаат и девизните приходи и девиз-
ните расходи на федерацијата со кои се утврдува 
обемот и правото на купување девизи за потребите 
на Југословенската народна армија и за извршува-
ње на задачите на органите на федерацијата во об-
ласта на народ,ната одбрана, за потребите на мате-
ријлните резерви во федерацијата, за потребите на 
Фондот за побрз развој на стопански недоволно раз-
виените подрачја, за потребите на органите на фе -
дерацијата, за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата во согласност 
со среднорочниот план на Југославија (член 25 од 
Законот). 

8. Утврдувањето и следењето на проекциите на 
платнобилансните позиции и на проекциите на де-
визнобилансните позиции на републиките односно 
на автономните покраини во единствената меѓусебно 
усогласена проекција на платниот биланс и во 
единствената проекција на девизниот биланс на Ју-
гославија, се врши вкупно за годината и во триме-
сечна динамика, посебно за конвертибилните и 
посебно за клириншките девизи, според следните 
шеми: 

СР 
САП 

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРО-
ЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНАТА ПОЗИ-
ЦИЈА 

I. Текушти трансакции со странство 

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ 
И УСЛУГИ (вклучувајќи го и приливот според 
самоуправни спогодби од член 67 на Законот) 

1. Девизен прилив по извозот на стоки (за го-
тово) 

2. Девизен прилив од услуги: 
2.1. Туризам 
2.2. Транспорт: 

— поморски 
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— железнички 
— речен 
— воздушен 
— ПТТ 
— друмски 

2.3. Инвестициони работи во странство 
2.4. Застапничка провизија 
2.5. Други услуги: 

— осигурување и реосигурување 
— шпедитерски услуги 
— услуги за облагородување на стоки 
— ДРУГО 

А. ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 4- 2) 

3. НЕСТОКОВЕН прилив во корист на физички 
и граѓански правни лица: 

3.1. Девизни дознаки и ефектива што се пола-
гаат на девизни сметки на граѓаните 
Од тоа: 
— прилив од туристички услуги (процена) 

3.2. Девизни дознаки исплатени во динари 
4. Др,уг нестоковен девизен прилив 
5. Камати (наплатени) 

Б. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН 
БИЛАНС (1 до 5) 

УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го 
и увозот на кредит) 

1. Увоз на стоки (вклучувајќи ги и стоките на 
кредит): 

1.1. Репродукционен материјал 
1.2. Опрема 
1.3. Стоки за широка потрошувачка 

2. Расходи за услуги: 
2.1. Транспорт: 

— поморски 
— железнички 
— речен 
— воздушен 
— ПТТ 
— друмски 

2.2. Инвестициони работи во странство 
2.3. Застапничка провизија 
2.4. Патувања за стопански и службени цели 
2.5. Други услуги: 

— осигурување и реосигурување 
— шпедитерски услуги 
— услуги за облагородување на стоки 
— трошоци за издржување на претставни-

штвата на ОЗТ 
— ДРУГО 

В. УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 Н- 2) 

Г. САЛДО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ (А - В) 

— стоки 
- услуги 
3. Подигната ефектива и извршени дознаки од 
девизните сметки на граѓаните 
4. Друг нестоковен одлив 
5. Камати (платени) 

Д. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН 
БИЛАНС (1 до 5) 

Г. САЛДО НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН БИЛАНС 
(Б - Д) 

6. Компензација од член 22 на Законот 

— железнички 
— речен 
— воздушен 
— ПТТ 
— друмски 

2.3. Инвестициони работи во странство 
2.4. Застапничка провизија 
2.5. Други услуги: 

— осигурување и реосигурување 
— шпедитерски услуги 
— услуги за облагородување на стоки 
— друго 

A. ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
(1 + 2) 

3. НЕСТОКОВЕН прилив во корист на физички 
и граѓански правни лица: 

3.1. Девизни дознаки и ефектива што се пола-
гаат на девизни сметки на граѓаните 
Од тоа: 
— прилив од туристички услуги (процена) 

3.2. Девизни дознаки исплатени во динари 
4. Друг нестоковен девизен прилив 
5. Камати (наплатени) 

Б. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИ-
ЗЕН БИЛАНС (1 до 5) 

ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ЗА УВОЗ НА СТОКИ И УС-
ЛУГИ (вклучувајќи го и користењето на стоковни 
кредити) 

1. Девизни плаќања по увозот на стоки (вклучу-
вајќи го и користењето на стоковни кредити); 
— плаќање во готово 
— користење на стоковни кредити 
1.1. Репродукционен материјал 
1.2. Опрема 
1.3. Стоки за широка потрошувачка 

2. Одлив за услуги: 
2.1. Транспорт: 

— поморски 
— железнички 
— речен 
— воздушен 
— ПТТ 
— друмски 

2.2. Инвестициони работи во странство 
2.3. Застапничка провизија 
2.4. Патувања за стопански и службени цели 
2.5. Други услуги: 

— осигурување и реосигурување 
— шпедитерски услуги 
— услуги за облагородување на стоки 
— трошоци за издржување на претставни-

штвата на ОЗТ 
— друго 

B. ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ЗА УВОЗ НА СТОКИ И УС-
ЛУГИ (1 2) 

Г. САЛДО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ (А - В) 

- - стоки 
— услуги 
3. Подигната ефектива и извршени дознаки од 
девизните сметки на граѓаните 
4. Друг иестоковен одлив 
5. Камати (платени) 

Д. ВКУПЕН ОДЛИВ НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН 
БИЛАНС (1 до 5) 

Г. САЛДО НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН БИЛАНС 
(Б - Д) 

6. Компензација од член 22 на Законот 
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Е. ВКУПНИ ДЕВИЗНИ РАСХОДИ (1 до 6) 

Ж. РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ И 
ВКУПНИТЕ РАСХОДИ (без капитални трансак-
ции) (Б - Е) 

II. Кредитно финансиски односи со странство 

1. Наплати по кредити дадени на страотно (глав-
ница) 

2. Користење на странски кредити: 
— финансиски 
— за опрема 
— за репродукција 

3. Кредитирање на странство: 
— стоковни кредити1) 
— финансиски кредити 
— кредитирање на инвестициони работи во 

странство1) 
4. Отплати на кредитите (главницата) 
5. Друго (±) 

3. САЛДО НА КРЕДИТНО-ФИНАНСИСКИТЕ ОД-
НОСИ СО СТРАНСТВО (1 до 5), О Д Н О С Н О (1+2) 
- (3 + 4) ± 5 

Ѕ. САЛДО НА ВКУПНИТЕ ТРАНСАКЦИИ ОД ОД-
НОСИТИ СО СТРАНСТВО (Ж ± 3) 

Е. ВКУПЕН ДЕВИЗЕН ОДЛИВ (1 до 6) 

Ж. РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ВКУПНИОТ ДЕВИЗЕН 
ПРИЛИВ И ВКУПНИОТ ДЕВИЗЕН ОДЛИВ (без 
капитални трансакции) (Б — Е) 

II. Кредитно финансиски односи со странство 

1. Наплати по кредити дадени на странство (глав-
ница) 

2. Користење на странски кредити: 
— финансиски 
— за опрема 
— за репродукција 

3. Кредитирање на странство: 

— финансиски кредити 

4. Отплати на кредитите (главницата) 
5. Друго (±) 

3. САЛДО НА КРЕДИТНО-ФИНАНСИСКИТЕ ОД' 
НОСИ СО СТРАНСТВО (1 до 5), ОДНОСНО (1+2) 
- (3+ 4) ± 5 

Ѕ. САЛДО НА ВКУПНИТЕ ТРАНСАКЦИИ ОД ОД-
НОСИТИ СО СТРАНСТВО (Ж ± 3) 

1) Давањето на стоковни кредити и на услуги во странство на кредит не претставува девизна трансакција, 
туку само стоковна трансакција, и како таква е опфатена само во платниот биланс на Југославија и во платиоби-
лансните позиции на републиките и на автономните покраини. Тоа се води на сметките на организациите на здружен 
труд како побарувања за кредитите дадени на странство. 

9. Одделните ставки во платнобплапсните и во 
девизнобилансните позиции на републиките однос-
но на автономните покраини во единствената про-
екција на платниот биланс и во единствената про-
екција на девизниот биланс на Југославија се сле-
дат според шемата од точка 7 на оваа одлука, врз ос-
нова на следната методологија: 

1) вредноста на остварениот извоз на стоки фран-
ко југословенска граница се следи по републиките 
и автономните покраини спрема седиштето на основ-
ната организација на здружен труд чии стоки се 
предмет на извозот, а врз основа на царинска де-
кларација, вклучувајќи го извозот врз база на склу-
чени самоуправни спогодби според член 67 од За-
конот. 

Девизниот прилив по извозот на стоки се следи 
по републиките и автономните покраини спрема се-
диштето на основната организација на здружен труд 
,чии стоки се предмет на извозот, а врз база на из-
вештај/распоред на приливот на девизи, вклучувај-
ќи го и приливот според член 67 од Законот; 

2) вредноста на остварениот увоз на стоки фран-
ко југословенска граница се следи по републиките 
и автономните покраини спрема седиштето на ос-
новната организација на здружен труд корисник 
на стоките, за чија сметка се врши увозот на стоки, 
а врз основа на царинска декларација. 

Девизните плаќања по основ на увозот на стоки 
се следат по републиките и автономните покраини 
спрема седиштето на корисникот на стоките, за чија 
сметка се врши увозот; 

3) остварувањето на девизниот прилив од ту-
ризмот во 1979 година се следи во вкупен износ за 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

и по основите од потточка 3 на точка 5 од оваа од-
лука, а се распоредува по републиките и автоном-
ните покраини на начин на кој се утврдува девиз-
ниот прилив од туризмот според одредбите од пот-
точка 3 на точка 5 од оваа одлука. 

Начинот на следењето не остварувањето на де-
визниот прилив од туризмот во 1980 година ќе се 
утврди дополнително; 

4) приходот по основ на транспортот се следи 
по републиките и автономните покраини врз основа 
на извештаи на основните организации на здружен 
труд што даваат транспортни и други услуги од те-
риторијата на одделна република односно автоном-
на покраина, во кои се внесува и приливот од склу-
чените самоуправни спогодби според член 67 од 
Законот. 

Девизниот прилив по основ на транспортот се 
следи по републиките и автономните покраини 
спрема седиштето на основната организација на 
здружен труд што остварила прилив за дадена ус-
луга, вклучувајќи го и остварениот прилив по ос-
нов на член 67 од Законот; 

5) расходот по основ на транспортот се следи 
како и приходот по тој основ, во смисла на пот-
точка 4 и од точка 9 на оваа одлука. 

Девизниот одлив по основ на транспортот се 
следи спрема седиштето на основната организација 
на здружен труд — краен корисник на транспорт-
ни услуги; 

6) приходот односно девизниот прилив по ос-
нов на изведувањето на инвестициони работи во 
странство се следи спрема седиштето на основната 
организација на здружен труд што ги изведува тие 
работи. 

Расходот и девизниот одлив по основ на изве-
дувањето на инвестициони работи во странство се 
следи како и приходот односно приливот по тој ос-
нов; 

7) приходот односно девизниот прилив по основ 
на застапничка провизија се следи спрема седиш-
тето на основната застапничка организација на 
здружен труд што го остварила приходот односно 
девизниот прилив по тој основ; 

8) расходот односно девизниот одлив по основ 
на застапничка провизија се следи спрема седиш-
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тето на основната организација на здружен труд 
на чијшто товар се врши плаќањето според тој 
основ; 

9) девизниот одлив по основ на патување во 
странство за службени и стопански цели се следи 
спрема седиштето на основната организација ма 
здружен труд односно на општественото правно 
лице на чијшто товар е извршено патување; 

10) девизните дознаки од странство во корист 
на физички лица и граѓански правни лица и ефекти-
вите што се полагаат на девизни сметки и на де-
визни штедни влогови на граѓаните, како и доз-
наките од странство во корист на граѓани и на гра-
ѓански правни лица што се исплатуваат во динари, 
се следат во 1979 година во платнобилансните и во 
девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини на начинот на кој девиз-
ниот прилив по тој основ се утврдува според од-
редбите на потточка 10 од точка 5 на оваа одлука. 

Начинот на следењето на девизниот прилив по 
основот од став 1 на оваа потточка во 1980 година 
ќе се утврди дополнително; 

11) девизниот одлив по основ на подигнати де-
визи и извршени дознаки од девизните сметки и 
девизните штедни влогови на граѓаните, се следи 
во 1979 година во платнобилансните и во девизноби-
лансните позиции на републиките и на автономните 
покраини на начинот на кој девизниот одлив по 
овој основ се утврдува според одредбите на пот-
точка 11 од точка 5 на оваа одлука. 

Начинот на следењето на девизниот одлив по 
основот од став 1 на оваа потточка во 1980 година 
ќе се утврди дополнително; 

12) останатиот девизен приход односно прилив 
според нестоковен основ во платнобилансните и ЕО 
девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини се следи спрема седиштето 
на корисникот општествено правно лице, односно 
основна организација на здружен труд што ги оства-
рува ; 

13) останатиот девизен расход односно одлив 
по нестоковен основ во платнобилансните и во де-
визнобилансните позиции на републиките и на ав-
тономните покраини се следи спрема седиштето на 
основната организација на здружен труд односно 
на општественото правно лице на чијшто товар се 
врши плаќањето: 

14) каматите по дадените кредити од односите 
со странство се следат спрема седиштето на основ-
ните организации на здружен труд даватели на 
кредити; 

15) стапката на платената камата се следи спре-
ма седиштето на основната организација на здру-
жен труд корисник на кредитот; 

16) во проекциите на платнобилансните и во 
проекциите на девизиобилансните позиции на ре-

! публиките и на автономните покраини, користење-
то на правото на компензација по основ на член 
22 од Законот се следи спрема седиштето на основ-
ните организации на здружен труд корисници на 
компензацијата; 

17) наплатите по кредитите дадени на стран-
ство се следат во проекциите на платнобилансните 
и во проекциите на девизнобилансните позиции на 
републиките и на автономните покраини спрема се-
диштето на основните организации на здружен 

труд даватели на кредити; 
18) обемот на користењето на странските кре-

дити во проекциите на плтнобилаксните и во про-
екциите на девизнобилансните позиции на репуб-
ликите и на автономиите покраини се следи спрема 
седиштето на основната организација на здружен 
труд корисник на кредитот; 

19) кредитирањето на странство се следи во 
проекциите на платнобиланските и во проекциите 

на девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини спре.ма седиштето на основ-
ната организација на здружен труд што го одобрила 
кредитот; 

20) отплатата на главницата на долгот спрема 
странство по основ на искористените заеми и кре-
дити се следи во проекциите на платнобилансиите 
и во проекциите на девизноб.'лачените позиции на 
републиките и на автономните покраини спрема 
седиштето на основните организации на здружен 
труд на чијшто товар се извршени отплатите. 

10. Девизните приходи и девизните расходи на 
федерацијата се следат според иста шема како и 
платнобилансните и девизнобилансните позиции на 
републиките и на автономните покраини од точка 7 
на оваа одлука. 

11. Податоците за следење на девизните при-
ходи односно приливи и на девизните расходи од-
носно одливи, како и на кредитно-финансиските 
трансакции од односите со странство според одред-
бите на оваа одлука ги обезбедуваат Народната 
банка на Југославија и народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните пок-
раини, а за вредноста на извозот и на увозот на 
стоки — Сојузниот завод за статистика и репуб-
личките и покраинските заводи за статистика. 

12. Следењето на остварувањето на платноби-
лансните и на дивезнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини во един-
ствената проекција на платниот биланс и на девиз-
ниот биланс на Југославија се врши тримесечно. За 
таа цел, републиките и автономните покраини ќе 
ја утврдат, по тримесечја, динамиката на извршу-
вањето на платнобилансните и на девизнобиланс-
ните позиции најдоцна до крајот на јануари теку-
штата година. Ова следење се врши за вкупните 
приходи и девизни приливи и за вкупните расходи 
и девизни одливи според сите основи на стоки, ус-
луги и нестоковни приходи односно расходи, како 
и за кредитно-финансиските трансакции од од-

носите со странство. 
13. Во согласност со член 34 од Законот, само-

управните интересни заедници за економски односи 
со странство на републиките и на автономните пок-
раини и Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ќе го следат триме-
сечно извршувањето на проекциите на платноби-
лансните и на девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини и навремено 
ќе ги известуваат надлежните органи за нивното 
спроведување и ќе ги предупредуваат за отстапува-
њата. Во рамките на своите права и должности ќе 
преземаат потребни мерки за обезбедување на из-
вршувањето на платнобилансните и девизнобиланс-
ните проекции. 

14. Ако по утврдувањето на проекциите на плат-
нобиланските позиции и на проекции на девизно-
билансните позиции се утврди право на компенза-
ција поленов на член 22 од Законот, тоа се внесува 
во платнобиланската позиција односно во дезизно-
билансната позиција на републиката или на ав-
тономната покраина на која тоа право и е утвр-
дено. 

15. Оваа одлука се применува за 1979 и 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 372 
6 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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308. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ 
ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. На увозот на стоки од следните тарифни 
броеви односно ставови на Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78), освен на 
стоките што се ослободени од плаќањето на цари-
на според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 на Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), однос-
но на стоките за кои царината се плаќа по намале-
на стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, 
покрај посебната такса во височина од 10% што е 
пропишана со Одлуката за определување на сто-
ките на кои при увозот се плаќа посебна такса 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/78), се плаќа и 
посебна такса во височина од 5%, и тоа: 

Тарифен 71.01/1 а 
број на Наименување 71.01/16 

Царинската 71.01/2а 
тарифа 71.01/26 

1 2 71.02/3 

22.05/1 а Вино обично, во шишиња 
22.05/16 Вино обично, во други садови 
22.05/2а Вино пенливо, во шишиња 
22.05/26 Вино пенливо, во други садови 
22.05/За Вино десертно, во шишиња 
22.05/36 Вино десертно, во други садови 
22.05/4 Вина за дестилација 
122.05/5 Шира од грозје пресечена со алкохол 
22.05/6 Друго 
22.06/1а Вермут, во шишиња 
22.06/16 Вермут, во други садови 
22.06/2а Друго, во шишиња 
22.06/26 Друго, во други садови 
22.07/1 Јаболковица 
22.07/2 Крушевица 
22.07/3 Медовина 
22.07/4 Вино од суво грозје 
22.07/5 Друго 
22.09/1 Виски 
22.09/2а Вински дестилат 
22.09/26 Друго 
22.09/За Сливовица 
22.09/36 Друго 
24.02/1 Пури и индиски пури; цигарилоси 
24.02/2 Цигари 
33.06/2а Готови производи, парфимериски 
33.06/2в Готови производи за капаци, веѓи, и 

трепки 
33.06/2г Кармини за уста 
33.06/2д Производи за нокти 
33.06/2е Производи за коса 
33.06/2ж Па оти и л о сиони за бричење 
33.06/2з Дозодоранси и депилатори 
83.06/2ѕ Дестилирани ароматични води и водени 

раствори на. етерски масла вклучувајќи 
ги истите и за медицинска употреба 
Ех. 

Дестилирани ароматични води и водени 
раствори на етерски масла освен за 
медицинска употреба 

33.06/2и Друго 
69.13/1 Фигури и други украсни производи и 

производи за лично украсување; произ-
води за опремување — од порцелан 

69.13/2 Фигури и други украсни производи и 
производи за лично украсување; произ-
води за опремување — од фајанс 

70.19/16 Перли, имиЈации на бисер и на бесце-
н е т камења, од стакло; парчиња и од-
ломки и слични модни или декоратив-
ни ситни стакла и производи од нив -
друго 

70.19/2 Стаклени коцки и ситни стаклени пло-
чки, врз подлога или без подлога, за мо-
заик и за слични декоративни цели 

70.19/4 Украсни и други модни предмети изра-
ботени на дувалки 

70.19/5 Стаклени зрна (балотини) 
Природни бисери, обработени 
Природни бисери, необработени 
Одгледувани бисери, обработени 
Одгледувани бисери, необработени 
Сортирани дијаманти, освен оние за 
индустриски цели, небрусени или прос-
то режани, цепени или фино брусени 

71.02/4 Други дија.манти 
71.02/5 Други бесценети или полубесценети ка-

мења 
71.03/2 Други вештачки или реконструирани 

бееценети или полубесценети камења, 
необработени, сечени или на друг начин 
обработени но немонтирани, несортира-
ни и ненанижани 

71.12/1 Јувелирски производи и нивните делови 
од сребро или од легури на сребро 

71.12/2 Јувелирски производи и нивните делови 
од злато или од легури на злато 

71.12/3 Ј.увелирски производи и нивните делови 
од платина или од метали на платин-
ската група, и од нивните легури 

71.13/1а Кујунџиски производи од сребро или од 
легура на сребро 

71.13/16 Друго од сребро и од легура на сребро 
71.13/2а Кујунџиски производи од злато и од 

легура на злато 
71.13/26 Друго од злато и од легура на злато 
71.13/3 Производи од платина и од метали на 

платичката група или од нивните ле-
гури 71.14/1а Галантериски производи од сребро, пла-
кирани или дублирани со сребро 

71.14/16 Друго од сребро, плакирано или дубли-
рано со сребро 

71.14/2а Галантериски производи од злато, пла-
кирани или дублирани со злато 

71.14/26 Друго од злато, плакирано или ду6ли-
рано со злато 

71.14/Зв Друго од платина и од метали на пла-
т и ч к а т а група, плакирано или дубли-
рано со платина или со метали на пла-
т и ч к а т а група 

71.15/1 а Ѓердани. бразлетни и ДРУГИ производи 
од нанижани бисери, без вовлечени 
прицпрстувачи и други предмети 

71.15/16 Галантериски производи од бисери 
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71.15/1в Јувелирски производи од бисери 
71.15/1г Друго од бисери 
71.15/2а-1 Ѓердани, бразлетни и други производи 

од нанижани бесценети камења со нев-
главени прицврстувачи или со друг 
прибор 

71.15/2а-2 Друго од бесценети или полубесценети 
камења 

71.15/26-1 Јувелирски производи од бесценети или 
полубесценети камења 

71.15/26-3 Друго 
71.16/1 Имитации на накит преслечени со бла-

городни метали 
71.16/2 Други имитации на накит 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 366 
12 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с.р. 

309. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ЅШВЕХЈТЅСНЕ ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Siiddeutsche Zeitung", број 
70 од 24/25 март 1979 година, кој излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/795 
3 април 1979 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

310. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt", број 71 од 

24/25 март 1979 година, кој излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/796 
3 април 1979 година 

Белград 

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

311. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78), претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/78), во точка 1 во 
одделот под а) одредбата под 4 се менува и гласи: 

„4) Сојузот на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за научна дејност 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија: 

Османагиќ проф. д-р Мурис, секретар на 
Републичката заедница за научна работа на СР Бо-
сна и Херцеговина;" 

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

Бр. 2864/2 
6 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, 

инж. Стојан Маткалиев, с. р. 

312. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД, СО СЕДИШТЕ ВО 

БЕЛГРАД - БЕЛГРАДСКИ САЕМ 

1. Се отвора Царинска испсотава на Царинар-
ницата Белград, со седиште во Белград — Белград-
ски саем. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 јуни 1979 година. 

Бр. 5641/1 
11 април 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 
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313. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ, СО СЕ-

ДИШТЕ ВО БИХАЌ 

1. Се отвора царинска испостава Царинарницата 
Босански Нови, со седиште во Бихаќ. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 јули 1979 година. 

Бр. 5640/1 
И април 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с.р. 

314. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
88/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ ЗА КОН-

ЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за лименки за конзервирање на храна („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/78), член 3 се менува и гласи: 

„Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на лименките за конзервирање на 
храна што ќе се произведуваат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
освен одредбата што се однесува на називниот преч-
ник 73 т т (пречникот на патрицата за изработка 
на капаци 72,57) од точка 2 на југословенскиот 
стандард Ј1ЈЅ М.22.027, а која ќе се применува по-
чнувајќи од 1 јануари 1978 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-6094/1 
3 април 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

315. 

Врз основа на член 23 точка 4 од Статутот на 
Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА АМОРТИЗА-
ЦИЈА ОД СТАНАРИНАТА И ЗАКУПНИНАТА ЗА 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, СТАНОВИ, ГАРАЖИ И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР ЗДРУЖЕН ВО ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРА-
ВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 

1. Височината на стапката на амортизацијата 
за 1978 година се утврдува на 160/о и се пресметува 
на вкупниот износ на станарината. и закупнината 
за гаражи и деловен простор. 

Пресметаната амортизација им припаѓа на 
здружуваните и се евидентира по завршната смет-
ка за 1978 година во нивна корист. 

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

Бр. 5244/1-78 
12 април 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на Заедницата 

на домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

316. 

Врз основа на член 10 точка 3 од Законот за 
интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Собранието на Интересната зедница 
за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1979 

ГОДИНА 

1. За тековно одржување на станбените згради 
и становите со кои управува Интересната заедница 
за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи (во понатамошниот текст: Заедница 
на домување) со издвојува дел од средствата во 
височина од 25% од износот на наплатената стана-
рина и закупнина во 1979 година. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука и 
припаѓаат на секоја станбена зграда со која упра-
вува и за која организира одржување Заедницата 
на домување. 

Со средствата од став 1 на оваа точка распола-
га органот на управувањето со станбената зграда. 
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3. За становите на сојузниот фонд во мешовити 
згради во Белград., со кои згради управуваат и 
други заедници на домување, се издвојува дел од 
средствата во височина од 21,6''/о од износот на на-
платената станарина и закупнина во 1979 година, 
согласно со Самоуправната спогодба за начинот и 
условите на одржување и управување со мешовити 
станбени згради од 19 јануари 1978 година. 

4. Разликата помеѓу делот од средствата издво-
ени врз основа на точка 1 од оваа одлука и делот 
од средствата издвоени врз основа на точка 3 од 
оваа одлука се внесува во средствата на солидар-
носта и се насочува за тековно одржување на згра-
дите за кои средствата издвоени врз основа на точ-
ка 1 од оваа одлука не се доволни за покритие на 
трошоците на тековното одржување. 

Распределбата на средствата од став 1 на оваа 
точка се врши според Одлуката за начинот и усло-
вите на распределба на остатокот од средствата за 
тековно одржување на мешовити згради. 

5. Височината на делот од средствата за теков-
но одржување на станбените згради во станбениот 
фонд на сојузните органи надвор од територијата 
на град Белград, ќе се утврди со самоуправна спо-
годба, односно со договори со заедниците на дому-
вање на соодветен град, односно општина во гра-
ниците пропишани со точка 1 на оваа одлука. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од- . 
лука престанува да важи Одлуката за издвојување 
средства за тековно одржување на станбените згра-
ди на сојузните органи и организации во 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78). 

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

Бр. 497/1-79 
12 април 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на Заедницата 

на домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

317. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
републиките и автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-
НОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Во Договорот за формирање на средства на со-

лидарноста на народите и народностите на Југосла-
вија и на републиките и автономните покраини за 
отстранување на последиците од елементарни непо-
годи („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74), во член 
7 став 2 се менува и гласи: 

„Неделата на солидарноста" трае од 1 до 7 јуни 
секоја година. Републиките и автономните покраини 
со свои прописи ќе обезбедат за време на „Неделата 
на солидарноста" да се плаќаат „Маркички на соли-
дарноста" на сите поштенски пратки, на патните 
карти во внатрешниот собраќај (освен во градскиот 
сообраќај) и на сите влезници за културни, забавни, 
спортски и други приредби. „Меркичките на соли-
дарноста" се издаваат како маркички во единствена 
емисија" 

Член 2 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Републиките и автономните покраини се соглас-

ни приходот остварен од „Меркичките на солидар-
носта" да им се отстапува на организациите на Цр-
вен крст на Југославија на ниво на републиките, 
односно автономните покраини. 

Средствата добиени во смисла на став 1 од овој 
член, организациите на Црвен крст на Југославија 
можат да ги користат за итно давање помош за-
ради отстранување на последиците од елементарни 
непогоди." 

Член 3 
Во член 16 став 2 се брише. 

Член 4 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини, а ќе се применува од 1 јану-
ари 1978 година. 

Член 5 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

13 април 1978 година 
Белград 

За Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 

член на Извршниот совет К 
републички секретар за 

финансии, 
д-р Обрад Пиљак, с. р. 

За Социјалистичка Република' 
Македонија, 

заменик-републички секретар 
за финансии, 

Тахир Кадриу, с. р. 
За Социјалистичка Република 

Словенија 
заменик-републички секретар 

за финансии, 
Драган Мозетиќ, с. р. 

За Социјалистичка -Република 
Србија 

заменик-републички секретар 
за финансии, 

Мане Ребиќ с. р. 
За Социјалистичка Република 

Хрватска 
член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот 
комитет за односите со стран-

ство, 
Љубо Мавриќ, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Црна Гора 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за 

финансии, 
Вук Огненовиќ, с. р. 

За Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина 

член на Извршниот совет, 
Ѓорѓе Хајдер, с. р. 

За Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 

член на Извршниот совет и 
покраински секретар за 

финансии, 
Џемшит Дуриќи, с. р. 
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318. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и 
член 18 од Договорот за формираше на средства на 
солидарноста на народите и народностите на Ју-
гославија и на републиките и автономиите пок-
раини за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74 

' и 16/79), републиките и автономните покраини 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-
ИНИ ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУСЕБНА ПОМОШ ЗАРАДИ 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈО-
ТРЕС ИЛИ ПОПЛАВИ ОД ПОГОЛЕМИ РАЗМЕРИ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни, заради отстранување на последиците од зем-
јотрес или поплави од поголеми размери од член 3 
став 2 на Договорот за формирање на средства на 
солидарноста на народите и народностите на Ју-
гославија и на републиките и автономните пок-
раини за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди (во натамошниот текст: Договор), 
средствата на солидарноста да и се даваат на репуб-
лика, односно^ автономната покраина или на органи-
зација што ќе ја определи собранието на репуб-
ликата, односно собранието на автономната пок-
раина под условите од чл. 11 и 12 на Договорот, 
врз основа на барање од републиката, односно ав-
тономната покраина која претрпела штета од зем-
јотрес или поплави од поголеми размери. 

Член 2 
Републиката, односно автономната покраина 

која претрпела штета од земјотрес или поплави од 
поголеми размери поднесува барање за доделување 
на средства на солидарноста до Комисијата за 
разгледување на барањата за доделување на сред-
ства на солидарноста (во натамошниот текст: Коми-
сија). 

Член 3 
Барањето од член 2 на овој договор ги содржи 

следните податоци: 
1) дека штетата е предизвикана од елементар-

ните непогоди од член 3 став 2 на Договорот; 
2) дека поради земјотрес или поплави од по-

големи размери износот на претрпената штета е по-
голем од 3% од општествениот производ на вкуп-
ното стопанство на републиката, односно на авто-
номната. покраина, остварен во претходната година; 

3) дека во републиката, односно автономната 
покрупна што поднела барање за доделување на 
средства на солидарноста не се доволни средствата 
на солидарноста со кои располага таа; 

4) дека штетата предизвикана од земјотрес или 
поплава од поголеми размери е утвр,дена според 
договорената единствена методологија. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни Комисијата веднаш по приемот на поднесе-
ните барања за доделување на средства на солидар-
носта за отстранување на последиците од земјотрес 
или поп п л ви од поголеми размери да ги зема во 
разгледување тие барања и за тоа да даде мислење 
и предложи до извршните совети на собранијата на 
републиките, односно до извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, во рок од 
два месеци од денот на приемот на барањата. 

Републиките, односно автономните покраини се 
согласни Комисијата да врши увид во документаци-
јата за настанатата штета, а по потреба и увид во 
фактичната состојба на настанатата штета, во смисла 
на член 20 од Договорот и за тоа да дава мислење 
и предлози до извршните совети на собранијата на 
републиките, односно до извршните совети на со-
бранијата на автономиите покраини. 

Член 5 
Кон мислењата и предлозите од член 4 став 1 

на овој договор, Комисијата го доставува до изврш-
ните совети на собранијата на републиките, односно 
до извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, односно до организацијата што ќе ја оп-
редели собранието на републиката, односно собра-
нието на автономната покраина, и барањето од член 
3 на овој договор, како и друга документација. 

Член 6 
Врз основа на барањето за доделување на сред-

ства на солидарноста и на мислењето и предлозите 
на Комисијата на републиката, односно автономна-
та покраина одлучува за доделувањето на средства 
на солидарноста на републиката, односно на авто-
номната покраина која претрпела штета од елемен-
тарни непогоди по итна постапка, а најдоцна во рок 
од 20 дена од денот на приемот на барањето од ре-
публиката, односно од автономната покраина и на 
мислењето и предлогот од Комисијата. 

За својата одлука за доделувањето на средства 
на солидарноста републиката, односно автономната 
покраина ја известува Комисијата. 

Републиката, односно автономната покраина 
која ќе одлучи да и додели средства на соли-
дарноста на републиката, односно на автономната 
покраина која претрпела штета од елементарни не-
погоди ќе ги уплати одобрените средства во рок од 
осум дена од денот на донесувањето на одлуката за 
доделување на средствата. 

Член 7 
Комисијата Ја сочинуваат по еден претставник 

од секоја република, односно автономна покраина 
и претставник на Сојузниот извршен совет. 

Членовите на Комисијата ги именуваат изврш-
ните совети на собранијата на републиките, одно-
сно извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини и Сојузниот извршен совет. 

Седиштето на Комисијата е во Белград. 
Стручните и административните работи за по-

требите на Комисијата ги врши Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Член 8 
Со Комисијата раководи и на седниците им прет-

седава претседателот на Комисијата, кого го изби-
раат членовите на Комисијата од своите редови. 

Членовите на Комисијата се именуваат на чети-
ри години. 

Седниците на Комисијата се одржуваат по пот-
реба, а ги свикува претседателот. 

Комисијата донесува одлуки со согласност на си-
те свои членови. 

Комисијата донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Височината на штетата од член 3 став 2 на До-

говорот се утврдува според единствена методологи-
ја за процена на штетите од елементарни непогоди, 
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Методологијата од став 1 на овој член се утврду-
ва со посебен договор. 

Член 10 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат 

собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 11 
Овој договор се објавува во ,,Службен лист на 

СФРЈ". 

13 април 1978 година 
Белград 

За Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 

член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за финансии, 

д-р Обрад Пиљак, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Македонија 

заменик-републички секретар за 
финансии, 

Тахир Кадриу, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Словенија 

заменик-републички секретар 
за финансии, 

Драган Мозетиќ, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Србија 

заменик" републички секретар 
за финансии, 

Мане Ребиќ, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Хрватска 

член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот 
комитет за односи со стран-

ство, 
Љубо Мавриќ, с. р. 

За Социјалистичка Република 
Црна Гора 

член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за финан-

сии, 
Вук Огненовиќ, с. р. 

За Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина 

член на Извршниот совет, 
Ѓорѓе Хајдер, с. р. 

За Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 

член на Извршниот совет и по-
краински секретар за финан-

сии, 
Џемшит Дуриќи, с. р. 

319. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјали-
стичка Република Словенија, Социјалистичка Репу-
блика Србија, Социјалистичка Република Хрватска, 
Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина и Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО ВРСКА СО КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ОПШТО ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ 

Член 1 
Во Договорот за поднесување на ризикот во врс-

ка со курс мите разлики по заемот на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој за Општо југословен-
скиот земјоделски проект („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 19/77) во член 1 по зборовите: „бр. 1129 У1Ј" се 
додаваат зборовите: „и бр. 1477 У1Ј". 

Член 2 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци, кои се сметаат како автентични текстови. 

Член 3 ' 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Член 4 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластевме претставници на собранијата наѓ 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини. 

7 март 1979 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

заменик-републички секретар за 
финансии, 

Мехмед Хаџимехмедовиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

републички секретар за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија 

републички потсекретар во Секре-
таријатот за финансии, . 
Франц Шкуфца, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

републички секретар за финансии, 
Борислав Атапацковиќ, с. р. 
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За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

заменик-републички секретар за 
финансии, 

Јово Галиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

помошник-републички секретар за 
финансии, 

Раде Барјактаровиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина^ 

член на Покраинскиот извршен 
совет, 

Горѓе Хајдер, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

покраински секретар за финансии, 
Џемшит Дуриќи, с. р. 

320. 

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

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

ТОНИТ RG/74 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 13 октомври 1978 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бентонит RG/74, со тоа што 
производителската организација на здружен труд да 
може своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголеми до 10°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5704 од в април 1979 

година. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот кој е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: „Бентомак" — 
Крива Паланка. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Фа-
брика на одливки — Белград, Леарница на же-
лезо и темпера — Кикинда, „Радијатор" — 
Зрењанин, „Геосонда" — Белград, „Победа" — 
Нови Сад, „Геотехииика" — Загреб, „Иво Лола 
Рибар" — Железник, Индустрија на мотори — 
Раковица, Фабрика на вагони — Кралево, „Ја-
Стребац" — Ниш, „Енергопроект" — Белград, 
„Јелшинград" — Бања Лука, ИНА, „Нафтаплин" 
— Загреб и Рудници „Тораница" — Крива Па-
ланка. 

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

321. 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕ-
КТРОМЕДИЦИНСБИ АПАРАТИ И УРЕДИ И НА 

НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 28 септември 1973 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електромедицински апарати и 
уреди и за нивниот прибор и резервни делови, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, можат да ги зголемат за 
електромедицинските апарати и уреди и за нивниот 
прибор во просек до 6,5% според Ценовникот кој е 
составен дел на Спогодбата, а за резервните делови 
за електромедицински апарати и уреди до 12%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4924 од 11 април 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: Еи. Фабрика 
на елекромедицински уреди и апарати — Ниш и 
„Електромедицина" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

322. 

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

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

РОН-ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 20 декември 1978 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натрон-хартија, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, можат да ги зголемат до 7,5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат според цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 246 од 23 март 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: Фабрика на сул-
фатна целулоза, натрон-хартија и амбалажа 
„Натрон" — Магла ј. 
Претставници на потрошувачите: 31 купувач-
-потрошувач — потписник на Спогодбата. 
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323. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЛ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склу-

чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ПАТ-

РОН ВРЕЌИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите, на 17 јануари 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натрон-вреќи, со тоа што прои-
зводителските организации на здружен труд своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, можат да ги зголемат до 80/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 696 од 23 март 1979 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Натрон" — 
Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Литопа-
пир" — Чачак и „Комуна" — Скопје. 
Претставници на потрошувачите: 194 купупачи-
-потрошувачи — потписници на Спогодбата. 

324. 

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

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

ВИ И ТЕХНИЧКИ СИНЏИРИ' 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 12 декември 1978 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за талови и технички синџири, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, можат да ги 
зголемат до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6353 од 10 април 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Филип Кља-
јиќ" — Крагуевац. 
Претст,авници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за износите, 
начинот, условите и роковите за уплатување на 
средствата за исплатување на компензација за веш-
тачки ѓубриња во 1979 година, објавен во „Службен 
лист на СФРЛ", бр. 12/79, се поткрала долунаведе-
ната грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ, НАЧИНОТ, УСЛО-
ВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕ-
ДСТВАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА КОМПЕНЗА-
ЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1979 ГОДИНА 

Во точка 1 во табелата под 8 наместо бројот: 
„1,09" треба да стои: „2,09". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград 3 април 
1979 година. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАНАМА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПАНАМА 

I 

Се отповикува 
Зејнула Груда од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Па-
нама. 

I I 

Се назначува 
Анто Топали, началник на Служба во Сојузни-

от секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Панама. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

I V 

ОЕОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 7 
29 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста потсекретарот во 
Сојузниот комитет за земјоделство Иван Куковец, 
поради одење на друга должност. 

Е. п. бр. 294 
27 март 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должност помошник-сојузен 
секретар за правосудство и организација на сојуз-
ната управа Радивое Илиќ, поради одење на друга 
должност. 

Е. п. бр. 349 
27 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,.,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За потсекретар во Сојузниот комитет за земјо-
делство се назначува Томе Кузмановски, досегашен 
ћомошник-претседател на Сојузниот комитет за зем-
јоделство. 

Е. п. бр. 347 
27 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК"ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должност помошник-директор 
на Сојузниот завод за цени Милорад Гериќ, од 28 
февруари 1979 година ,поради одење на друга долж-
ност. 

Е. п. бр. 350 
27 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесзгва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-
^ ДЕЛСТВО 

За помошник-претседател па Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува Лука Радоичиќ, по-
мошник-претседател на укинатиот Сојузен комитет 
за економска соработка со земјите во развој, 

Е. п. бр. 348 
27 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Манган, 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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Бановић Слепана Ђурађ, Бановић Васе Млађо, 
Бевандић Стипе Перо, Боро ја Николе Нико, Брчић 
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Хашима Фатима, Чабрић Фрање Стјепан, Филипо-
вић Мије MPI лу н, Га лешић Са л ке Џемал, Хасанбе-
говић Мухе Аган, Јевтић Јове Триво Пошарац 
Љубе Мирко, Пузигаћа Марка Ненад, Симић Ми-
лића Милена, Сушић Хамзе Махмут, Шева Ђорђа 
Вукашин, Војводић Милана Илија, Зечевић Мирка 
Љубомир; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Хубљар Рашида Салих, Кењало Луке Бранко, 
Матић Бошка Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цвијетић Вељка Душан, Дувњак Јове Владо, 

Хаџисалиховић Нурије Абдурахман, Крунић Жив-
ка Марко, Кушмић Бећира Ејуб, Овчина Адема 
Ариф, Ражић Митра Драгутин, Сабљић Милоша Ос-
тоја, Софи ЈБ Богдана Душан, Спахић Ћамила Ејуб, 
Захирот-ѕић Шабана Исмет, Звиздић Алије Хасан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бекић Миле Ђуро, Делић Милана Мићо, Кне-
жевић Николе Драгутин, Мирковић Нике Петар, 
Мршић Тоде Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајић Неђе Новица, Башкало Марка Ђорђо, 
Бејтовић Узеира Реуф, Буразор Михајла Васо, Ћа-
тић Стојана Стево, Давидовић Луке Милан 
Дедић Хасана Ибрахим, Делић Пере Васкр-
сија, Дењак Пере Драго, Дроњак Илије Обрад, Ђо-
зић Хаки j е Шефкет, Ећим Јована Живко, Гађун 
Му j е Сулејман, Гаврић Нике Петар, Грмат Мићана 
Боро, Хаџиабдић Асима Неџад, Хаџихасановић 
Бечира Мехо, Хаџић Мустафе Мухамед, Ходо Аси-
ма Назиф, Хрваћанин Теодора Гојко, Хубљар Ра-
шида Салих, Јелић-Баук Дамјана Мијољка, Јер-
кић Карла Марко, Јевтић Раде Перо, Јовановић 
Митра Ристо, Кисин Бранка Милан, Кочић Пане 
Драгутин, Кодић Светка Гојко, Малиновић Остоје 
Стојан, Марчетић Моме Даница, Медић Илије Лазо, 
Милић Васе Милован, Милошевић Љубомира Бран-
ко, Муса Пере Ду j ко, Остојић Николе Будимир, 
Павлић Драгутина Марија, Петковић-Милаковић 
Ђуре Даринка, Пилиповић Пере Душан, Полић 
Светка Љубица, Поповић Миле Јелка, Пуповац 
Петра Драгиша, Рачић Митра Витомир, Радановић 
Милана Недељко, Рашевић Максима Мирко, Ритан 
Миле Млађен, Стојаковић-Бјелчевић Ђорђа Зора, 
Танкосић-Мутић Тривуна Драгица, Убовић Мило-
ша Трифун, Вујковић Пере Митар, Зец Тодора 
Стево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авдић Адема Узеир, Бабић Августина Хрвоје, 
Бабић Авде Сулејман, Бабић Маринка Трипо, Ба-

јић Стевана Рајко, Баковић Карла Ивица, Барба-
рић Благе Ивица, Барушић Марка Томислав, Бав-
чић Сулејмана Мустафа, Бегић Хусе Хуснија, Бер-
јан Млађена Симо, Бешовић Мехе Ахмет, Билано-
вић Алије Хајра, Билић Иве Анто, Бјелајац Ду-
шана Гојко, Бјелобрк Јуре Милан, Благојевић-Ко-
кановић Алексе Мирјана. Борјановић Милорада 
Бошко, Бошњак Илије Митар, Брекало Мирка Ју-
ре, Будимир-Петрич Мате Иванка, Бугаринова 
Петра Миодраг, Бурић Јусуфа Салко, Чабрић Фра-
ње Иван, Чакаловић Шефика Расим, Чалук Ибре 
Мехмеда л ИЈ а, Чанковић Милана Никола, Ћитак 
Ибрахима Мухарем, Девлић Асима Едиб, Димитрић-
-Марковић Мијата Даринка, Длакић Мехмеда Са-
лих, Драговић Милана Слободан, Ђукић Павла 
Миленко, Фазлагић-Раунић Бешира Фатима, Фер-
ковић Линарта Алојз, Гагула Ђуре Ружа, Гламо-
чанин Јове Милан, Главан Крсте Станоја, Горетић 
Етхема Мехмед, Граховац Милана Божо, Граховац 
Стеве Славко, Грујић Раде Драгољуб, Хаџиахмето-
вић Џемал а Рагиб, Хаџић Узеира Сакиб, Хаџић 
Јуса Шерифа, Хаџиселимовић Веј сила Фуад, Хам-
шић Му мина Абид, Хасанбеговић Хамдије Фарук, 
Хрњак Петра Милош, Хрусто Нашида Мујо, Иџако-
вић Јосипа Данијел, Илић Марка Милош, Исаковић 
Мумина Алија, Исаковић Агана Хамдија, Исмајил-
ефендић Исмаила Ибрахим, Исовић Теуфика Алма-
са, Јаковљевић Милована Слободан, Јеремић-Тодић 
Васе Љубица, Јосиповић-Д амиш Фрање Хедвига, 
Јовановић Илије Александар, Јунузовић Агана На-
шид, Јурковић-Пропадало Иве Бранка, Кајић Сти-
пе Рудолф, Калабић Мустафе Едхем, Карахмето-
вић Омера Шахбаз, Каран Душана Лука, Кисин 
Бранка Љубо, Кишмић Адема Фадил, Клапух Ха-
лила Салем, Кних Вилима Паво, Ковачевић Омера 
Емир, Кристан Ивана Мирко, Куртагић Асима Ху-
сеин, Лазић Косте Душан, Легиновић Уроша Бран-
ко, Jlenapa Норе Мехо, Лугић Јове Душан, Љубија-
нац Мухарема Ферија д, Малекин Андрије Владо, 
Мандарић Филипа Ђуро, Марић Маријана Драгица, 
Маринковић Драгутина Глигорије, Мартиновић 
Пере Ивица, Машић Омера Ахмед, Машић Едхема 
Сафет, Мехмедовић Хамдије Ибрахим, Месић Луке 
Марко, Милиновић Пере Мирко, Милошевић Ду-
шана Перо, Миловић Рака Босиљка, Миљевић 
Бранка Божо, Мирић Николе Ковиљка, Моранкић 
Османа Хазим, Мухељић Лале Ифет, HajpajTep-
-Зец Симе Марија, Нара j тер Анте Фрањо, Новако-
вић Теодора Бранислав, Османкадић-Кадрибеговић 
Хај рудина Мунира, Панић Милана Здравко, Панти 
Берталона Оскар, Пашагић Хасана Мидхат, Пави-
ћеБић-Рајевић Ђорђа Добрила, Пејановић ,Душана 
Борислав, Пенцл Антона Мирослав, Петровић Дра-
гана Ђуро, . Пранић Михајла Љубинка, Прусац Пе-
ре Мирослав, Пузић Боже Неђо, Радека Аћима 
Раде, Радмановић Михајла Раде, Ракић Паје Тешо, 
Рамић Османа Рамо, Равњак Мате Нико, Рогић 
Бранка Драгица, Садиковић Салке Изет, Шанта 
Мустафе Сулејман, Сарић Андрије Станислав Са-
вић Алексе Лука, Сегединац Ивана Бисерка, Си-
мић Тодора Васо, Скок Јосипа Зденко, Смо ло Вој-
сила Шефко, Станић Марка Рајко, Стикић Јевре-
ма Радоје, Стокић-Мирков Марка Мирјана, Субо-
тић Душана Новица, Суботић Јозе Пиле, Сужње-
вић-Вујичић Адама Мара, Шабановић Мухамеда 
Енвер, Шахинпашић-Заима Аиша, Шарић Халила 
Неџад, Шимундић Луке Ивица, Табаковић Смаила 
Смаил, Талић Ризвана Хамдо, Тескереџић Мухаме-
да Мустафа, Томичић Фрање Илија, Томић-Жива-
новић Аксентие е Милена, Тунгуз Максима Радивој, . 
Туршић Мате Мато, Турудија Раде Живко, Барата 
Глише Глишо, Веселиновић-Стојаковић Стојана Је-
лена, Врмић Петра Раде, Вучичевић Михајла Стан-
ко, Вуковић Николе Бошко, Вуковић Бранка Мара, 
Вуковић-Малинић Ђурђа Милета, Зечевић Заима 
Новица; 



Сарапа 574 — Број 16 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 април 1979 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Змијањац Маријана Бранко; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Кишиjа Мује Ремзо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић Ђурађа Ненад, Баришић Милована Ду-
шан, Бујан Владе Здравко, Хамзић Османа Адем, 
Иванко Јуре Анте, Касагић Бранка Госпава, Ми-
тровић Илије Милорад, Новаковић Драгоје Марин-
ко, Павлека Анте Фрањо, Предраговић Јована 
бељко, Шпица Марка Миле, Топић Крстана Боро, 
тороман Душана Миле, Вучен Васе Раде, Вујчић 
Мирка Костадин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ал,ић Смаjе Вехбија, Антуновић Шиме Мијо, 
Бајрић Хамида Фарук, Бањац Стеве Раде, Батице-

ли Стипе Мијо, Бојић Михајла Ненад, Ченагџија 
Мирка Миле, Чоловић Душана Слободан, Дрљо 
Анте Мато, Дујловић Нике Анто, Фејзић Хилмије 
Кемал, Грубан-Егић Душана Драгица, Халимић Су-
ље Рефик, Карабеговић Мурата Омер, Кнежевић 
Благоја Ранко, Корбар-Илиj атевиќ Николе Перса, 
Љубић Ивана Франо, Мехмедовић Халила Муха-
мед, Мешић Салиха Есад, Михај ловић-Агић Воји-
слава Мира, Мијатовић Ристе Радован, Милинковић 
Станка Добривој, Муртић Хасе Хамдо, Ојданић 
Илије Јосип, Петраковић Ђоке Милинко, Петрано-
вић Стојана Угљеша, Ружић Марка Михајло, Стан-
чић Светозара Симо, Шарић Косте Милорад, Тубић 
Сретка Боро, Туцек Мустафе Мухамед, Валентић 
Ивана Мирко, Врањеш Митра Чедо; 

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 СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Билчић Николе Вељко, Габелић Шпире Алек-
сандар, Ружевић Николе Перко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Барбарић Ивана Иво, Баришић Анте Душан, 
Вилинић Динка Иван, Бојанић Ивана Иван, До-
манчић Јусте Анте, Дубоковић-БојаниК Марина 
Марица, Гурдулић Стјепана Јурај, Љубичић Михај-
ла Станко. Томић Анте Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гавриловић Ђуре Илија, Марић Јована Милош, 
Павић Боже Милош; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бојанић Јурја Никола, Бркушић Метода Пе-
тар, Казанова Анте Јурица, Мартинић Јосипа Фра-
не, Матијашевић Јосипа Мирослав, Роић Јурја То-
ма, Рудан Томе Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Габелић Томе Динко, Штамбук Анте Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Петра Владо, Богданић Аугустина Јуре, 
Бркан Николе Никола, Јурић Антуна Иво, К р т и -
нић Јурја Анте, Лучић Анте Крсто, Љубичић Ни-
коле Душан, Остојић Јанка Бошко, Ружевић Ни-
коле Анте, Штулић Миле Мирко, Табак Јурја Иво, 
Утјешиновић Стојана Илија; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Барбарић Стјепана Стјепан, Барбић Петра Бо-
ривоје, Берош Вицка Мате, Буј Анте Мирко, Бу-
ратовић Б арту ла Маринко, Доманчић Кузме Јури-
ца, Ерцег Марка Винко, Годиновић Николе Стјепан, 
Јеласка Бонефација Борис, Ковачевић Ивана 
Ивица, Мартиновић Ђуре Јован, Миличић Зрињка 
Прошпер, Модрић Томе Франо. Павичић-Донкић 
Луке Андрија, Павичић Фране Миро, Петрић Вин-
ка Антун, Радовановић Јосипа Игнациј, Разовић 
Марка Анте, Тудор-Блацуш Кузме Иван, Вучетић 
Марка Лука; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Роксандић Марка Душан. 

Бр. 97 
22 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. Р* 



Петок, 20 април 1979 СЛУЖБЕН .ЛИГТ НА СФРЈ Број 16 - Страна 575 

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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува 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 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во научното обра-
ботување на 1угословенекиот фолклор и за знача-
ен придонес кон неговата популаризација кај нас 
и во светот 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Савез удружења фолклориста Југославије 
- Београд; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за постигнати успеси во научно-истражу-
вачката работа и стручното оспособување на меди-
цински кадри во областа на дијабетологија, со што 
е направен значаен придонес кон здравствената за-
штита на граѓаните 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Завод за дијабетес, ендокринологију и болести 
метаболизма „Вук Врховец" Медицинског факул-
тета Свеучилишта, Клиничке болнице „Др Озрен 
Новосел" — Загреб; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лончар Милана Јово; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакић Матије Миладин, Милић Павла Перо, 
Оречић Мије Никола; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Земјоделско-индустриски комбинат ,,Црвена 
ѕвезда" — Штип; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лапе Гино Љубен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Андонов-Пољански Ђорђа д-р Христо, Брезоски 
Ристе Велимир, Христов Тодор Александар, Ивано-
ски Димко др Орде, Катарџиев Илија Иван, Мошин 
Алексеевич Владимир, Соколоски Тоде Методија, 
Шумански Тодор Ангел; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кои општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пандевски Димитров д-р Манол, Тодоровски 
Илија д-р Миле, Зографски Ђорђи д-р Данчо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стојанов Панчев д-р Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јовановић-Просњакова Константин Марија, 
Кушевски Ставре Петар, Матковски Томо Алексан-
дар, Михајлов Серафим Миле, Панов Мито д-р 
Бранко, Поплазаров Андон д-р Ристо, Стојановски 
Борис Александар, Терзиоски Љубомир Растислав, 
Вангели-Весковић Илија д-р Вера; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Нацева Славе Љубица, Кацевски Борис Лазар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Видовска Методија Цветанка; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на седумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во негување на 
научно-историската мисла, во развивањето на 
патриотизмот и придонес кон ширењето на просве-
тата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Историско друштво у Марибору; 
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- по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Страна 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фабрика машина — Трбовље; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишна револуционерна работа и особени 
заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани 
во работата за слобода и независност на земјата, 
како и за придонес кон оживотворување на кон-
цепцијата на општонародната одбрана 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Хрибар Јанеза Јанез; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Тепл Конрада Бого. 

Бр. 98 
21 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

801. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

807. 

Одлука за разрешување од должноста 
генерален секретар на Претседателство-
то на СФРЈ — — — — — — — 
Уредба за организацијата и начинот на 
работењето на пазарот на хартиите од 
вредност — — — — — — — — 
Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за основите и мерилата за опре-
делување на личните доходи на функци-
онерите што ги именува и назначува Со-
јузниот извршен совет — 

549 

549 

- - - 550 320. 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на ликвидниот ин-
вестиционен потенцијал на банката и на 
условите за давање овластување за да-
вање гаранција — — — — — — — 
Одлука за зголемување на царинските 
стапки за увоз на определени производи 
Одлука за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика во 1979 година 
Одлука за методологијата и критериуми-
те за утврдување и за методологијата за 
следење на остварувањето на проекциите 
на платнобилансните позиции и на про-
екциите на девизнобилансните позиции 
на републиките односно автономните 

557 

564 

565 

565 

565 

565 

566 

566 

покраини во единствената проекција на 
платниот биланс и во единствената про-
екција на девизниот биланс на Југос-
лавија за 1979 и за 1980 година — — 

308. Одлука за определување на стоките за 
кои при увозот се плаќа посебна такса 

309. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Suddeutsche 
Zeitung" — — _ — _ _ _ _ _ — 

310. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 

311. Решение за измена на Решението за 
утврдување на составот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија — — 

312. Решение за отворање царинска и з о с т а -
ва на царинарницата Белград, со седиш-
те во Белград — Белградски саем — — 

313. Решение за отворање царинска и з о с т а -
ва на царинарницата Босански Нови, со 
седиште во Бихаќ — — — — — — 

314. Правилник за измена на Правилникот 
в 0 за југословенските стандарди за лименки 

за конзервирање на храна — — — — 
315. Одлука ^ за утврдување на стапка на 

амортизација од станарината и закуп-
нината за станбени згради, станови, га-
ражи и деловен простор здружен во ин-
тересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на со-
јузните органи — — — — — — — 566 

316. Одлука за издвојување на средства за 
тековно одржување на станбените згради 
на сојузните органи и организации во 
1979 година — — — — — — — — 566 

317. Договор за измени и дополненија на До-
говорот за формирање на средства на со-
лидарноста на народите и народностите 
на Југославија и на републиките и авто-
номните покраини за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди — 

318. Договор за давање средства на солидар-
носта на републиките и автономните по-
краини за давање меѓусебна помош за-
ради отстранување на последиците од 
земјотрес или поплави од поголеми раз-
мери — — — — — — — — — 

319. Договор за дополнение на Договорот за 
поднесување на ризикот во врска со кур-
сните разлики по заемот на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој за Општо-
југословенскиот земјоделски проект — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за бентонит RG/74 — — — — — — 

321. Спогодба за промена на затечените цени 
за електромедицински апарати и уреди и 
на нивниот прибор и резервни делови — 

550 322. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија — ~ — — — — 

553 323. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-вреќи — — — — — — 

324. Спогодба за промена на затечените цени 
на талови и технички синџири — — 

554 Исправка на Одлуката за износите, начинот, 
условите и роковите за уплатување на 
средствата за исплатување на компенза-
ција за вештачки ѓубриња во 1979 година 

Укази — — — — — — — — — — 
Назначувања и 
Одликувања — 

разрешувања — — — — 

567 

568 

569 

570 

570 

570 

571 

571 

571 
571 
572 
572 

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

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


