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

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 23 декември 1977 

Б Е Л Г Р А Д 

Б Р О Ј 6 0 Г О Д . X X X I I I 

Цена на овој број е 12 динари. -
Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1. Пошт фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Те пепе 11756 

825. 

Врз основа на член 9 од Општествениот договор 
за основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите во 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ'', бр. 58/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НА-
ЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ СО 
ПРОСЕЧНИОТ. ПОРАСТ ПА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ 

ВО 1977 ГОДИНА 

1. Основицата за определување на личните до-
ходи на функционерите што ги именува или назна-
чува СОЈУЗНИОТ извршен совет, која се усогласува 
со просечниот пораст на личните доходи на врабо-
тените во стопанството на С Ф Р Ј , се утврдува во из-
нос од 3 850 динари. 

2. Личните доходи определени во согласност, со 
основицата од точка 1 на оваа одлука, ќе се испла-
тува од 1 Јули 1977 година. 

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

Е. п. бр. 975 
14 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Се додава нов став 2 кој гласи: 
„Надлежната служба на општественото книго-

водство е должна по барањата што ги исполнуваат 
условите за исплата на премијата, односно на ком-
пензацијата налогот за таа исплата да го достави 
до Службата на општественото книговодство на 
Југославија во рок од седум дена од денот на 
приемот на барањето". 

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

Е, п. бр. 986 
15 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Антон Вратуша, с р. 

826. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за 
премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јаг-
ниња и за компензациите за свежо месо („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/75, 9/76 и 58/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А И Д О П О Л Н Е Н И Е Н А О Д Л У К А Т А 
З А У С Л О В И Т Е З А О С Т В А Р У В А Њ Е Н А П Р Е М И Ј А -
Т А З А М Л Е К О И З Г О Е Н И Т Е Л И Њ А , Ј У Н И Њ А И 
Ј А Г Н И Њ А И З А К О М П Е Н З А Ц И И Т Е З А С В Е Ж О 

М Е С О 

1. Во Одлуката за условите за остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и 

јагниња и за компензациите за свежо место („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 29/75, 18/76 и 12/77) во 
точка 36 зборовите: „30 септември 1977 година" се 
заменуваат со зборовите: „15 декември 1977 го-
дина". 

827. 

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, член 1 став 2 од Законот за посебната такса 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ бр. 
31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист па СФРЈ", бр. 
22/68), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А О С Л О Б О Д У В А Њ Е О Д П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 
И У В О З Н И Д А В А Ч К И И Т А К С И Н А У В О З О Т 
Н А Д О Д А Т Н И К О Л И Ч Е С Т В А Н А С У Р О В А Н А Ф -

Т А В О 1 9 7 7 Г О Д И Н А 

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на су-
рова нафта за натамошната преработка од тар. број 
27.09/1 од Царинската тарифа, во количество од 
780.000 тони, што за домашните потреби го вршат 
долунаведените организации на здружен труд, од-
носно што за тие организации ќе се изврши од оп-
ределени земЈи, и тоа: 

— во 000 тони -

Реден 
број 

Корисници 
СССР Ирак Вкупно 

1 „ИНА" - Загреб 89 351 440 
2 „Енергоинвест" — 

Сараево 175 - 175 
3 „Нафтагас" — 

Нови Сад 110 55 165 

В к у п н о : 374 406 780 

2. На увозот на суровата нафта од точка 1 на 
оваа одлука нема да се наплатува посебната такса 

Земји од кои се увезува 



Страна 2066 - Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1977 

пропишана со Одлуката за определување на стоките 
на кои при увозот се плаќа посебна такса („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/77 и 47/77), давачката за 
царинско евидентирање пропишана со Одлуката за 
височината на давачката за царинско евидентирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76 и давачката за 
израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки пропишана со Одлуката за определу-
вање на стоките за кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/75 и 57/76). 

3. Оваа одлука се применува на увозот на суро-
вата нафта од точка 1 па оваа одлука што ќе се из-
врши од 1 јули до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 988 
15 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

828. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците 
за службени патувања и селидби во странство што 

на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации им се признаваат во материјални тро-
шоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77 и 17/77), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА ДА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПА-
ТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за највисоките износи на днев-
ниците за службено патување во странство што на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/77 и 49/77) во точ-
ка 1 текстот што се однесува на Пакистан се менува 
и гласи: 

„за Пакистан: 
I група работни места 53 САД долари 

II група работни места 51 САД долар 
III група работни места 49 САД долари". 

Текстот што се однесува на Шри Ланка се ме-
нува и гласи: 

„за Шри Ланка: 
I група работни места 

II група работни места 
III група работни места 

2. Ова решение влегува 
од денот на обавувањето 
СФРЈ«. 

Е. п. бр. 987 
15 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

829. 

Врз основа на член 81 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), во спогодба со Народната банка 
на Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАД-

ВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Организациите на здружен труд и другите 
правни лица што вршат работи на надворешнотр-
говскиот промет (во натамошниот текст: организаци-
ите на здружен труд) кога ќе склучат договор - за 
надворешнотрговски промет со странски содогова-
рач се должни до народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина 
на чие подрачје е седиштето на организацијата на 
здружен труд (во натамошниот текст: народната 
банка) да поднесат пријава за склучениот договор 
за надворешнотрговскиот промет (во натамошниот 
текст: пријава за склучениот договор), и тоа: 

1) за работите на извоз на стоки и услуги — во 
рок од 10 дена, а за работите на извоз на стоки и ус-
луги на кредит — во рок од 30 дена од денот на 
склучувањето на договорот; 

2) за работите на увоз на стоки и услуги — во 
рок од 30 дена, а за работите на увоз на стоки и ус-
луги на кредит — во рок од 45 дена од денот на 
склучувањето на договорот; 

3) за работите на изведување инвестициони ра-
боти во странство — во рок од 30 дена од денот' на 
склучувањето на договорот; 

4) за работите на отстапување изградба на инве-
стиционен објект на странски изведувач во Југосла-
вија — во рок од 30 дена од денот на склучувањето 
на договорот; 

5) за работите на извоз на стоки што се изла-
гани на меѓународни саеми, изложби и други при-
редби во странство — во рок од 30 дена од денот на 
склучувањето на договорот; 

6) за работите на посредување во надворешно-
трговскиот промет кај кои стоките се увезуваат во 
Југославија или се извезуваат од Југославија — во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на дого-
ворот; 

7) за компензационите работи — во рок од 30 
дена од денот на склучувањето на договорот; 

8) за работите на извоз и увоз на стоки во за-
куп во рок од 30 дена од денот на склучувањето на 
договорот; 

9) за работите на извоз и увоз на услуги на 
облагородување на стоки (преработка, доработка и 
обработка) и за работите на извоз и увоз на услуги 
на поправки — во рок од 30 дена од денот на 
склучувањето на договорот; 

10) за работите на увоз од консигнационен 
склад на странски стоки во Југославија, ако орга-
низацијата на здружен труд — купувач и ги 
плаќа стоките непосредно на странската фирма 
— во рок од 30 дена од денот на склучувањето 
на договорот; 

11) за работите на отстапување и прибавување 
право на патент, лиценца, модел, жиг и други 
права на индустриска сопственост — во рок од 30 
дена од денот на склучувањето на договорот. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена поднесува пријава за 
склучениот договор до Народната банка на Југо-
славија. 

2. Пријавата за склучениот договор организа-
цијата на здружен труд ја поднесува во шест при-
мероци. Народната банка по извршената контрола 
ја прифаќа поднесената пријава, три примероци 

49 САД долари 
45 САД долари 

' 41 САД долар", 
во сила наредниот ден 
во „Службен лист на 
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задржува за потребите на девизната контрола и 
автоматската обработка на податоците, а три при-
мероци му враќа на подносителот на пријавата. 

Ако на организацијата на здружен труд и е 
потребен поголем број примероци, пријавата може 
да ја поднесе во соодветен број примероци наве-
дувајќи ги во рубриката „Забелешка" причините 
поради коп и е потребен поголем број примероци. 

3. Ако народната банка утврди дека пријавата 
за склучениот договор не е поднесена во пропиша-
ниот рок а другите пропишани услови за поднесува-
ње на пријавата се исполнети, ќе ја прифати при-
јавата, а организацијата на здружен труд — подно-
сител на пријавата, ќе ја пријави за прекршок во 
смисла на член 109 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство. 

4. Ако при контролата на поднесените при-
јави за склучените договори се установат недос-
татоци што не претставуваат повреда на пропи-
сите, народната банка ќе му ја врати на подноси-
телот пријавата со писмено образложение, заради 
исправка и дополнение. 

Ако подносителот на пријавата што му е вра-
тена во смисла на став 1 од оваа точка достави до 
народната банка исправна пријава во рокот утвр-
ден во точка 1 од оваа наредба, ќе се смета дека 
пријавата е прифатена под датумот на првобит-
ното поднесување на таа пријава. 

Ако од враќањето на пријавата според став 1 
на оваа точка па до истекот на рокот од точка 1 
на оваа наредба останува помалку од 10 дена, на-
родната банка може при враќањето на пријавата 
да остави рок од 10 дена за исправки и допол-
ненија кој тече од денот на враќањето на прија-
вата. Ако подносителот на пријавата достави во 
тој рок исправена пријава и врз таа пријава се 
применува одредбата на став 2 од оваа точка. 

5. Прифаќањето на пријавата за склучениот 
договор го означува народната банка врз самата 
пријава, прилозите и спецификациите, со ставање 
на штембил „Прифатено", називот на народната 
банка, датум на прифаќањето и потпис на овлас-
тените лица. 

6. Организациите на здружен труд кон прија-
вата за склучениот договор прилагаат до народ-
ната банка исправи врз основа на кои е пополнета 
пријавата (решение, дозвола, согласност, одобрение и 
сл.). 

Податоците и другите соопштенија што се од 
значење за следењето на извршувањето на дого-
ворот, во случај на недоволен простор во рубри-
ката забелешка на образецот на пријавата, се под-
несуваат во посебен прилог во кој се наведува 
бројот и датумот на пријавата за склучениот до-
говор на кој се однесуваат и претставуваат сос-
тавен дел на таа пријава. Податоците и другите 
соопштенија што се внесени во посебниот прилог 
мораат да бидат потпишани од лицето што ја под-
несува пријавата. 

7. По исклучок од одредбите на точка 1 од 
оваа наредба, организациите на здружен труд не 
се должни да поднесат пријава за склучениот до-
говор, во следните случаи: 

1) за извоз и увоз на книги, списанија и други 
публикации преку поштенски пратки; 

2) за извоз и увоз на филателистички марки 
до вредност од 3.000 динари што се испорачуваат 
како писмоносни пратки; 

3) за извоз и увоз на музички ноти за јавно 
Изведување; 

4) за извоз и увоз на електрична енергија; 
5) за извоз и пазарна продажба %о странство 

на свежо овошје, зеленчук: и печурки; 
6) за извоз на риби, полжави, змии и жаби, 

од дневниот лов; 

7) за извоз на стоки на консигнациони и сопст-
вени складови во странство и продажба. на тие 
стоки во странство; 

8) за увоз на странски стоки заради нивно 
сместување на консигнациони складови во Југосла-
вија; 

9) за купување на стоки од консигнационен 
склад, ако плаќањето и се врши на организаци-
јата на здружен труд - застапник на странска 
фирма во Југославија што го држи консигнацио-
ниот склад; 

10) за продажба на прехранбени производи, 
пијачки и тутун на дипломатски, односно кон-
зуларни претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на заеднички 
стопански претставништва во странство; 

11) за продажба на прехранбени производи, пи-
јачки, тутун и други стоки за широка потрошу-
вачка на деловни и работни единици на органи-
зации на здружен труд основани во странство — 
за потреби на тие единици; 

12) за извоз на стоки и услуги чија вредност 
по склучен договор не преминува износ од 25.000 
динари; 

13) за привремен извоз и увоз на стоки во 
смисла на член 305 од Царинскиот закон („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/76), освен работите на-
ведени во точка 1 одредба под 8 од оваа наредба; 

14) за извоз и увоз на стоки без наплата, од-
носно без плаќање на противвредност, што се 
праќаат, односно примаат како помош заради от-
странување на последици од елементарни и слични 
непогоди; 

15) за извоз и увоз на стоки без наплата, од-
носно без плаќање на противвредност што се пра-
ќаат, односно примаат за научни, просветни, кул-
турни, здравствени и социјални цели во смисла 
на член 29 од Царинскиот закон; 

16) за увоз на делови на опрема и уреди ,за 
кои комисиски е утврдено дека не се испорачани 
со веќе увезена и оцаринета припаѓачка опрема и 
уреди; 

17) за увоз на делови што заради нужна поп-
равка на превозни средства оштетени во стран-
ство, се вградени во тие средства во странство; 

18) за извоз и увоз на стоки за замена на из-
везени, односно увезени стоки што се вратени во 
странство или предадени на царинарницата, одно-
сно што се вратени во Југославија, а за кои ко-
мисиски е утврдено дека се неисправни или дека 
не им одговараат на договорните услови; 

19) за увоз на стоки што на организациите на 
здружен труд регистрирани за меѓународен транс-
порт на стоки им остануваат по истоварот на сто-
ките во ринфузна состојба (т.н. пометнина); 

20) за работи на меѓународната шпедиција, за 
работи на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, за меѓународните сообраќајно-агенциски 
работи, за туристички работи со странство, за ра-
боти на договорната контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет, 
за застапување на странски фирми и за стопански 
услуги во надворешнотрговскиот промет од член 67 
на Законот за прометот на стоки и услуги со 
Странство; 

21) за извоз и увоз на мостри и рекламен ма-
теријал што, според прописите, се извезуваат и 
увезуваат без плаќање, односно наплата на про-
тиввредност; 

22) за продажба на стоки и вршење на услуги 
цџ странски лица во Југославија за девизи во сог-
ласност со прописите; 

23) за продажба на стоки и услуги што орга-
низациите на здружен труд ги вршат на домашни 
лица за динари, а кои според прописите се приз-
наваат како девизен прилив; 
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24) за продажба на прехранбени производи, 
пијачки и тутун, горива и мазива и друг потро-
шен материјал на странски бродови, јахти и воз-
духоплови во домашни луки и пристаништа. 

8. Ако по поднесувањето на пријавата за склу-
чениот договор е изменет странскиот, односно до-
машниот содоговарач во тој договор, организаци-
јата на здружен труд е должна да поднесе нова 
Пријава. 

Ако по поднесувањето на пријавата дошло до 
промена во договорот склучен со странскиот содо-
говарач (промена на цената, спецификацијата, ко-

личеството или квалитетот, земјата на потеклото, 
дем јата на плаќањето, односно наплатата, земјата 
џо која стоките се увезуваат, односно во која се 
извезуваат и др.), освен до промена на елементите 
наведени во став 1 на оваа точка, организацијата 
на здружен труд е должна да изврши кај народ-
ната банка соодветна измена во поднесената при-
јава за склучениот договор (рекламација на подне-
сена пријава), во рок од 10 дена од денот на нас-
танатата промена на елементите во договорот склу-
чен со странскиот содоговарач. 

Измените во поднесената пријава за склуче-
ното договор во смисла на став 2 од оваа точка 
се вршат со поднесување барање до народната бан-
ка за измена на пријавата, во кое се внесуваат 
с а ^ податоците што се менуваат со повикување 
на бројот и датумот на порано поднесената при-
јава за склучениот договор. 

Барањето за измена на пријавата за склуче-
ниот договор се поднесува во шест примероци со 
кои се постапува на начинот од точка 2 на оваа 
наредба. Кон барањето за измена на пријавата 
подносителот на барањето прилага на увид и при-
мерок од првобитно прифатената пријава за склу-
чениот договор во која се врши измена. Овој при-
мерок народната банка му го враќа на подноси-
телот откако врз истиот ќе стави ознака: „Рекла-
мирано", назив на народната банка, датум и пот-
пис 

На начинот од став 4 на оваа точка организа-
цијата на здружен труд постапува и кога допол-
нително поднесува рекламација на пријавата. Во 
тој случај покрај еден примерок од првобитната 
пријава прилага и по еден примерок од секое по-
доцна прифатено барање за измена на пријавата. 

Организацијата на здружен труд, кон бара-
њето за измена на пријавата за склучениот дого-
вор прилага до народната банка и документаци-
ја врз основа на која е пополнете барањето за из-
мена на пријавата. 

Народната банка ќе одбие да' прифати барање 
за измена на пријавата за склучен договор ако 
од податоците во пријавата и приложената доку-
ментација утврди дека тие измени не се во сог-
ласност со прописите. 

9. Организациите на здружен труд не се дол-
жни да поднесат до народната банка барање за 
Измена на пријавата во точка 8 на оваа наредба 
за работи на извоз и увоз на кабести стоки, рас-
турен товар и товар во цистерни, ако количеството 
на извезените, односно увезените стоки не преми-
нува 2% од договореното количество, односно 
5% од договореното количество кај договори кај 
Кои количеството на стоките е означено со клау-
зулата „сса", како и за работите кај кои вредно-
ста на извезените или увезените стоки и услуги не 
преминува износ од 5.000 динари од вредноста на-
ведена во пријавата за склучениот договор. 

10. Организациите на здружен труд што купу-
ваат странски стоки од консигнационен склад во 
Југославија (точка 7 одредба под 9) се должни, 
пред извршеното плаќање на организацијата на 
здружен труд — застапник на странска фирма во 

Југославија и преземање на стоките, налогот за 
плаќање да го поднесат на заверка до народната 
банка. 

Кон налогот за плаќање од став 1 на оваа 
точка,' организациите на здружен труд се должни 
да ја приложат и потребната документација (смет-
ка на организацијата на здружен труд — застап-
ник на странска фирма во Југославија, решение, 
дозвола, согласност и др.) врз основа на која е из-
даден налогот за плаќање. 

Народната банка ќе одбие да завери налог за 
плаќање ако од налогот и приложената докумен-
тација утврди дека купувањето на странски стоки 
од консигнационен склад во Југославија не е во 
согласност ,со прописите. 

11. Организациите на здружен труд се должни 
да ја усогласат поднесената пријава за склучениот 
догов,ор со решението на царинарницата со кое е 
утврдена фактичната состојба на стоките што се 
извезуваат, односно увезуваат, во рок од 10 дена 
од денот на завршувањето на постапката кај ца-
ринарницата. 

12. Ако договорот склучен со странски содого-
варач, по кој во смисла на точка 1 од оваа наредба 
е поднесена пријава за . склучениот договор биде 
раскинат или на друг начин престане да важи, 
организацијата на здружен труд е должна за тоа 
да ја извести народната банка во рок од 10 дена 
од денот на раскинувањето на договорот, односно 
другиот начин на престанувањето на важењето на 
договорот. Известувањето се врши со поднесување 
барање за поништување на пријавата во три при-
мероци, кон кои се прилагаат сите примероци од 
прифатената пријава - и од извршените измени на 
таа пријава што се поништуваат. Прилозите треба 
дијагонално да се прецртаат и над линијата да се 
испише зборот „Поништено". 

Оригиналот и една копија од барањето со кое 
се пријавува поништување на пријавата ги задр-
жува народната банка. Втората копија од барање-
то што ја заверува со ставање' на печатот „При-
фатено", датумот, називот на народната банка и 
потписите на овластените лица, му го враќа на под-
носителот на барањето заедно со еден примерок од 
пријавата и барањето за поништување на-прија-
вата и врз тие примероци ги става ознаката „По-
ништено", датумот, називот на банката и потписот, 

13. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
во спогодба со Народната банка на Југославија, 
пропишува врз основа на член 81 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство обрасци 
на кои се пријавуваат склучените договори за над-
ворешнотрговскиот промет, како и начинот на по-
полнување на тие обрасци. 

До донесувањето на прописите од став 1 на 
оваа точка, организациите на здружен труд ќе ги 
пријавуваат до народната банка склучените дого-
вори за надворешнотрговскиот промет на досегаш-
ните обрасци на пријавата за склучена работа на 
извоз и пријавата за склучена работа на увоз. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за подне-
сување пријави за склучените работи на промет со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72 и 
29/74). 

15. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 25097-1 
5 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, с. р. 
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830. 
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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „AZ" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на весникот „AZ", број 294 од 25 октом-
ври 1977 година, што излегува на германски јазик 
во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/366 
2 ноември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен сек-

ретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

831. 
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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Siiddeutsche Zeitung", број 
232 од 8—9 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Минхен, Сојузна Република 
Германија. 

Бр. 650-1-22/565 
3 ноември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен сек-

ретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

832. 
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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „РЕТRА" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на списанието „Petra", број 10 за октом-
ри 1977 година, што излегува на германски јазик 
о Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/574 
8 ноември 1977 година 

Белград 

833. 

Врз основа на член 29 и член 56 став 1 точка 
3 од Законот за заштита на растенијата од боле-
сти и штетници што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ 
И ТРАНЗИТОТ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАСТЕ-
НИЈА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАРАНТИНСКИ 
НАДЗОР НАД ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА 
ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ОДГЛЕДУВАЊЕ 

1. Заради спречување внесување на карантин-
ски растителни болести и штетници во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, се за-
бранува : 

1) увоз на живи растенија од родот Abies, Pi-
cea, Pinus, Pseudotsuga i Tsuga, како и на живи 
растенија од родот Larix што е по потекло од вон-
европски земји. Забраната се однесува и на увозот 
на делови за размножување на тие растенија, ос-
вен семе и освен мостри на калем-ветчиња и по-
лен што се по потекло од незаразени реони а ги 
увезуваат научни организации на здружен труд 
што се занимаваат со селекција, интродукција или 
заштита на растенија; 

2) увоз на живи растенија од родот Castanea и 
Quercus, како и увоз на живи растенија од родот 
Ulmus, Zelkova и Fraxinus и видот Tilia americana, 
што се по потекло од Соединетите Американски 
Држави или Канада. Забраната се однесува и на 
увозот на делови за размножување на тие расте-
нија, освен мостри на семе што е по потекло од 
незаразени реони а ги увезуваат научни организа-
ции на здружен труд што се занимаваат со селек-
ција, интродукција или заштита на растенија; 

3) увоз и транзит на живи растенија од родот 
Juniperus што се по потекло од Јапонија, Кина 
или земјите на Северна Америка. Забраната се од-
несува и на увозот и транзитот на делови за раз-
множување на тие растенија; 

4) увоз и транзит на живи растенија од фами-
лијата Rosacea што се по потекло од Јапонија, Ки-
на или земјите на Северна Америка. Забраната се 
однесува и на увозот и транзитот на делови за 
размножување на тие растенија, освен семе, расте-
нија што се во стадиум на мирување без лисја и 
плодови и растенија од родот Fragaria; 

5) увоз од воневропски земји и игло л пено др-
во од кое е симната кората; 

6) увоз на дрво од костен и даб од родот Cas-
tanea и Quercrs што се по потекло од Соединетите 
Американски Држави, од СССР или од Социјалис-
тичка Република Романија, ако од дрвото не е 
симната кората и ако влагата на дрвото преми-
нува 20%; 

7) увоз на дрво од родот Ulmus, Zelkova и Ро-
pulus, што се по потекло од воневропски земји, од 
Кои не е симната кората; 

8) увоз и транзит на пченковина и слама од 
алваџиско просо ако се по потекло од Африка; 

9) увоз на земја, со растенија или без растени-
ја, што е по потекло од воневропски земји. Забраната 
не се однесува на растенијата чиј увоз со пропис 
е дозволен. 

Забрана на увозот не се однесува ниту на зе-
мја над која е извршена дезинфекција и дезин-
секција. 

2. Заради спречување на внесувањето на ка-
рантински растителни болести и штетници во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Се определува карантински надзор над растенија 
што се увезуваат заради одгледување, и тоа: 

Заменик-сојузен сек-
ретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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1) над мостри на калем-ветчиња и полен од 
родот Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga и La-
rix и мостри на семе од растенија од родот Casta-
леа, Quercus, Ulmus и Zelkova, ако увозот е огра-
ничен со одредбите под 1 и 2 точка 1 од оваа на-
редба; 

2) над растенијата од родот Populus, како и 
над растенијата од родот Fragaria, Malus, Prunus, 
Pyrus, Rubus и Vitis што се по потекло од вонев-
ропски земји. 

Карантинскиот надзор од одредбата под 2 став 
1 од оваа точка се однесува на целото живо расте-
ние и неговите делови за размножување, освен 
семе. 

Карантинскиот надзор се врши: 
1) се одгледување на растенијата на определе-

на изолирана парцела на држателот на растенија-
та, и тоа за/ едногодишни видови растенија во тра-
ење од еден вегетационен период, а за повеќено 
дишни видови растенија во траење од два вегета-
циони периода; 

2) со проверување на видот и количеството на 
растенијата што се одгледуваат; 

3) со проверување на здравствената состојба 
за време на вегетацијата најмалку двапати во те-
кот на вегетациониот период, а по потреба и со 
лабораториски методи. 

Додека трае карантинскиот надзор над расте-
нијата што се одгледуваат, тие растенија и нивни-
те делови не смеат да се размножуваат без одо-
брение на надлежниот републички, односно по-
краински орган, да се изнесуваат од определена-
та парцела или да се преместуваат на друга пар-
цела. 

За вршењето и престанувањето на карантин-
екиот надзор надлежниот републички односно по-
краински орган го известува Сојузниот комитет за 
земјоделство и, согласно со републички, односно 
покраински пропис, држателот на растенијата. 

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

Бр. 5-5349/1 
9 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

инж. Иво Куштрак, с .р. 

834. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 37/73 и 24/76), дирек-
торот на Сојузниот завод за мери и скапоцени ме-
тали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ВО ПОГЛЕД НА 
ИЗРАБОТКА МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

услови што во поглед на изработката мораат да ги 
исполнуваат предметите од скапоцени метали. 

Одредбите на овој правилник се однесуваат на 
изработката на предмети од злато, сребро и плати-
на, според фипостите пропишани во член 6 од За-, 
конот за контролата на предметите од скапоцени 
метали (во натамошниот текст: Законот) и на изра-
ботката на предмети од злато и сребро изработени 
со ковење според финостите пропишани во истиот 
член на Законот. 

П. Легури за изработка на предмети од скапоцени 
метали 

Член 2 
Како легури што се користат за изработка HI 

предмети од скапоцени метали се сметаат легурите 
наведени во член 4 на Законот. 

На легурите за изработка на предмети од бело 
злато можат да им се додаваат други метали како 
што се цинк, кадмиум и микро додатоци заради по-
стигање на погодни физички или хемиски особини 
на самата легура. 

Кованото злато и сребро може да содржи и ме-
тали што ја зголемуваат тврдоста. 

Техничките услови што мораат да ги исполну-
ваат легурите за изработка на забно-протетски пред-
мети се утврдени со посебни прописи. 

Член 3 
Предметите од скапоцени метали можат да со-

држат леум. Леумот е легура од скапоцени метали 
збогатена со врзувачки материјали. 

Член 4 
Легура што се користи за изработка на пред-

мети од скапоцени метали заедно со леумот мора 
да ја има финоста пропишана со Законот. 

Член 5 
При изработката на предмети од скапоцени ме-

тали дозволените отстапувања во финоста изнесу-
ваат: 

— за предмети од злато, до +2%о, 
— за предмети од сребро, до +5%о, 
— за предмети од платина, до + 10%о. 

III. Облик на предметите од скапоцени метали 

Член 6 
Предметите од скапоцени метали, зависно -Од 

нивната намена, можат да се изработуваат како на-
кит, ковано злато и сребро и како полуфабрикати 
за забно-протетски предмети. 

Обликот на предметите од драгоцени метали мо-
ра да биде таков што на предметот да постои место 
за втиснување на жигови. 

Ситни предмети, како и предметите од фили-
гран, мораат да имаа плочка изработена од скапо-
цен метал од кој е изработен и самиот предмет, што 
служи за втиснување на потребните жигови. 

IV. Начин на изработка на предмети од скапоцени 
метали 

Член 7 
Предметите од ,скапоцени метали се изработу-

ваат рачно и машински, од легури од позната фи-
ност. 

Ако предметот се состои од повеќе делови, сите 
делови мораат да бидат изработени од скапоцени 
метали и мораат меѓусебно да бидат цврсто повр-
зани. 

Како цврсто поврзани делови на предмети од 
скапоцени метали се сметаат оние делови што не 
можат лесно рачно да се одвојат. 

Член 8 
Предметите од ковано злато и сребро се изра-

ботуваат машински. 

Член 9 
Полуфабрикатите за забно-протетски предмети! 

се изработуваат машински, во облик на плочки или 
ленти погодни за употреба. 
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Член 10 
При рачна и машинска изработка на предмети 

од скапоцени метали мора да се води сметка за 
местото предвидено за втиснување на жигови. 

Член 11 
Производителот на предмети од скапоцени ме-

тали е должен при изработката на предмети од ска-
поцени метали да обезбеди место за втиснување на 
жигови. 

Кај филигранските предмети потребно е од нив-
ната внатрешна страна да се изработи плочка за 
втиснување на жигови. 

Кај синџирчињата е потребно да се изработи 
плоската алка за втиснување на жигови. 

Член 12 
Предметите од скапоцени метали што содржат 

кит, гипс, смола и сл. мораат да бидат изработени 
така што тие материјали да се видливи. 

Член 13 
Предмети од скапоцени метали можат да се из-

работуваат и од мешани легури (на пример: среб-
ро и злато, злато и платина, сребро и платина). Се-
која легура мора да ја има најмалку најниската фи-
ност определена со Законот. 

Член 14 
Деловите на предмети од скапоцен метал можат 

да бидат и во механичка врска со делови од прост 
метал, но таа врска мора да биде јасно уочлива. 

Под механчка врска се подразбира, секоја под-
вижна или неподвижна врска што не е изведена со 
тврд леум или заковки. 

Член 15 
Деловите на предмети од скапоцени метали што 

се изработени од прост метал, до колку не можат 
јасно да се распознаат, мораат да имаат ознака „ме-
тал" или назив на металот од кој се направени. Ако 
оваа ознака не може да се стави, деловите на пред-
мети од скапоцени метали изработени од обичен 
метал не смеат да се позлатат, посребрат или да 
се обложат со позлата. 

Член 18 
Предметите од сребра обложени со злато и пред-

метите од злато обложени со платина се сметаат 
како предмети од сребро, односно предмети од зла-
то. Обложениот слој од скапоцениот метал не смее 
да биде толку дебел што предметот да не може да 
се испита. 

Дебелината на слојот на облогата за шатира-
ње на предмети изнесува 10 до 20 микро метри, 
а за галванско обложување — 1 до 3 микрометри. 

Член 17 
Украсите од скапоцени метали што се наоѓаат 

на предмети од обичен метал ќе се сметаат како 
предмети од скапоцен метал ако од предметот од 
обичен метал можат лесно да се одвојат. 

V. Завршна одредба 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0214-8426/1 
11 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени 

метали, 
Петар Ковинчиќ, с. р. 

835. 
Брз основа на член 61 став 2 и член бб став 1 

точка 9 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на^ 
родните банки на републиките и на народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на: 
СФРЈ", бр. 49/76) и член 198 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ОД СТРАНА 
НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И 

НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПО-
КРАИНИ 

1. Со оваа одлука заради единствено спро-
ведување на прописите, се пропишува начинот 
на вршење контрола на спроведувањето на про-
писите за мерките на заедничката емисиона, 
парична и девизна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика, како и начи-
нот на вршење на девизна контрола на при-
менувањето на прописите и мерките на сојуз-
ните органи и организации од страна на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

2. Контролата на спроведувањето на прописите 
од страна на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономиите покраини ја врши 
Народната банка на Југославија: 

1) со преглед на извештаите, книговодствената it 
друга документација во Народната банка на Југо-
славија; 

2) со преглед на извештаите за извршената кон-
трола кај банките и другите финансиски организа-
ции, што народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини ги доставуваат 
до Народната банка рѓа Југославија, и тоа: од запис-
ниците за извршената контрола, донесените реше-
нија за преземање мерки спрема банките и другите 
финансиски организации и решенијата за отстрану-
вање на утврдените неправилности во девизното 
работење; 

3) со непосреден преглед на документацијата во 
народната банка на републиката и во народната 
банка на автономната покраина за спроведувањето 
на прописите. 

3. Работниците на Народната банка на југосла-
вија можат да вршат контрола со преглед кај на-
родните банки на републиките и кај народните 
банки на автономните покраини само врз основа на 
овластување, во кое се определува и предметот на 
контролата. 

4. Народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина кај која се врши 
контрола со непосреден преглед, му обезбедува на 
овластениот работник на Народната банка на Југо-
славија увид во сета документација со која распо-
лага, а која се однесува на предметот на контро-
лата. 

5. За извршената контрола кај народната банка 
на републиката и кај народната банка на автоном-
ната покраина овластеното лице составува извештај 
што се доставува до народната банка кај која е 
извршена контрола, на КОЈ таа може да даде забе-
лешки во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на записникот. 

6. Ако според наводите во извештајот и од под-
несените забелешки, произ негува дека народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина не ги спроведувала прописите 
или дека има спорни прашања во поглед на спрове-
дувањето на прописите, наодите на контрола ќе се 
достават на разгледување до Советот на гуверне-
рите, кој за тоа донесува заклучок. 
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За донесениот заклучок од Советот на гуверне-
рите се известува советот на народната банка к а ј 
)која е вршена контрола. 

7. За извршената контрола на спроведувањето 
на прописите и мерките од страна на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини, Народната банка на Југосла-
вија повремено изработува извештаи што ги доста-
вува до Советот на гувернерите, до народните банки 

нa републиките и до народните банки на автоном-
иите покраини. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 

обезбедувањето на единствено применување на про-
писите со кои е утврдена монетарно-кредитната и 
девизната политика и за начинот на обезбедувањето 
iia единствено применување на прописите во врше-
њето на девизната документарна контрола од стра-
на на народните банки на републиките и на народ-
ните банки на автономните покраини („Службен 
Лист на СФРЈ", бр. 32/74). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 85 
23 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Ју-
гославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

836. 

Врз основа на член 199 став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНА КОНТРО-

ЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД СТРАНА НА 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА-

РОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-
ИНИ 

1. Со оваа одлука, заради обезбедување един-
ствено извршување на сојузните прописи и мерки 
во областа на девизното работење и кредитните од-
носи со странство од страна на овластените банки 
од член 17 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, се пропишува на-
чинот на вршење девизна контрола на овластените 
банки од страна на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(во натамошниот текст: народните банки). 

2. На девизната контрола од точка 1 на оваа 
одлука подлежат: 

1) платниот промет со странство; 
2) остварувањето, стекнувањето, располагањево 

и здружувањето на девизи; 
3) девизно-валутните работи; 
4) кредитните работи со странство; 
5) другите девизни работи во земјата и со 

странство. 
3. Девизната контрола народните банки ја вр-

шат: 
1) со непосреден увид ка ј овластената банка 

во книговодствената и друга документација што е 
во врска со/ предметот на девизната контрола; 

2) со преглед на извештаите, книговодствената 
и друга документација што овластените банки ги 
доставуваат до народната банка. 

4. Девизната контрола на овластената банка, 
хако и на деловна единица и работоводен органи-
зационен дел на овластената банка ја врши наро-
дната банка на чие подрачје е седиштето на овла-
стената банка, на деловната единица, односно на 
работоводниот организационен дел на овластената 
банка. 

5. Народната банка што поведува постапка за 
контрола на деловната единица, односно на рабо-
товодниот организационен дел на овластената бан-
ка од точка 3 под 1 на оваа одлука ќе ја извести 
за тоа народната банка на чие подрачје е седиш-
тето на овластената баток, заради учество во таа 
постапка. 

Постапката за контрола од став 1 на оваа точ-
ка може да се поведе и на предлог од народната 
банка надлежна според седиштето на овластената 
банка. 

6. Постапката за контрола ја врши народната 
банка според утврдената програма, односно план 
за работата. 

Народната банка треба да ја поведе постапка-
та за контрола од точка 3 под 1 од оваа одлука 
ако од извештаите, книговодствената и друга до-
кументација со која народната банка располага 
произлегува дека овластената банка не ги извршу-
ва во рок втасаните обврски спрема странство или 
ако не држи определен пропишан износ во девизи 
или други ликвидни пласмани за одржување на 
ликвидноста во плаќањето со странство. 

7. Народната банка што ја поведува постапка-
та за контрола ќе му даде на свој работник овла-
стување за вршење на контролата кое тој е дол-
жен да го поднесе на увид до работоводниот орган 
на овластената банка, односно на деловната еди-
ница кај која се врши контролата. 

Овластувањето мора да го содржи предметот 
на контролата. 

8. За извршената контрола овластениот работ-
ник на народна банка составува записник. 

Записникот се доставува на забелешки до овла-
стената банка, а во случајот од точка 5 на оваа 
одлука и до деловната единица. Во записникот се 
внесува рокот за поднесување на забелешки, кој 
не може да биде пократок од 8 дена ниту подолг 
од 15 дена. 

Записникот се доставува и до народната банка 
што според точка 5 став 1 од оваа одлука можела 
да учествува во постапката за контрола. 

Народната банка е должна да ги цени забеле-
шките од овластената банка, односно од деловната 
единица и доказите со кои се потврдуваат тие за-
белешки. 

9. Ако народната банка при вршењето на де-
визната контрола утврди неправилност во работа-
та на овластената банка, ќе и издаде решение во 
определен рок да ги отстрани утврдените непра-
вилности. 

Ако со контролата е утврдено дека во смисла 
на Одлуката за начинот на вршење контрола и 
обезбедување еднаква постапка во примената на 
мерките спрема банките и другите финансиски органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77) се сте-
кнале услови за преземање на мерките од член 58 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), народната банка со посебно решение ќе 
преземе мерки опрема таквата банка на начинот 
пропишан со таа одлука. 

Решението со кое на овластената банка ќ се 
налага отстранување на утврдените неправилности 
народната банка го донесува најдоцна во рок од 
30 дена од денот на поднесените забелешки на за-
писникот, односно од денот ца истекот на рокот за 
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поднесување забелешки ако забелешките не се 
поднесени. 

10. Ако при вршењето на девизната контрола 
според оваа одлука се утврдат неправилности во 
девизното работење што ги сториле организациите 
на здружениот труд или други домашни правни 
лица, народната банка за тоа ќе достави извештај 
со потребната документација до Сојузниот девизен 
инспекторат. 

11. Со .денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за начинот 
на вршење контрола на девизното работење на 
овластените банки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/75). 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 86 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на . Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

837, 

Врз основа на член 58 став 5 и член 61 став 1 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ ЕДНАКВА ПОСТАПКА ВО ПРИМЕ-
НАТА НА МЕРКИТЕ СПРЕМА БАНКИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на кој 
Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини (во натамошниот текст: народните банки) 
вршат контрола и ги применуваат мерките спрема 
банките и другите финансиски организации што не 
се придржуваат кон донесените прописи и мерки на 
заедничката емисиона, парична и девизна политика 
и кон заедничките основи на кредитната политика 
(во натамошниот текст: прописите). 

2. Контролата од точка 1 на оваа одлука и пре-
земањето на мерките ги врши народната банка на 
републиката, односно народната банка на автоном-
ната покраина надлежна според седиштето на бан-
ката и другата финансиска организација а, Народ-
ната банка на Југославија — на територијата на Ју-
гославија. 

Контрола на спроведувањето на прописите и 
мерките од страна на деловна единица и работово-
ден организационен дел на банката врши народ-
ната банка на републиката, односно народната банка 
на автономната покраина, надлежна според седиш-
тето на деловната единица и работоводниот орга-
низационен дел на банката. 

Во случајот од став 2 на оваа точка народната 
банка пред поведување постапка за контрола ќе ја 
извести народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на банката, заради 
учество во таа постапка. 

Ако предмет на контролата е наменската упо-
треба на средствата од примарната емисија, во таа 

контрола, покрај народната банка на чие подрачје 
е седиштето на банката, учествува и народната бан-
ка што ги дала средствата. 

3. Ако постапката за контрола ја поведе На-
родната банка на Југославија должна е за тоа да ја 
извести народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина 
што според точка 2 ст. 1 и 2 од оваа одлука 4 
надлежна да врши контрола. Народната банка на ре-
публиката, односно народната банка на автономната 
покраина може да учествува во таа постапка. 

4. Контрола на спроведувањето на прописите 
народните банки вршат: 

1) со преглед на извештаите, книговодствената и 
друга документација во народната банка, што бан-
ките, и другите финансиски организации се должни 
да ги доставуваат; 

2) со непосреден преглед на деловните книги и 
на другата документација кај банката и кај друга-
та финансиска организација. 

5. Контрола на банките и на другите финанси-
ски организации вршат народните банки според ут-
врдената програма, односно план за работата за од-
носниот период., 

Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на, автономната покраина треба да поведе 
постапка за контрола според точка 4 под 2 од оваа од-
лука ако од извештаите, книговодствената или дру-
га документација со која располага произлегува де-
ка банката и друга финансиска организација: 

1) не ја одржува пропишаната минимална лик-
видност, не обезбедува задолжителни рамки и роч-
на структура на пласманите, користи за покритие 
на своите обврски средства на задолжителната ре^ 
зерва подолго од 5 работни денови непрекинато и не 
спроведува други мерки што ги донел Советот на 
гувернерите врз основа на чл. 16, 27 и 33 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и з^ 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини; 

2) има висока стапка на растеж на пласманите 
или средствата, или има висока стапка на растеж н^ 
средствата од примарната емисија; 

3) не ги извршува во рок втасаните обврски 
спрема странство или не држи определен пропишаа 
износ во девизи или други ликвидни ^ пласмани 
за одржување на ликвидноста во плаќањата со 
странство; .. 

4) не постапува според други прописи за спро-
ведување на девизната политика. 

6. Работите на контрола ги врши работникот на 
народната банка на кого таа ќе му издаде овласту-
вање за вршење на контролата што го поднесува 
на увид до работоводниот орган на банката и на 
другата финансиска организација кај која се вр-
ши контролата. 

Овластувањето мора да го содржи предметот 
на контролата. 

7. За извршената контрола кај банката и друга 
финансиска организација се составува записник. 

Записникот за извршената контрола се доста-
вува до банката и другата финансиска организаци-
ја, која врз записникот може да стави забелешки. 
Во записникот се определува рок од 8 до 15 дена за 
поднесување на забелешки. Записникот се доставу-
ва и до народната банка што во смисла на точ. 2 и 3 
од оваа одлука можела да учествува во постапка-
та за контрола. ф 

Народната банка е должна да ги цени забелеш-
ките како и доказите со кои се докажуваат тие за-
белешки. 

8. Ако во спроведената постапка за контрола од 
точка 4 под 2 на оваа одлука е утврдено дека бан-
ката и друга финансиска организација не се придр-
жувала кон прописите донесени заради спроведува-
ње на заедничката емисиона, парична и девизна по-
литика и кон заедничките основи на кредитната по-
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литика, народната банка спрема таквата банка, од-
носно друга финансиска организација ќе ги презе-
ме мерките од член 58 на Законот за Народната бан-
ка на ,Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини, на начинот 
пропишан со оваа одлука. 

Мерките спрема банката и друга финансиска 
организација се изрекуваат со решение во кое ќе 
се наведе и дејствието, односно пропуштањето што 
укажува дека банката и друга финансиска органи-
зација не се придржувала кон прописите и се опре-
делува рок за усогласување на работењето со про-
писите. 

Решението го донесува народната банка што ја 
повела и ја спровела постапката за контрола, во рок 
до 30 дена од денот на поднесените забелеш-
ки, односно од денот на истекот на рокот опреде-
лен за поднесување на забелешките, ако забелешки 
не се поднесени. 

По исклучок од став 3 на оваа точка, решение 
во вршење на контролата според точка 2 ст. 2 и 3 од 
оваа одлука донесува народната банка на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на банката и друга фи-
нансиска организација. 

9. Во случајот од точка 8 став 1 на оваа одлука, 
народната банка спрема банката ќе ја изрече мер-
ката запирање на понатамошното кредитирање кај 
народните банки и купувањето на хартии од вред-
ност, освен краткорочните кредити за ликвидноста, 
а спрема другата финансиска организација мерка-
та ограничување на обемот на пласманите. Во ре-
шението се определува за усогласување на работе-
њето со прописите и рок до 30 дена од денот на до-
ставувањето на решението. Ако во оставениот рок 
не постапи според решението, траењето на изрече-
ните мерки се продолжува. 

Ако по истекот на рокот определен со решението 
донесено според став 1 на оваа точка се утврди до-
ка банката не го усогласила своето работење со про-
писите, народната банка во натамошен рок до 15 де-
на, ќе донесе решение со кое покрај преземените 
мерки според став 1 од оваа точка, ќе ги изрече 
спрема банката следните мерки: запирање на дава-
њето на краткорочни кредити за ликвидност, огра-
ничување на обемот јна пласманите „во земјата и 
странство ограничување на задолжувањето во 
странство и други мерки предвидени со сојузен за-
кон. Спрема друга финансиска организација народ-
ната банка ја изрекува мерката ограничување на 
задолжувањето во странство и други мерки утвр-
дени со сојузен закон. 

Во решението со кое се изрекуваат мерките 
според став 2 од оваа точка народната банка го о-
пределува усогласувањето на работењето со пропи-
сите и рокот во траење до 30 дена од денот на до-
ставување на решението. Ако во тој рок не се 
постапи според решението, траењето на изречените 
мерки според ст. 1 и 2 од оваа точка се продолжува. 

Ако со контролата е утврдено дека банката, од-
носно друга финансиска организација во позначи-
телна мера ги повредила прописите, па поради тоа 
во работењето настанале потешки последици (зна-
чајно растроена рочна структура на плас-
маните. подолга временска неликвидност и др.), на-
родната банка може со истото решение да ги изре-
че мерките од ст. 1 и 2 на оваа точка. Во решение-
то се определува за усогласување на работењето со 
прописите рок од 30 дена од денот на доставување-
то на решението, а ако во тој рок не се постапи спо-
ред решението, траењето на изречените мерки се 
продолжува. 

По изрекувањето на мерката запирање на кори-
стењето на средства од примарната емисија на 
банката не можат да и се зголемуваат тие средства 
над состојбата на искористените средства што пос-
воела на денот на донесувањето на решението. 

По изрекувањето на мерката ограничување на 
задолжувањето во странство и на мерката ограни-
чување на обемот на пласманите не може да се зго-
лемува задолжувањето, односно пласманите над со-
стојбата што постоела на последниот ден во месе-
цот што му претходи на донесувањето'на решението. 

10. За преземени! е мерки од точка 9 на оваа 
одлука, народната банка го известува извршниот од-
бор и самоуправната работничка контрола на бан-
ката и друга финансиска организација. 

11. Ако и покрај преземените мерки од точка 9 на 
оваа одлука банката, односно друга финансиска ор-
ганизација не го усогласи своето работење со про-
писите, народната банка во натамошен рок од 15 
дена ќе бара да се свика собрание на банката и 
друга финансиска организација од неа ќе бара да 
преземе мерки работењето на банката, односно дру-
га финансиска организацша да се усогласи со про-
писите. За тоа ќе го извести и собранието на опште-
ственополптичката заедница што врши надзор над 
банката и друга финансиска организација. 

Во тоа барање народната банка ќе ia обврзе бан-
ката односно другата финансиска организација без 
одлагање да ја извести за мерките преземени од 
страна на собранието, на банката, односно другата 
финансиска организација, зарад-и усогласување на 
работењето со прописите. 

12. По истекот на роковите определени од страна 
на собранието на банката, односно другата финан-

сиска организација за усогласување на работењето 
со прописите, народната банка ќе утврди, по потре-
ба, со повторна контрола, дали со преземените мерки 
од страна на народната банка и собранието на бан-
ката, односно другата финансиска организација е о-
безбедено законито работење. 

Ако се утврди дека преземените мерки не обез-
бедиле законито работење на банката, односно дру-
гата финансиска организација во согласност со за-
едничката емисиона, парична и девизна политика и 
со заедничките основи на кредитната политика, на-
родната банка ќе преземе и други мерки предвиде-
ни со закон. 

13. По изрекувањето на мерката од точка 12 
став 2 од оваа одлука сите народни банки што имаат 
побарувања спрема банката, односно другата финан-
сиска организација ќе пристапат кон наплата на 
сите свои побарувања, освен кредитите што се да-
дени според посебни прописи. 

14. Ако при контролата се утврдат дејствија што 
имаат обележја на кривично дело или стопански 
престап, народната банка е должна да поднесе при-
јава до надлежното јавно обвинителство. 

Ако во постапката за контрола се оцени дека е 
извршен прекршок, народната банка е должна до 
надлежниот орган да поднесе барање за поведува-
ње на прекршочна постапка. 

15. Упатства за примената на оваа одлука дава, 
по потреба, гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за мерките спре-
ма банките што не се придржуваат кон прописите 
со кои е утврдена монетарно-кредитната и девизната 
политика („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/73) и Од-
луката за начинот на контролата на спроведување-
то на прописите и мерките на монетарно-кредитната 
политика од страна на банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/74). 

17. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 87 
23 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с.р« 
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838. 

Врз основа на член 45 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СРЕБРЕНИ КО-
ВАНИ ПАРИ ОД 200 ДИНАРИ ПО ПОВОД 85-ГО-
ДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО И 
40- ГО ДИШНИК АТА ОД НЕГОВОТО ДОАЃАЊЕ 
НА ЧЕЛО НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Наѓ одната банка на Југославија ќе пушти 
во оптек на 29 декември 1977 година сребрени ко-
вани пари од 200 динари по повод 85-годишнината 
од раѓањето на Претседателот на Републиката Јо-
сип Броз Тито и 40-годишнината од неговото доа-
ѓање на чело на Комунистичката партија на Југо-
сливија со основните обележја што се утврдени со 
Одлуката за основните обележја на сребрените ко-
вани пари од 200 динари по повод 85-годишнината 
од раѓањето на Претседателот на Републиката Јо-
сип Броз Тито и 40-годишнината од неговото доа-
ѓање на чело на Комунистичката партија на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 56^77). 

2. Сребрените ковани пари од точка 1 на оваа 
одлука Народната банка на Југославија ќе ги пу-
шти во оптек во вкупен износ од 106,000 ООО ди-
нари. 

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

О. бр. 91 
8 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

839. 

Врз основа на член 10 став 2 точ. 6 и 10 од За-
конот за Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У КА 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СОЛИДАРНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАДОМЕСТ НА ДЕЛОТ ОД 

СТАНАРИНАТА 

1. Со оваа одлука се утврдува начинот на кој се 
уплатува придонесот за солидарна станбена изград-
би и придонесот за надомест на делот од ста-
нарината на одделни категории корисници на стано-
ви од станбениот фонд на сојузните органи што се 
плаќаат од средствата за лични доходи на работни-
ците и финкционерите на сојузните органи. 

Сојузните органи и организации што здружиле 
станови, деловен простор и гаражи во Интересната 

заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функци-
онерите на сојузните органи се обврзници за уплата 
на придонесите од став 1 на оваа точка (во натамош-
ниот текст: обврзниците). 

2. Придонесите од точка 1 на оваа одлука обврз-
ниците ги уплатуваат од 1 јули 1977 година на жи-
ро-сметка на Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани број 60802-777-000-107, Белград, и се водат во 
книговодството на таа заедница на посебни сметки, 
според намената. 

Обврзниците на придонесите од територијата 
на град Белград ги уплатуваат придонесите според 
стапките утврдени со Одлуката за стапката на при-
донесите за надомест на делот од станарината на 
одделни категории корисници на станови , („Служ-
бени лист града Београда", бр. 3/76) и со Само-
управната спогодба за утврдување на стапката за 
издвојување на средства за финансирање на станбе-
ната изградба и насочување на здружените сред-
ства („Службени лист -града Београда", бр. 23/75). 

Обврзниците на придонесите од териториите 
на други општествено-политички заедници ги упла-
туваат придонесите според стапките утврдени со 
прописите на односните општествено-политички за-
едници. 

3. Средствата на придонесот за солидарна стан-
бена изградба се насочуваат и користат врз основа 
на одлука од Собранието на Интересната заедница 
со која се регулираат условите, мерилата и крите-
риумите за трошење на овие средства. 

4. Средствата на придонесот за надомест на де-
лот од' станарината на одделните категории кори-
сници на станови наменски се користат врз основа 
на одлука од Собранието на Интересната заедница. 

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

02. бр 2840/1-77 
30 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на 
Заедницата на домувањето, 

Лео Матес, с. р. 

840. 
Врз основа на член 30, во врска со член 8 од 

Законот за општествена контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) и чл. 3 и бод 
Уредбата за начинот и постапката за склучување 
општествени договори за цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/72, 21/73 и 41/73), а во врска со член 
579 и чл. 581 до 585 од Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), Сојузниот из-
вршен совет, Стопанската комора на Југославија и 
Деловната заедница за производство, преработка и 
промет на бакар и производи врз база на бакар 
„Југобакар" склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА РАЗВОЈОТ, ЗА СНАБДУВА-
ЊЕТО НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР, ЗА ЦЕНИТЕ И 
ПРОМЕТОТ НА БАКАР И НА ПРОИЗВОДИТЕ НА 
ПРЕРАБОТКАТА ВРЗ БАЗА НА БАКАР И НЕ-

ГОВИ ЛЕГУРИ 
Член 1 

Во Општествениот договор за развојот, за снаб-
дувањето на домашниот пазар, за цените и прометот 
на бакар и производите на преработката врз база на 
бакар и негови легури („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/75) чл. 5 и 6 се менуваат и гласат: 



Страна 2076 - Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1977 

„Член 5 
За формирање на домашните продажни цени за 

електролитен бакар во катоди ќе се применува: 
1) основицата за формирање на домашната про-

дажна цена (во натамошниот текст: основицата), 
што се пресметува и утврдува секоја година во ви-
сочина на десетгодишниот просек на реалните тер-
мински цени за електролитен бакар во катоди на 
Лондонската берза на метали. 

Десетгодишниот просек на реалните цени од 
став 1 на оваа точка се пресметува така што номи-
налните годишни термински цени за катоден бакар 
за 10 години, што и претходат на годината во која 
се врши формирањето на домашните цени, се пон-
дерираат со инфлационите индекси на англиската 
фунта. Аритметичкиот просек на пондерираните 
берзиски цени се пресметува, заради утврдување на 
височината на основицата, со примена на просеч-
ниот годишен среден курс на англиската фунта од 
меѓубанкарските состаноци за годината што и прет-
ходи на годината во која се врши формирањето на 
домашните продажни цени; 

2) просечните термински цени за електро-
литен бакар во катоди на Лондонската берза на ме-
тали за последните три месеци пред формирањето 
на домашната продажна цена, пресметана со приме-
на на средниот курс на англиската фунта (во ната-
мошниот текст: берзанска цена). Како среден курс 
на анлиската фунта се применува просекот на сред-
ните курсеви од меѓубанкарските состаноци за пе-

риод од три месеци што му претходат на денот на 
формирањето на домашната цена. 

Податоците за цените за бакарот на Лондонска-
та берза на метали се земаат од публикациите 
„Metal Bulletin,, и „Metal Statistics", а податоците за 
инфлационите индекси од публикациите „Metal 
Bulletin Handbook" и „Monthly Bulletin of Statistics". 

Член 6 
Домашните продажни цени за електролитен ба-

кар во катоди ќе се менуваат секои 3 месеци, завис-
но од големината на разликата помеѓу берзанската 
цена и основицата од член 5 на овој договор, и тоа: 

1) ако таа разлика не преминува 1096 од износот 
на основицата, домашните продажни цени се пре-
сметуваат со зголемување на основицата за полниот 
износ на разликата. 

Ако разликата од став 1 на оваа точка премину-
ва 10% од износот на основицата, домашната про-
дажна цена се пресметува со зголемување на осно-
вицата за делот на разликата што одговара на 10% 
6д износот на основицата и 50% од остатокот на раз-
ликата; 

2) ако берзанската цена е пониска од основица-
та, а разликата помеѓу нив не преминува 5% од из-
носот на основицата, домашните продажни цени се 
пресметуваат со намалување на основицата за пол-
ниот износ на разликата. 

Ако разликата од став 1 на оваа точка преми-
нува 5% од основицата, домашните продажни цени 
се пресметуваат со намалување на основицата за де-
лот на разликата што одговара на 5% од износот на 
основицата и на 25% од остатокот на разликата; 

3) домашните продажни цени за електролитен 
бакар во катоди се формираат со зголемување на 
пресметаните цени според одредбите на точка 1, од-
носно точка 2 од овој член за 6% по основ на царин-
ската заштита и курсните разлики, а средствата до-
биени по тој основ производителот на бакар ќе ги 
насочува за долгорочен развој на суровинската ба-
за, првенствено за геолошко-рударски истражувања. 

Формираните домашни продажна цени за елек-
тролитен бакар во катоди според одредбите од овој 
член и член 5 од овој договор, не можат да 
бидат пониски од дваесетгодишниот просек на реал-
ните термински цени за електролитен бакар во ка-
моли на Лондонската берза на метали. Дваесетгодиш-

ниот просек на берзанските цени се пресметува и 
утврдува секоја година според постапката и врз ос-
нова на податоците од публикациите од член 5 на 
овој договор." 

Член 2 
По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 
„Продажните цени за количествата на катоден 

бакар што во производите на преработката се реа-
лизираат на странскиот пазар, се утврдуваат врз ос-
нова на просечните термински цени на Лондонска-
та берза на метали во месецот на испораката. 

Цените формирани на начинот од став 1 на овој 
член не можат да бидат повисоки од цените што би 
се оствариле со извоз на катоден бакар на западно-
европскиот пазар. 

Производителите и преработувачите на бакар 
спогодбено ќе ги утврдат количествата на бакар што 
во производи на преработката се реализираат на 
странскиот пазар, а се предмет на задолжителни 
испораки според самоуправната спогодба од член 2 
на овој договор." 

Член 3. 
Член 16 се менува и гласи: 
„Измените и дополненијата на овој договор се 

вршат според постапката за неговото донесување". 
Член 4 

Овој општествен договор влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ", а ќе се применува од 1 октомври 
1977 година. 

15 декември 1977 година 
Белград 

За Сојузниот 
извршен совет За Стопанската 

сојузен секретар за комора на 
пазар и цени, Југославија 

Имер Пула, с. р. Стеван Суша, с. р. 

841. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена 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 ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ И РУДАРСКИ КАПСЛИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 31 август 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за електрични детонатори и рударски 
капел и, со тоа што производителската организација 
на здружен труд да може своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголеми до 16%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
Завод за цени со решение бр. 3502 од 13 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: „Побједа" -
Горажде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогоди . 
бата. 

За Деловната за-
едница за произ-
водство, прера-
ботка и промет на 
бакар и на про-
изводи врз база 
на бакар „Југо-

бакар", 
Божин 

Јовановиќ, с. р. 
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842. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА МОТОРНИ ПУМПИ, ВОНБРОДСКИ 
И СТАБИЛНИ МОТОРИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените малопродажни цени за моторни пумпи, вон-
бродски и стабилни мотори и за нивни резервни де-
лови. со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени малопро-
дажни цени да ги зголемат до 7%, а според усло-
вите на продажбата од Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2103 од 14 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 5 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

843. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЕЛЕК-
ТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И АПАРАТИ И ЗА 

НИВНИ ПРИБОР 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 27 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за електромедицински уреди и апарати 
и за нивни прибор, со тоа што производителската 
организација на здружен труд да може своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголеми во просек до 10%, а според 
Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

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

, 3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2299 од 13 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: Електронска 
индустрија Фабрика електромедицинских уре-
ѓаја и апарата, ООУР ЕМ-Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

844. 

Брз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25 72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НИ ТРАНСФОРМАТОРИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 4 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за мерни трансформатори, со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени за наведе-
ните производи, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат во просек до 11%, а според Це-
новникот што е составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2483 од 13 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: РТБ — Бор 
ООУР Фабрика мерних трансформатора — За-
ечар, Минел — Messwandler — Зрењанин, Ми-
нел — Електроцентар - Белград и „Раде Кон-
чар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошуЕачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за кривич-
ната постапка, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77, се поткрала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Во член 525 став 2 точка 2 по зборовите: „на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија" запирката се брише. 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 14 декември 1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за до-
полненија на Правилникот за квалитетот на кафето 
и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентра-
тите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печи-
во, прашокот за пудинг, диететските производи и 
адитивите, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/77, се поткрала долунаведената грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И 
СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, 
КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВА-
СЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА 
ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИ-

ТИВИТЕ 
Во член 1, во новиот став 3 на член 62 во пос-

ледниот ред наместо зборовите: „до 8 грама" треба 
да стои: „до 8 mg". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 15 декември 1977 година. 
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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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
формирањето, а за особени заслуги стечени во бор-
бата пробив непријателот за ослободување на на-
шата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Биоковски батаљон „Јосип Јурчевић". 

Бр. 77 
2 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од СР Ц р н а Г о р 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 СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Међедовић Машана Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антолић Антуна Јосип, Арсеновић Недељка, 
Обрадин, Божовић Миладина Милисав, Булајић 
Радована Блажо Димитријевић Благоја Божидар, 
Фекете Јаноша Ђорђе; 

Глигорић Гојка Милан, Илић Величка Симеун, 
Јанежич Винка Саво, Јосиповић Драгомира Аксен-
тие, Ковачевић Давида Чедомир, Ковачевић Голуба 
Вељко Лукач Трифуна Радослав, Маловрх Матеја 
инж. Леополд, Мандић Илије Драган, Марек Ивана 

Иван, Мутавџић Илије Радојица, Наков Симеуна 
Петар, Новаковић Светозара Душан, Обрадовић-
-Мојовић Божидара Оливера Орландић Шпира 
Сретен, Перовић Драгише Љубомир, Полић Мило-
рада Цветко, Пападић Добривоја Мијољуб, Протић 
Риста Љубисав, Радиновић В палеа Ђорђија, Ракче-
вић Мило инж. Саво, Словић Сава Љубиша, Шара-
новић Петра Милисав, Шоћ Душана Павле, Видрих 
Франца Франц, Војиновић Михајла Илија, Војино-
вић Милана Радосав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гудрурић Влајка Митар, Милоњић Марка Или-
ја, Никчевић Марка Драго, Петковић Миодрага 
Миленко, Станојевић Љубомира Љубиша, Стојано-
вић Николе Радивоје, Триповић Крста Рудолф, 
Улић Паљоке Ђека, Вуковић Мића Радојко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Петра Алекса, Андријашевић Милоша 
Крсто, Анђелковић Петронија Милић, Арсеновић 
Александра Љубомир, Арсеновић Богдана Милутин, 
Ашанин Милике Васо, Бјелић Љуба Раско, Борко-
вић Марка Никола, Бошковић Ранисава Момчило, 
Бошњаковић Стевана Бошко, Ћирјанић Светомира 
Томислав, Ћировић Сретена Миломир, Ћировић 
Љуба Радојко, Ћурчић Срећка Дарко, Чађеновић 
Вука Вуксан, Чорбић Сава Максим. Димитровски 
Јордана Ђорђе, Драмићапин Светозара Добривоје, 
Дучић Мурата Хусо, Дујовић Крста' Милутин, Ђокић 
Радомира Радоје^ Ђорђевић Радомира Огњан, Ђор-
ђевић Борисава Стојадин, Ђорђевић Милоја Томи-
слав, Ђорђевић Николе Вукашин, Џинић Али-Кја-
мила Рагиб, Гајић Стевана Мирослав, Галич Алојза 
Франц. Газич Јусуфа Смаил, Главоњић Милоша Де-
симир, Голубовић Милоша Средоје, Грбовић Данила 
Милош, Гргат Анте Лука, Гудурић Јована Маринко, 
Гутић Сава Петар, Хаџиараповић Салиха Мехо; 

Хоџић Мехмеда Јусуф, Игњатовић Михајла До-
бросав, Иванчан Јосипа Иван, Ивановић Андрије 
Павле, Ивановић Алексе Владимир, Јахић Махмута 
Хасан, Јанковић Страхиње Ђорђе, Јанковић .Ђорђа 
Живорад, Јањић Ђорђа Душан, Јелић Милорада 
Боривоје, Јерина Антона Антон, Јевремовић Буди-
мира Љубомир, Јовановић Радослава Ратко, Јовано-
вић Видоја Томислав, Јунчај Деде Ђон, Јусић Рама 
Мехмед. Кнежевић Стојана Војин, Кнежевић Радо-
вана Живко, Краљ Ђуре Иван, Крањц Антона 
Франц. Лакчевић Глигорија Драгиша, Лазаревић 
Добрисава Миленко, Лазић Ђорђа Милош, Лазић 
Косте Нагатин, Лазовић Блага Рајко, Ледерхас Кар-
ла Звонко, Лековић Велимира Милосав, Лековић 
Бранка Ранисав, Лислак Јоже инж. Јоже, Мађаре-
вић Петра Катица, Маловић Марка Бранислав, 
Марјановић Трифуна Стојан, Марјановић Крста Ве-
лисав, Маркељц Јоже Јоже, Марковић-Степановић 
Радомира Милена, Марковић Владислава Синиша, 
Марковић Добривоја Жарко, Маркушић Ђуре Дра-, 
го, Матић Љубомира Милован, Матовић Милојице 
Андрија, Мићић Миливоја Радован; 

Мијушковић Драгомира Чедомир, МиклавчиЧ 
Франца Франц, Милић Радосава Будимир, Мило-
сављевић Стамена Душан, Милошевић Николе 
Рако, Милошевић Стојана Станко, Миловановић 
Драгутина Маријан, Миловановић Милисава Урош, 
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Милуновић Милете Јован, Мишевић Драгомира 
Бранко, Мишевић Чеде Рајко, Мухаремовић Муја 
Мустафа, Мурић Алила Брахо, Мутавџић Милана 
Радоје, Николић Владисава Милутин, Николић Љу-
бисава Радиша, Николић Драгутина Тренчо, Окорен 
Антона Егидиј, Османовић Селима Мујо, Остојић 
Добросава Милоје, Пановић Чедомира Милорад, 
Парапатић Славка Крешимир, Павлов Бранка Ми-
ленко, Павловић Радича Ранко, Павловић Радича 
Славко, Пећинар Милосава Градимир, Пејовић Мар-
ка ,Мило, Петерца Франца Цирил, Петковић Милана 
Светомир, Петровић Живојина Александар, Петро-
вић БОЈ ина Ђорђе, Петровић Миодрага Михајло, 
Петровић Драгомира Момир, Петровић Радисава 
Радиша, Петровић Миладина Радосав, Пезо Мате 
Филип, Првуловић Велимира Живул, Путица То-
дора Владо, Рабасовић Драгића Миленко, Радојевић 
Бошка Радоман, Радовановић Миладина Златомир; 

Рајковић Милутина Љубомир, Ракетић Рада Јо-
ван, Ранковић Радована Радосав, Ристић Арсена 
Сретен. Розина Ивана Душан, Рутешић Петка Гојко, 
Селаковић Станише Кристифор Селаковић Николе 
Михаило. Серер "Стјепана Иван. Симић Цветина Ра-
дован, Смук Фрања Јосип, Станчић Душана Стојан, 
Станковић Лазара Божидар, Станковић Стојмира 
Миомир, Старман Јоже Јоже, Старовешки Вилима 
Вилим, Стратијев Крума Благоје, Суботић Милоша 
Славко, Шекарић Лазара Владо, Шекероски Марица 
Коста, Шкорлић Ивана Невенко, Шкрапец Петра 
Иван, Штерк Петера инж- Петер, Танасић Саве 
Богдан, Танасић Светислава Гвозден, Томић Живка 
Светислав, Топаловић Милана Милосав, Топаловић 
Лазара Војислав, Васић Војислава Драгослав, Ве-
личковић Јованче Војслав, Вићентијевић Доброса-
ва Драгослав, Кићовић Стојана Секула, Вилотић Ђу-
рађа Борисав,- Војиновић-Раонић Јована Крстиња, 
Вујадивовић Љуба Данило, Вујисић Новака Ђорђи-
ја Вуковић Јанићије Милорад, Зековић Владимира 
Драгомир, Жамбоки Имре Јене, Жнидаршиш Јоже 
Иван;. 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Радоњић Божа Томислав, Живановић Манојла 
Радивоје; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексић Сава Властимир, Аврамовић Сретена 
Живко, Бајрамовић Рама Икан Баловић Војислава 
Радојко. Баловић Вукоја Радомир, Барјактаревић 
Амира Исо, Барац Минка Слободан, Блечић Мило-
сава Петар, Бодловић Душана Петар, Бојовић 
Милоша Млађен. Божанић Драгутина Добривоје, 
Булајић Војина Нада, Булатовић Панта Вучета. 
Пвијовић Голуба Миленко, Чаласан Видоје Панто, 
Ћетковић Блажа Здравко, Дакић Радосава Јован, 
Добрић Љубомира Милан, Достић Анте Божо, Дра-
гутиновић Цветина Стојан, Дрчелић Мил,оша Свето-
мир, Дробњак Мирка Новак; Дробњаковић Драгоје 
Стеван, Дубљевић Бошка Милорад, Дујовић Милин-
ка Божидар, Дуловић Лазара Павле, Дуловић Ћу-
рана Вуксан, Ђенисић Будимира Славољуб, Фили-
повић Радосава Драгојло. Габоровић Живорада 
Милан, Гагић Косте Момчило; 

Глишић Димитрија Станко, Гложански Пера 
Лазар, Хајдар Алије Муниб. Хај дари Хамзе Јахио, 
Халиловић Емина Рамо, Хаскић Узеира Азем, Хор-
ват Мије Алојз, Хрлѕењак Драгутина Мирослав, 

Ху сић Абдурахман Нуриф, Илић Милоша Мирков 
Јањушевић Драга Ристо, Јевтић Станислава Слобо-
дан, Јокић Драгомира Миодраг, Јоксовић Јована 
Миломир, Јовановић Тодора Јово, Јовановић Стоја-
дина Живорад, Јурић Илије Иво, Кадрић Меда 
Хасан, Калаба Нике Станко, Каљевић Исајла Томи-
слав, Кандић Милоша Момчило, Карадаревић Све-
тислава Миленко, Каретић Милорада Миленко, 
Кажић Благота Светозар, Кнапич Антона Албин, 
Коленц Лудвика Лудвик, Кубуровић Стевана Ратко, 
Лазић Светислава Јанко, Лазић Драга Младен, 
Лешевић Живка Томислав, Луковић Радисава Мио-
драг, Малиџан Милана Момир, Марковић Лазара 
Марко, Матић Рајка Славољуб, Мијановић Драгише 
Видоје, Мијатовић Саве Милорад, Милановић Илије 
Милован, Миловић Гојка Аћим, Мирковић Љубоми-
ра Иван, Муцовић Азима Зито, Наумовски Риста 
Иван; 

Никчевић Радана Миодраг, Николић Љубиеава 
Ђорђе, Николић Миливоја Здравко, Новаковић Ве-
лимира Милован, Нуковић Мехмеда Абаз, Павковић 
Данила Славољуб, Перишић Аћима Страин, Петрић 
Петра Иван, Петровић Спасоја Ђорђе, Петровић 
Панта Милан, Пјано Мирка Костадин, Пљевалчић 
Риста Софра није, Поповић Божидара Никола, По-
повић Милана Радомир, Прекрат Мартина Миро-
слав, Прокић Витомира Петар, Радановић Јована 
Саво, Радевић Лазара Милорад, Радовић Владе 
Војо, Радуловић Гаврил к Милош, Радуловић Марка 
Никола, Рајковић Јока Михајло, Ракић Мирка Ра-
домир, Ракочевић Јосифа Ђоко, Ракочевић Јована 
Ристо, Раковић Тиосава Мирко, Ражњатовић Вељка 
Милорад, Ресман Рудолфа Иван, Самарџић Ради-
слава Бранислав, Секулић Милорада Јордан, Сели-
мовић Ах ма Енез, Селимовић Мустафе Мујо, Спасов 
Зарија Митко, Станишић Душана Милан, Стојковић 
Тихомира Богољуб, Шабановић Мурата Мухамед, 
Шћеповић Љуба Ђорђе, Шимун Јоле Лазар, Тодо-
ровић Тихомира Милан, Убила риповић богдана 
Стево, Урбич Венчеслава Франц; 

Видовић Новака Милојко, Вучковић Ивана Јо-
ван, Вујић Глигорија Витомир, Вукосавчевић Јова-, 
на Никола, Вуковић Ђока Радомир, Вуковић Павла 
Стеван, Звицер Спасоја Слободан, Жуловић Спа-
соја Петар; 

Од С А П В о ј в о д 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 СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радојев Јована Тодор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Морача Милоша Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бенић Петра Недељко, Болтић Милоша Сима, 
Чапеља Павла Јанко, Димитровски Христов Душан, 
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Кнежевић Пере Слободан, Нешић Жарка Жарко, 
Нотарош Благоја Олга, Плавшић Ђоке Славко, Ра-
ђеновић Милана Марко, Рађеновић Николе Мом-
чило, Станојев-Ђуричин Миливоја Станка Пејаков 
Јована Ново; 

Тодоров Лазе Миле, Топалов-Хорњиачик Ан-
дрије Јармила, Вишекруна Раде Илија, Вишекруна-
-Јовицки Владе Софија, Зајац Михајла Михалчо, 
Живић Живе Миленко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Гаврилов Глиша Тодор, Врсајков Ђорђе Воји-
слав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чиклован-Јовић Уроша Коса, Дамјановић Ду-
шана Пане, Достонић Стевана Љубица, Бабић Дмит-
ра Савка, Хашка Стевана Јанко, Јовић Уроша Мар-
ко, Карановић Милана Мара, Карановић Стевана 
Миленко, Карановић Стевана Раде, Карановић-
-Шобот Обрада Роса, Карас Ане Фрања, Краљ Мар-
ка ^Милош, Лукач Николе Милош, Мандић-Бојанић 
Јефте Јелка, Нађ-Чаџић Томе Мара, Нађ-Петроцки 
Јована Марија, Никић-Копања Лазе Радојка, Пили-
повић-Печи Јосипа Ружа, Савић Десимира Илија; 

Станичков-Вукобратов Пере Мара, Стојановић 
Саве Мира, Шипка-Брамбергер Јована Ана, Тизић-
-Бодрожа Душана Босиљка, Тизић Петра Јован, 
Бачинац Винка Лука. 

Бр. 78 
8 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страда 

825. Одлука за усогласување на личните до-
ходи на функционерите што ги именува 
или назначува Сојузниот извршен совет 
со просечниот пораст на личните доходи 
на вработените во стопанството на СФРЈ 
во 1977 година — — — — — — — 2065 

826. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за условите за остварување на пре-
мијата за млеко и згоени телиња, јуниња 
и јагниња и за компензациите за свежо 
месо — — — — — — — — — 2065 

827. Одлука за ослободување од плаќање 
царина и увозни давачки и такси на уво-
зот на додатни количества на сурова наф-
та во 1977 година — — — — — — 2065 

828. Решение за измена на Решението за нај-
високите износи на дневниците за служ-
бено патување во странство што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните 
организации им се признаваат во матери-
јални трошоци — — — — — — — 2066 

Страна 
829. Наредба за начинот и роковите за подне-

сување пријави за склучените договори за 
надворешнотрговскиот промет — — — 2066 

830. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „AZ" — — — — 2069 

831. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Suddeutsche 
Zeitung" — — — — — — — — — 2069 

832. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето Eia списанието „Petra" — — 2069 

833. Наредба за забрана и ограничување на 
увозот и-транзитот на одделни видови ра-
стенија и за определување карантински 
надзор над одделни видови растенија што 
се увезуваат заради одгледување — — 2069 

834. Правилник за техничките услови што во 
поглед на изработката мораат да ги ис-
полнуваат предметите од скапоцени метали 2070 

835. Одлука за начинот на вршење контрола 
на спроведувањето на прописите од страна 
на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини 2071 

836. Одлука за начинот на вршење девизна 
контрола на овластените банки од страна 
на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини 2072 

837. Одлука за начинот на вршење контрола 
и обезбедување еднаква постапка во при-
мената на мерките спрема банките и дру-
гите финансиски организации — — — 2073 

838. Одлука за пуштање во оптек на сребрени 
ковани пари од 200 динари по повод 85-
-годишнината од раѓањето на Претседа-
телот на Републиката Јосип Броз Тито и 
40-годишнината од неговото доаѓање на 
чело на Комунистичката партија на Југо-
славија — — — — — — — — — 2075 

839. Одлука за начинот на уплатување на при-
донесот за солидарна станбена изградба 
и на придонесот за надомест на делот од 
станарината — — — — — — — — 2075 

840. Општествен договор за измени и дополне-
нија на Општествениот договор за раз-
војот, за снабдувањето на домашниот па-
зар, за цените и прометот на бакар и на 
производите на преработката врз база на 
бакар и негови легури — — — — — 2075 

841. Спогодба за промена на затечените цени 
за електрични детонатори и рударски ка-
пели — — — — — — — — — — 2076 

842. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цеци за моторни пумпи, вон-
бродски и стабилни мотори и за нивни ре-
зервни делови — — — — — — — 2077 

843. Спогодба за промена на затечените цени 
за електромедицински уреди и апарати и 
за нивни прибор — — — — — — — 2077 

844. Спогодба на затечените цени за мерни 
трансформатори — — — — — — 2077 

Исправка на Законот за кривичната постапка 2077 
Исправка на Правилникот за дополненија на 

Правилникот за квалитетот на кафето и 
сурогатите на кафе, чајот, зачините, кон-
центратите за супа, пекарскиот квасец, 
прашокот за пециво, прашокот за пудинг, 
диететските производи и адитивите — —- 20ТГ 

Одликувања — — — — — — — — — 2078 

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

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


