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749. 
X 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VII 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОД-

НОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA) 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

учество на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во VII пополнување на средствата на Меѓународно-
то здружение за развој (IDA), што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 24 декември 1984 година. 

П бр. 392 
24 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓ^рановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО УП ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ 

(IDА) 

Член 1 
За учество на Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија во УП пополнување на средствата на меѓу-
народното здружение за развој (IDA) се обезбедуваат 
средства во вкупен износ од 1.484,630.000 динари. 

Член 2 

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 
буџетите на федерацијата, и тоа: 

1) 29,000.000 динари - во Буџетот на федерацијата за 
1985 година; 

2) 119,000.000 динари - во Буџетот на федерацијата за 
1986 година; 

3) 178,000.000 динари - во Буџетот на федерацијата за 
1987 година; 

4) 223,000.000 динари - во Буџетот на федерацијата за 
1988 година; 

5) 223,000.000 динари - во Буџетот на федерацијата за 
1989 година; 

6) 223,000.000 динари 
1990 година; 

7) 178,000.000 динари 
1991 година; 

8) 148,000.000 динари 
1992 година; 

9) 89,000.000 динари 
1993 година; 

10) 74,630.000 динари 
1994 година. 

- во Буџетот на федерацијата за 

- во Буџетот на федерацијата за 

- во Буџетот на федерацијата за 

- во Буџетот на федерацијата за 

- во Буџетот на федерацијата за 

Член 3 
Средствата утврдени во член 1 на овоЈзакон по бара-

ње на Меѓународното здружение за развој (IDA), можат да 
се користат: 

1) во динари - за опрема и услуги што ги плаќаат ју-
гослоенски организации на здружен труд; 

2) во девизи што се значајни за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

Член 4 
Според барањата на Меѓународното здружение за 

развој (IDA), конверзија на динарот врши Народната бан-
ка на Југославија врз товар на тековните девизни резерви. 

Член 5 
Средствата обезбедени со овој закон се водат на по-

себна сметка кај Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Сојузниот секретар за финансии, врз основа на овој 

закон, ќе го извести Меѓународното здружение за развој 
(IDA) за учеството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во VII пополнување и за динамиката на 
уплатите на средствата од член 1 на овој закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

750. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 

1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 
задолжување на Народната банка на Југославија во стран-
ство во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
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седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 
декември 1984 година. 

П бр. 393 
24 декември 1984 година. 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЈА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжување на Народната банка на 

Југославија во странство во 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/84) во називот на законот и во член 1 ст. 
1 и 3 на сите места по зборовите: „во 1984" се додаваат 
зборовите: „и 1985". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

751. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телстовото на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ 
НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1984 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени ма Заводот за ут-

врдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1984 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките н покраи-
ните од 24 декември 1984 година. 

Пбр. 396 
24 декември 1984 година 

Белград 

П р е д а т е л 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Дупиш Алимпиќм, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 53/84) во член 1 из-
носот: „386.722,800.000" се заменува со износот: 
„390.942,800.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „256.137,000.000" се заменува со 

износот: „260.357,000.000". 

Член 3 
Овој Закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

752. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА 
ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДА-
ДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМ-
НА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

НИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд од тери-
торијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-

краините од 24 декември 1984 година. 

П. бр. 397 
24 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
ма Претседателството ма 

С М , 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОД-
ЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО 
КИуШТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУДОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за одлагање на враќањето^ на ануитетите 

по кредитите дадени на организациите на здружен труд од 
територијата на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово и од средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини („Службен лист 
на СФРЈ*, бр. 42/82, 77/82 и 11/84) во член 1 став 1 зборо-
вите: „1982 и 1983** се заменуваат со зборовите: „1982,1983 
и 1984" а зборовите: „1983 и 1984", се заменуваат со зборо-
вите: „1983, 1984 и 1985". 
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Член 2 
Во член 2 став 4 зборовите: „за 1979 година и по зае-

мот за 1980 година" се заменуват со зборовите: „за 1979, 
1980 и 1981 година и на купонот со реден број 4 од об-
врзниците по заемот за 1978 година". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, не 

им се одлага исплатата на купонот со реден број 4 од об-
врзниците по заемот на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини за 1978 година на 
имателите на обврзници од територијата на Социјалис-
тичка Република Црна Гора и од територијата на Соција-
листичка Република Србија надвор од териториите на со-
цијалистичките автономни покраини." 

Досегашните ст. 5 и 6 стану ват ст. 6 и 7. 

Член 3 
За износот на разликата меѓу износот на одложените 

ануитети на организациите на здружен труд од територи-
јата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и 
вкупниот износ на купонот од член 2 на овој закон, репуб-
ликите и автономните покраини ќе обезбедат бескаматен 
заем и тие средства ќе му ги дозначат на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
во две еднакви месечни рати што втасуваат на 1 февруари 
и 1 март 1985 година. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ја изврши обврската од став 1 на овој член во пропишани-
от рок, Службата на општественото книговодство, по на-
лог од сојузниот секретар за финансии, во корист на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини ќе го пренесе соодветниот износ од средствата 
на буџетот на соодветната република односно автономна 
покраина. *** 

Износот на бескаматниот заем од став 1 на овој член 
ќе го утврди Собранието на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, во рок од 20 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

753. 
Врз основа, на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ АД-

МИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за сојузните административни такси, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 24 декември 1984 година. 

П.бр. 411 
! 24 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СО-

ЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните административни такси 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72 и 70/78) член 6 се бри-
ше. 

Член 2 
Во член 13 во точка 10, на крајот, точката се заменува 

со точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои гла-
сат: 

„11) странски физички и правни лица под условите на 
реципроцитет; 

12) југословенски граѓани на привремена работа во 
странство, за потврдите што ги издаваат дипломатските 
или конзуларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство за работа 
односно престој во странство, заради остварување право 
на камата во девизи на девизните сметки или на девизните 
штедни влогови кај овластените банки во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија." 

Член 3 
Во член 21 став 4 се менува и гласи: 
„Административните такси се плаќаат во готови па-

ри кога таксениот обврзник е должен да плати износ на 
такса поголем од 400 динари, како и во други случаи пред-
видени со овој закон или со Тарифата на сојузните адми-
нистративни такси пропишана со посебен сојузен закон/* 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, 

конзуларните такси се плаќаат во готови пари ако таксе-
ниот обврзник е должен да плати износ поголем од 1.000 
динари." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

754. 

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 
4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во врска со член 5 став 2 од Законот за обезбе-
дување на средства за финансирање на Програмата за из-
градба на југословенскиот дел на железничката пруга Ти-
тоград-Скадар во 1982, 1983 и 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/82 и 14/84)/Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Соборот на републиките и покаините од 24 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1583 ГОДИНА 
1. Износот на средствата утврден во член 1 на Зако-

нот за обезбедување на средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел на железнич-
ката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82 и 14/83), во височина 
од 2.110,316.000 динари, ќе се валоризира за износот на из-
вршените работи во 1983 година по основа на цените на 
градењето, со примена на индекс од 161,2 за цената на гра-
дењето во 1983 година во однос на 1982 година за 
96,334.049 динари, така што да изнесува 2.206,650.049 дина-
ри. 
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2. Обврските на републиките и на автономните по-
краини по основа на средствата за валоризација во износ 
од 96,334.049 динари, а според критериумите од член 3 
став 2 на Законот за обезбедување на средства за финанси-
рање на Програмата за изградба на југословенскиот дел 
на железничката пруга Титоград - Скадар во 1982, 1983 и 
1984 година, изнесуваат за 1983 година, и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Косово 
САП Војводина 

13,091.797 
1,965.215 

24,825.284 
5,510.308 

14,411.574 
23,341.740 
2,234.950 

10.953.181 

Вкупно: 96,334.049 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 447 
24 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

755. 
Врз основа на член 107 став 5 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАЛОЗИТЕ 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

ОД РАМКОВЕН КРЕДИТ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува .начинот на кој Служба-

та на општественото книговодство (во натамошниот тек-
ст: Службата) ги извршува налозите џа корисниците на 
општествени средства од одобрениот рамковен кредит 
што се користи по принципот на текушта сметка опреде-
лен во член 107 став 3 од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство (во натамошниот текст: рамковен 
кредит). 

Член 2 
Под користење на рамковен кредит, во смисла на 

оваа уредба, се подразбира извршување на налозите на ко-
рисникот на кредитот на товар на неговата жиро-сметка 
до износот на одобрениот кредит што го одобрела банка-
та без пренесување на средствата од жиро-сметката на 
банката на жиро-сметката на корисникот на кредитот. 

Член 3 
Службата ги извршува налозите за плаќање на интер-

ната банка и на работната организација преку чија жиро-
-сметка основните организации на здружен труд во нејзи-
ниот состав остваруваат вкупен приход и располагаат со 
средствата со кои управуваат на товар на рамковните кре-

дити кај повеќе банки кај кои депонирале средства по ви-
дување, кои се водат на нивната жиро-сметка. 

Интерната банка, односно работната организација 
која користи рамковен кредит од повеќе банки согласно со 
став 1 на овој член, ја известува организационата единица 
на Службата кај која се води нејзината жиро-сметка за тоа 
дали рамковните кредити ќе ги користи сразмерно со 
учеството на банките во депонираните средства или по оп-
ределен редослед на банките до искористувањето на одоб-
рениот кредит. 

Член 4 
Организационата единица на Службата кај која се во-

ди жиро-сметката на корисникот на рамковниот кредит 
може да ги извршува налозите за плаќање од тој кредит 
дури откако банката ќе ја извести за износот на одобрени-
от кредит, за рокот од кога може да започне користењето 
на кредитот и за рокот на користењето на кредитот. 

Член 5 
Од средствата на одобрениот рамковен кредит, сог-

ласно со член 107 став 3 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство, Службата ги извршува нало-
зите за плаќање на корисниците на кредитот и другите 
налози за плаќање издадени во согласност со законот, до 
височина на расположливите средства на жиро-сметката 
на банката давател на кредитот. 

Како расположливи средства на жиро-сметката на 
банката, во смисла на став 1 на овој член се подразбираат: 
состојбата на средствата од претходниот ден и на сред-
ствата втасани на жиро-сметката на банката во текот на 
денот до времето кое е определено за прием на налози за 
плаќање од корисниците на општествени средства. 

Член 6 
Ако жиро-сметката на банката - давател на кредитот 

и сметката на корисникот на рамковен кредит не се водат 
кај иста организациона единица на Службата, организаци-
оната единица на Службата кај која се водат сметките на 
корисникот на кредитот, при приемот на налозите за из-
вршување од средствата на одобрениот рамковен кредит, 
ја проверува состојбата на расположливите средства на 
жиро-сметката на банката - давател на кредитот, а орга-
низационата единица на Службата кај која се води жиро-
-сметката на банката резервира соодветен износ на сред-
ства за извршување на налозите од одобрениот рамковен 
кредит од таа банка. 

Член 7 
Службата ќе го запре извршувањето на налозите од 

средствата на одобрениот рамковен кредит, се додека не 
се обезбеди износ на средствата што недостасуваат на 
жиро-сметката на банката и додека не се изврши враќање 
на користените средства на задолжителната резерва на 
банката кај Народната банка на Југославија и на средства-
та на резервниот фонд на банката, во смисла на член 111 
од Законот за Службата на општественото книговодство. 

Член 8 
Искористениот износ на рамковниот кредит Служба-

та го утврдува по завршната дневна обработка на налози-
те во платниот промет и го искажува во извештајот за 
промените и за состојбата на средствата на жиро-сметката 
на корисникот на кредитот кој им се доставува на корис-
никот на кредитот и на банката. 

Во извештајот од став 1 на овој член, што му го до-
ставува на корисникот, искористениот износ на рамковни-
от кредит Службата го искажува како долговно салдо на 
жиро-сметката на корисникот на рамковниот кредит. 

Кон извештајот до интерната банка и до работната 
организација од член 3 став 2 на оваа уредба за промените 
и за состојбата на средствата на нивната жиро-сметка, 
Службата обезбедува и податоци за рамковниот кредит 
искористен кај секоја банка. 
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Член 9 
Службата го утврдува вкупниот износ на искористе-

ните рамковни кредити според состојбата на жиро-смет-
ките на корисниците на рамковни кредити, и тоа посебно 
за секоја банка - давател на кредит, и за тој износ, по за-
вршната дневна обработка на налозите во платниот про-
мет, при вклучувањето на средствата на депонентот, ги 
намалува средствата на жиро-сметката на таа банка. 

Член 10 
По истекоа ча рокот на користењето на рамковниот 

кредит, искористениот износ на рамковниот кредит и се 
враќа на банката - давател на рамковен кредит од наред-
ниот прилив на средствата на сметката на корисникот на 
кредитот. 

Налозите за плаќање на обврските на корисниците на 
кредит, по истекот на рокот за користење на рамковниот 
кредит, Службата ќе почне да ги извршува откако ќе се из-
врши враќање на искористениот рамковен кредит на начи-
нот пропишан во став 1 на овој член. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за начинот на извршувањето на 
налозите на корисниците на општествени средства од 
рамковен кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 533 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

756. 

Врз основа на член 215 став 2, во врска со член 86 од 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА АВИОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Авиосервисот на сојузните органи (во натамошниот 

текст: Авиосервисот) е заедничка стручно-техничка 
служба за вршење услуги на превоз со воздухоплови за 
службените потреби на Собранието на СФРЈ, на Претседа-
телството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет. 

Авиосервисот врши услуги на превоз и за службените 
потреби на Претседателството на ЦК СКЈ, на Претседа-
телството на Сојузната конференција на ССРНЈ, на Пре-
тседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и на Претседателството на СЗБНОВ на Југос-
лавија, ако тие така одлучат, во согласност со одредбите 
на оваа уредба. 

Член 2 
Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 на 

оваа уредба Авиосервисот ги врши во согласност со про-
писите за условите и начинот на користење на воздухоп-
ловите на Авиосервисот, што се донесуваат врз основа на 
овластувањата од член 75 на Законот за правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на средствата 

во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80). 

Авиосервисот се грижи за одржувањето и врши 
одржување на воздухопловите на Авиосервисот. 

Член 3 . 
Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 став 1 

на оваа уредба Авиосервисот ги врши без надомест. 
Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 став 2 

на оваа уредба Авиосервисот ги врши со надомест. Цена-
та на услугата Авиосервисот ја наплатува според ценовни-
кот на услугите што го донесува директорот на Авиосер-
висот во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Авиосервисот може, во рамките на расположливите 

можности и со надомест, да врши услуги на превоз со воз-
духоплови и за службените потреби на републичките и по-
краинските органи. 

Авиосервисог може, во рамките на расположливите 
можности и со надомест, да врши определени услуги на 
превоз со воздухоплови и за други органи и организации 
во согласност со критериумите што ќе ги утврди Сојузни-
от извршен совет. 

Цената на услугата Авиосервисот ја наплатува спо-
ред ценовникот на услугите што го донесува директорот 
на Авиосервисот во согласност со Сојузниот извршен со- * 
вет 

Член 5 
Авиосервисот има својство на општествено правно 

лице. 

Член 6 
Со работата на Авиосервисот раководи директор. 
Директорот на Авиосервисот го назначува и разре-

шува од должност Сојузниот извршен совет. 
За својата работа и за работата на Авиосервисот ди-

ректорот одговара пред Сојузниот извршен совет. 
Заради обезбедување на што поквалитетно и поефи-

касно вршење на услугите на Авиосервисот и задоволува-
ње на потребите на корисниците на услуги, како и заради 
целесообразно користење на расположливите капацитети 
на Авиосервисот, директорот на Авиосервисот презема 
мерки за безбедно вршење на услугите на превоз со возду-
хоплови и за усогласување на давањето услуги со тие по-
треби. 

Во поглед на работните односи на работниците во 
Авиосервисот, директорот на Авиосервисот ги има права-
та, должностите и одговорностите на функционер кој ра-
ководи со сојузен орган на управата. 

Член 7 
Општите акти за организацијата и работата и за сис-

тематизацијата на задачите и работите во Авиосервисот 
ги донесува директорот на Авиооервисот, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од ра-
ботната заедница на Авиосервисот. 

Финансискиот план и завршната сметка со која се 
распоредува доходот « се вршиконечната распределба на 
средствата на доходот ги донесува работната заедница на 
Авиосервисот, по прибавено мислење од директорот на 
Авиосервисот. 

Член 8 
Средствата за работа на Авиосервисот се обезбедува-

ат во буџетот на федерацијата. 
Приходите што Авиосервисот ќе ги оствари со врше-

ње на услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата. 
Распоредувањето и користење на средствата за рабо-

та на Авиосервисот се врши според прописите што важат 
за работа на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации. 

Претсметката на средствата за материјални трошо-
ци, на средствата за посебни намени и на средствата за оп-
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рема на Авиосервисот, како и завршната сметка на тие 
средства, ја донесува директорот по прибавено мислење 
од работната заедница на Авиосервисот, во согласност со 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Наредбодавец за извршување на пресметката и на за-
вршната сметка на средствата од став 4 на овој член е ди-
ректорот на Авиосервисот. 

Член 9 
Заради унапредување на работата на Авиосервисот, а 

посебно заради задоволување на потребите на корисници-
те на услуги, подобрување на квалитетот на вршењето на 
услугите, разгледување на безбедностите и други праша-
ња во врска со користењето на воздухопловите и разгледу-
вање на прашањата за организацијата и функционирање-
то на Авиосервисот, во Авиосервисот се формира совет на 
корисниците на услуги (во натамошниот текст: Советот). 

За прашањата што ги разгледува Советот му дава 
предлози и мислења на директорот на Авиосервисот. 

По еден член во Советот делегираат Собранието на 
СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет, Претседателството на ЦК СКЈ и Претседателство-
то на Сојузната конференција на ССРНЈ. 

Директорот на Авиосервисот по својата положба е 
член на Советот. 

Член 10 
Надзор над работата на Авиосервисот врши Сојузни-

от извршен совет. 
Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, Со-

јузниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работа на Авио-
сервисот; 

2) врши надзор над законитоста на актите што ги до-
несува директорот на Авиосервисот, со кои се уредуваат 
прашањата за извршување на задачите и работите на Ави-
осервисот; 

3) остварува увид во извршувањето на определени за-
дачи и презема мерки односно му предлага на Сојузниот 
извршен совет преземање мерки заради извршување на 
тие задачи и работи; 

4) разгледува приговори од корисниците на услуги 
упатени до Сојузниот извршен совет и до Сојузниот секре-
таријат за правосудство и организација на сојузната упра-
ва и презема мерки односно му предлага на Сојузниот из-
вршен совет преземање мерки заради нивно решавање. 

Член 11 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се 

грижи за безбедносните мерки во работата на Авиосерви-
сот во согласност со посебните сојузните прописи. 

Член 12 
Сојузниот воздухопловен инспекторат, согласно со 

Законот за воздушната пловидба, врши инспекциски над-
зор над работата на Авиосервисот, а особено во поглед 
на: 

1) обезбедувањето на сите услови потребни за безбед-
ност на воздушната пловидба; 

2) техничката исправност на воздухопловите и опре-
мата; 

3) стручноста на лицата што управуваат со воздухоп-
ловите, како и на лицата што ги одржуваат воздухоплови-
те; 

4) вршењето на задачите и работите на безбедноста 
на воздушната пловидба. 

Член 13 
Со денот на почетокот на работата на Авиосервисот, 

Авиосервисот ќе ги преземе работниците што во Сервисот 
за давање услуги за потребите на репрезентација на сојуз-

ните органи работеле врз задачите и работите што се ут-
врдени со оваа уредба, средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка на тие работници, воздухопловите, 
опремата, архивата, документацијата и дел од другите 
средства за работа. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат одредбите на Уредбата за Сервисот за 
давање услуги за потребите на репрезентација на сојузни-
те органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/78) што се одне-
суваат на организацијата и работата на воздухопловната 
служба. 

Член 15 
Авиосервисот ќе почне да работи на 1 јануари 1985 

година. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 528 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

757. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 8 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ РОК ВО КОЈ ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО КОРИСТАТ УСЛУГИ 
НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦА СЕ ДО-
ЛЖНИ ДА ВРШАТ РАСТОВАР ОДНОСНО НАТОВАР 

НА СТОКИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд кои од свое име и за 

своја сметка или од свое име и за туѓа сметка користат ус-
луги на превоз на стоки со железница, се должни да из-
вршат растовар односно натовар на стоките во рок од 
шест часа од моментот кога примиле известување дека 
превозното средство им е ставено на располагање на рас-
товаривте односно натоварното место. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ро-
кот за растовар односно натовар изнесува десет часа од 
моментот на приемот на известувањето од тој став за ком-
плетни маршрутни возови, специјални пратки и стоки врз 
чија состојба влијаеле временските услови така што пора-
ди тоа е отежнат нивниот растовар односно натовар. 

Член 2 
Железничката транспортна организација на чие под-

рачје ќе се изврши растоварот односно натоварот, е 
должна, најдоцна на шест часа пред моментот предвиден 
за пристигање на комплетниот маршрутен воз на расто-
варивте односно натоварното место, да ја извести органи-
зацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба за тој 
момент. 

Железничката транспортна организација на чие под-
рачје ќе се изврши растоварот односно натоварот на пое-
динечни колски пратки, е должна, најдоцна два часа од 
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моментот на нивното испраќање од последната ранжирна 
или распоредна станица односно отпремна станица, ако 
таа е поблиска од последната ранжирна или распоредна 
станица, да ја извести организацијата на здружен труд од 
член 1 на оваа уредба за предвидениот момент на присти-
гање на поединечните колски пратки. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд од член 1 на оваа 

уредба е должна своето работење да го организира така 
што во секое време, па и во сабота, недела и во денови на 
државни празници, да може да прими известување на 
железничката транспортна организација за моментот на 
пристигањето на својата пратка. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 554 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Член 4 
За неизвршениот растовар односно натовар во рокот 

од член 1 на оваа уредба, железничката транспортна орга-
низација е должна да го извести, во рок од 24 часа од мо-
ментот на истекот на рокот од тој член, органот надлежен 
за работи на пазарната инспекција во републиката однос-
но автономната покраина за секое растоварно односно на-
товарио место на подрачјето на нејзините пруги. 

Член 5 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд од член 1 на оваа уредба: 

1) ако не изврши растовар односно натовар на стоки 
во рок од шест часа, сметајќи од моментот кога примила 
известување дека превозно средство и е ставено на распо-
лагање односно во рок од десет часа од тој момент ако и е 
ставен на располагање комплетен маршрутен воз, на спе-
цијалната пратка или на стоките врз чија состојба влијае-
ле временските услови (член 1); 

2) ако не го организира своето работење така што во 
секое време да може да прими известување од железничка-
та транспортна организација за моментот на пристигање-
то на својата пратка (член 3). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 6 
Со парична казна од 4.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок железничка транспортна организација ако 
не ја извести организацијата на здружен труд од член 1 на 
оваа уредба, најдоцна на шест часа пред моментот предви-
ден за пристигање на комплетниот маршрутен воз на рас-
товаривте односно натоварното место односно најдоцна 
во рок од два часа од моментот на испраќањето на поеди-
нечните колски пратки од последната ранжирна или рас-
пореди станица односно отпремна станица, ако таа е по-
блиска (член 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 200 до 5.000 динари и одговорното лице во 
железничката транспортна организација. 

Член 7 
Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок железничка транспортна организација ко-
ја во рок од 24 часа од моментот на истекот на рокот од 
член 1 на оваа уредба не го извести органот надлежен за 
работи на пазарната инспекција во републиката односно 
автономната покраина за неизвршениот растовар односно 
натовар (член 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 500 до 10.000 динари и одговорното лице 
во железничката транспорта организација. 

758. 
Врз основа на член 1036 став 1 точка 2 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕ-
БА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗИМОВНИЦИТЕ ОТВОРЕ-
НИ ЗА ЗИМУВАЊЕ НА СТРАНСКИ БРОДОВИ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ 
МЕЃУНАРОДЕН ИЛИ МЕЃУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Уредбата за условите што треба да ги исполнува-

ат зимовниците отворени за замување на странски бродо-
ви на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓуна-
роден или меѓудржавен режим на пловидба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/82) во член 4 зборовите: „од 1 јануа-
ри 1985 година" се земенуваат со зборовите: „од 1 јануари 
1986 година". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

Е. п. бр. 545 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

759. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН 

БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО 

Член 1 
Уредбата за ограничување на прометот на моторен 

бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/84) престанува да важи. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

Е. п. бр. 547 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

760. 

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/83), врз основа на согласноста на надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ 
ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ 
ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУ-

НАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Уредбата за условите под кои општествени прав-

ни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз 
што ги вршат странски железници во меѓународниот 
железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/82, 
56/83, 71/83 и 28/84) во член 1 по став 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Општествените правни лица што користат услуги 
на превоз на стоки што ги вршат железниците на земјите 
потписнички на Меѓународната конвенција за превоз на 
стоки со железница, со кои Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија има спогодба за клириншки начин 
на плаќање, трошоците за превоз, при приемот на стоки-
те, ги плаќаат до границата на овие земји во согласност со 
таа спогодба, а до првата станица во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на начинот од став 1 на 
оваа уредба.". 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 2 
Во член 2 по став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гла-

сат: 
„Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап домашно општествено правно 
лице, ако услугите на превоз на стоки со железница од гра-
ницата на земјите со кои Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија нема спогодба за клириншки начин 
на плаќање до упатната станица во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, ги плати во клириншки 
девизи (член 1 став 2). 

За дејствието од став 5 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице кај општественото 
правно лице со парична казна во износ од 2.000 до 30.000 
динари.". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 555 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

761. 
Врз основа на член 26 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ОДНОСНО УВЕЗУВА-
АТ ВРЗ ОСНОВА НА КОНТИНГЕНТИ И ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕ-

ДЕЛБАТА НА ТИЕ КОНТИНГЕНТИ 
1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката 

за определување на стоки што се извезуваат односно уве-
зуваат врз основа на контингенти и за начинот и постапка-
та на утврдувањето и расггоеделбата на тие контингенти 
(„Службен лист на СФРЈ", Ор. 27/83, 68/83 и 27/84) во точ-
ка 4 став 4 зборовите: „во 1983 година" се заменуваат со 
зборовите: „во 1985 година". 

Во став 5 зборовите: „во 1982 година" се заменуваат 
со зборовите: „во 1984 година". 

2. Во точка 11 зборовите: „1984 година" се заменуваат 
со зборовите: „1985 година" 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е.п.бр. 536 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

762. 

Врз основа на член бб. ст. 2 и 3 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
§аботење на народните банки на републиките и народните 

анки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), а во врска со член 109 
став 5 од Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 
61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГО-

ВИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО 
1. Народната банка на републиката, односно народ-

ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд да и даде одобрение да изврши пре-
бивање на долговите што ги има по извршениот увоз на 
стоки и услуги со побарување по извршениот извоз на сто-
ки и услуги, под услов: 

1) работите уредно да и се пријавени на Народната 
банка на републиката односно народната ика на автоном-
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ната покраина, ако постои обврска за пријавување на тие 
работи; 

2) оптоварените соодветни средства и права за плаќа-
ње на увозот, да се во согласност со прописите со кои се 
регулираат плаќањата по увозот; 

3) кон барањето да е приложена писмена согласност 
од странската фирма за пребивање на долготвите и поба-
рувањата; 

4) да е исполнет еден од следните посебни услови: 
- во определена земја да настапиле сериозни растрој-

ства во плаќањата спрема странство, или 
- по извршениот извоз да е воведен ембарго на плаќа-

њето или други г начни рестриктивни мерки во земјата на 
купувачот на стоки, или 

- да настапила виша сила што ја спречува редовната 
наплата на пример: штрајк, државен удир, војна и ел.), 
или 

- да е поведена постапка за присилно порамнување 
на странската фирма односно да е поведена стечајна по-
стапка. Во тој случај, наместо согласност од странската 
фирма, организацијта на здружен труд и поднесува на над-
лежната народна банка потврда од заедничко стопанско 
претставништво на Стопанската комора на Југославија 
или од дипломатското односно конзуларното претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, во односната земја, дека против странската фирма 
е поведена постапка за присилно порамнување односно 
стечајна постапка, или 

- дека се работи за трошоци во странство настанати 
со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет. 

2. Долговите и побарувањата со странство можат да 
се пребиваат и ако во пребивањето учествуваат повеќе ор-
ганизации на здружен труд или повеќе странски лица, кои 
за пребивањето дале писмена согласност. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, барањето за до-
бивање одобрение за пребивање на долговите и побарува-
њата го потпишуваат сите организации на здружен труд 
што во пребивањето учествуваат и секоја поднесува свој 
примерок од барањето до надлежната народна банка на 
републиката односно народната банка на автономната по-
краина. Организациите на здружен труд кон барањето 
поднесуваат фотокопии за согласноста на странските ли-
ца. 

Ако една народна банка на републиката односно на-
родна банка на автономната покраина утврди дека не по-
стојат услови за давање одобрение за пребивање на долго-
вите и побраувањата, ќе ги извести за тоа, во рок од осум 
дена, сите други народни банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини. 

3. Долговите и побарувањата со странство во клирин-
шки девизи не можат да се пребиваат. 

4. Организациите на здружен труд на кои им е дадено 
одобрение дека работењето можат да го вршат преку кон-
токорентна сметка во странство, не се должни за работе-
њето преку таа сметка да прибават одобрение за пребива-
ње на долговите и побарувањата со странство. 

5. За работите што се однесуваат на производите со 
посебна намена и за другите форми на економските одно-
си со странство од посебен општествен интерес, одобре-
ние според оваа одлука дава Народната банка на Југосла-
вија - Воениот сервис. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои органи-
зациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите 
и побрзувањата со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/83). 

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

Е.п. бр. 540 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

763. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотровскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 28/75 и 70/78), по прибавено™ мислење од 
Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање-
то надомест за покривање на трошоците за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи 
во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/81) во точка 2 во одредбата под 1 зборовите: 
„ЗОО динари" се заменуваат со зборовите: „500 динари", а 
зборовите: „15 динари" - со зборовите: „25 динари". 

Во одредбата под 2 зборовите: „ЗОО динари" се заме-
нуваат со зборовите: „400 динари", а зборовите: „6 дина-
ри" - со зборовите: „8 динари". 

Во одредбата под 3 зборовите: „ЗОО динари" се заме-
нуваат со зборовите: „400 динари", а зборовите: „10 дина-
ри" - со зборовите: „15 динари . 

2. Во точка 3 во одредбата под 1 зборовите: „150 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „250 динари", а зборо-
вите: „10 динари" - со зборовите: „15 динари". 

Во одредбата под 2 зборовите: „150 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „250 динари", а зборовите: „3 дина-
ри" - со зборовите: „5 динари". 

Во одредбата под 3 зборовите: „150 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „250 динари", а зборовите: „5 дина-
ри" - со зборовите: „8 динари". 

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

Е.п. бр. 535 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребрице, р. 

764. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот 

систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84, 48/84 и 66/84) 
привремено се продолжува и во 1985 година, до денот на 
влегувањето во сила на прописите за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната политика во 
1985 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 534 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

765. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини, Сојуизниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЕН ГАС 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат земен гас можат цените на земниот гас да ги формира-
ат така што највисоката продажна цена да изнесува 15 ди-
нари по 1 Мт3, со топлотна вредност од 35.169,12 кЈ, на 
температура од 273 К и притисок од 1,01325 ћаг. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, со задржување на постојните услови на про-
дажба и тарифните ставови што според прописите постое-
ле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на земен гас од домашно производство, можат 
врз цената од точка 1 на оваа одлука да го засметаат учес-
твото за покритие на трошоците на прометот во износ од 
1,25%. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на земен гас од увоз можат врз цената на увез-
ниот гас франко југословенска граница да го засметуваат 
учеството за покритие на трошоците на прометот во из-
нос од 1,25%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот ут-
врдено според одредбите од став 1 односно став 2 на оваа 
точка го претставува вкупниот износ од кој сите организа-
ции на здружен труд што се занимаваат со промет на зе-
мен гас ги покриваат своите трошоци во прометот на тие 
производи. 

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

Е.п. бр. 530 
17 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен изршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

766. 

Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а 
заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕ-
ВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ 

1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што 
граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен ште-

ден влог („Службен лент на СФРЈ", бр. 16/84 и 34/84) во 
точка 1 став 4 се менува и гласи: 

„Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува нај-
доцна до 31 декември текуштата година." 

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

Е. п. бр. 542 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

767. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80) во 
согласност со надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА 
ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧ-
НОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 

1985 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 
се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 
50 и 57 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), односно на 
стоките за кои царина се плаќа по намалена стапка според 
чл. 30 и 50 од Царинскиот закон во 1985 година, посебна 
давачка за израмнување на даночното оптоврување на 
увезените стоки се плаќа во височина од 6% од царинската 
основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезените стоки се плаќа по стапка од 2% на 
увозот на: 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а кои служат за изградба на објекти, под услов 
тие објекти да се изградуваат со здружување на труд и 
средства врз доходовни основи и врз база на заедничките 
интереси, за развојот на стопански недоволно развиените 
републики; 

- авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет пат-
нички седишта; 

- бродови за превоз на стоки, вклучувајќи и бродови 
за превоз на патници и стоки и танкери од сите видови. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезените стоки не се плаќа: 

1) на увозот на суровини од следните тарифни броеви 
на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за до-
машни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на 
Југославија за 1985 година и со регионалниот распоред на 
увозот, и тоа: 

Т а ? и Ф е н Наименување 

1 2 

27.01/1 Антрацит, во прав или не, неагломериран 
27.01/2а Друг камен јаглен, во прав или не, неагломе-

риран, за коксирање 
27.02/2 Агломериран мрк јаглен и лигнит 
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27.04 Кокс и полу кокс од камен јаглен, мрк јаглен, 
лигнит и тресет, агломериран или неаломе-
риран; ретортен јаглен 

27.09/1 Нафта 
27.10/1 а Авио-бензин 
27.10/Зв Други лесни масла и препарати, друго 

Ех. 
Примарен бензин 

27.10/4в Млазно гориво од керозински тип 
27.10/6 Гасно масло 
27.10/7 Горивни масла . 
27.11 /1 Пропан и бутан, течни 
27.11 /3 Нафтени гасови и други гасовити јагленово-

дороди во гасовита состојба 
27.14/1 Петрол-кокс 
27.17 Електрична енергија 
84.59/1 Нуклеарни реактори и нивни делови 

Ех. » 
Уранско гориво за атомски централи 

При поднесување на пријава за склучување на дого-
вор за увоз за производите од овој став, увозникот е 
должен во таа пријава да ја стави ознаката: „Увоз во сог-
ласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 го-
дина". 

По исклучок од став 1 на оваа одредба на увозот на 
нафтени деривати од тој став, што се врши надвор од 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, не се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки, ако увозот на тие деривати 
се врши заради рамномерно и под еднакви услови снабду-
вањето на пазарот со нафтени деривати односно заради 
повторен извоз. 

Дали се работи за увозот заради рамномерно и под-
еднакви услови снабдување на пазарот со нафтени дерива-
ти, мислење дава Сојузниот секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи; 

2) на увозот на производите од следните тарифни 
броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

Мајмуни (видовите cercopithecus и cynomol-
gus) 
Јајца во лушпа: кокошкини елеукотични 
Жлезди и други органи од животни 
Ех. 
Панкреас говедски суров 
Чаура од мак 
Растителни сокови од опиум 
Растителни екстракти, други 
Ex. v 
Екстракт од див костен 
Агар-агар: бактериолошки, во прав 
Масни алкохоли 
Фруктоза (левулоза) 
Лактоза 
Гликоза (декстроза или грозден шеќер): хе-
миски чиста (моносахарид) 
Природни квасци, неактивни (исушени): ек-
стракт од квасец во прав за микробиологија 
Сулфур од сите видови, освен сублимиран, 
таложен или колоиден сулфур, суров 
Фосфати на калциум, природен, немелен 
Фосфати на калциум, природен, мелен 
Суров магнезит 
Синтеризиран магнезиум-оксид (синтермаг-
незит) 
Руда и концентрати на железо преку 42% Fe 
до 60% Fe 

01.06/2е* 

04.05/1а-2 
05.14/1 

12.07/6 
13.03/1а 
13.03/2г 

13.03/4а 
15.10/2 
17.02/2 
17.02/3 

17.02/4а 

21.06/2а 

25.03/1 
25.10/1а 
25.10/2 
25.19/1 
25.19/3 
26.01/26 

26.01/2в 
26.01/4 

,26.01/6а 
26.01/76 
26.01/86 
26.01/11 
26.01/15а 
28.01/2в 
28.06/2 
28.10/26-2 

28.10/2в 
28.14/26 

28.14/2г 

28.16 
28.28/15 

28.29/1 в 

28.30/2а 

28.30/4а-1 
28.36 

28.38/2г 

28.42/2а-4а 
Тарифен 

број Наименување 28.43/3 
28.45/7 

1 2 
28.48/2з-1 
28.49/36 

28.50/26 

29.01/5 
29.02/4в 
29.02/4Ѓ-1 
29.02/4Ѓ-2 
29.02/4Ѓ-3 

29.04/6а 
29.04/66 

29.04/бв 

Руди и концентрати на железо преку 60% Fe 
Руди и концентрати на бакар 
Боксит 
Концентрати на олово 
Концентрати на цинк 
Руди и концентрати на хром 
Руди и концентрати на антимон 
Јод 
Хлорсулфонска киселина 
Орто-фосфатна киселина, непречистена (до 
85%) 
Пирофосфорна киселина 
Оксихлориди на фосфор: 
Ех. 
Фосфороксихлорид 
Оксихлориди на сулфур 
Ех. 
Сулфурилхлорид 
Амонијак, безводен или во воден раствор 
Хидразин и хидроксиламин и нивни неорган-
ски соли, друго 
Ех. 
- Хидразин-хидрат 
- Хидроксиламин-сулфат 
Други флуориди 
Ех. 
Натриумфлуорид 
Оксихлориди и хидроксихлориди на бакар 
Ех. 
Оксихлориди на бакар 
Калиумјодид 
Дитионити, вклучувајќи дитионити стабили-
зирани со органски материи; сулфоксилати 
Ех. 
Натриум формалдехид сулфоксилат 
Сулфати (вклучувајќи и етапен) и персулфа-
ти на железо 
Ех. 
Сулфат на железо со фармацевтска чистота 
Карбонати на калциум, со антибиограм таб-
лети 
Цијаниди на натриум 
Силикати, други 
Ех. 
Микробизмут-силикат 
Магнезиум-алуминиум и силикохидрат 
Соли и други органски и неоргански соедине-
нија од благородни метали: Друго 
Ех. 
Ауранофин 
Радиоактивни изотопи, вештачки 
Ех. 
Вештачки радиоизотопи за медицински и 
фармацевтски цели 
Циклохексан 
Гама,изомер хексахлорциклохексан 
1 (З-хлоро-1-пропенил) бензен 
2-бромо-2-хлоро-1,1,1-трифлуоро-етан 
Халогени деривати на јагленоводород, други 
Ех. 
- Метилен хлорид 
- Монохлорбензен 
- Хлор бутанол 
- Бромциклохексан 
- Етил бромид 
- Метил бромид 
Сорбитол 
Други гликоли и полиалкохоли (со три или 
повеќе ОН-групи) 
Ех. 
Цетомакрогол, CIS 2 бутендиол 1,4 
Други ациклични алкохоли, друго 
Ех. 
Масни алкохоли, хемиски чисти 



Страна 1512 - Број 68 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 декември 1984 

29.05/1 в 

29.06/2а-1 
29.07/16 

29.07/26-1 

? 9.07/36 

^9.07/Зв 

29.08/4 

25.10/1 
29.11/16 

29.11/3 

29.12/3 

29.13/1 
29.13/2 
29.13/3 

29.14/2в 

29.14/3 
29.14/4в 
29.14/4г-1 
29.14/4г-2 

29.15/56 
29.15/5г 

Циклични алкохоли, други 
Ех. 
- Фенипентол 
- Бензилалкохол 
Трикрезол 
Халогени деривати на фенол и на фенол-ал-
кохол, други 
Ех. 
о-бензил-пара-хлорфенол 
2,5 - дихидроксилбензенсулфонска киселина-
-калциумова сол (калциум-добесилат) 
Динитроортокрезоли 
Нитро-деривати на фенол и на фенол-алко-
хол, други 
Ех. 
- Binapareryl 
- Динитробутилфенол, технички (DNBP) 
Етер-алкохоли 
Ех. 
Моноксинол 
Пиперонилбутоксид 
Ациклични алдехиди, други 
Ех. 
- Металдехид 
- Изобутиралдехид 
Ароматични алдехиди 
Ех. 
- бензалдехид 
- 3,4,5,5 триметоксибензалдехид 
Нитро-деривати на ароматични алдехиди 
Ех. 
Нитробензалдехид 
Ацетон 
Етилметилкетон 
Кетони и кетон-алкохоли, друго 
Ех. 
- Менадион натриум бисулфит 
- Ацетил-ацетон 
- Метил-изобутил-кетон 
- Циклохексанон 
- Диацетон-алкохол 
- Исофорон Ѕ 63 
Естри на оцетна киселина, друго 
Ех. 
- Ацетат - технички 
- Изопропилацетат 
- Ацетат диетил гликол 
- Изоформиацетат 
Метакрилна киселина, нејзини соли и естри 
Акрилати 
Натриум-октаноат 
Монокарбонски киселини и нивни анхидри-
ди, халогенити, пероксиди и пер-киселини и 
нивни халогени, сулфо-нитро и нитрозо-де-
ривати, друго, друго 
Ех. 
- Циклониум-хлорид 
- Цетилпалмитат 
- Диносеб-ацетат 
- ПеЈшетин 
- Далапон 
- Натриум валпроат 
- Ацетил хлорид 
- Етилхлорформиат 
- Алуминиум моностеарат 
- Алуминиум алфа-изо-бутират 
- Пара-хлор-бензоил хлорид 
Оксална киселина 
Поликарбонски киселини и нивни анхидри-
ди, халогениди, пероксиди и перкиселини; 
нивни халогени-сулфо-нитро- и нитрозо-де-
ривати, друго 
Ех. 
Малеинска киселина 

29.16/1а-5 

29.16/1а-7 

29.16/16 

29.16/1в-4 
29.16/1в-5 

29.16/1г ' 

29.16/1д 
29.16/2а-2 

29.16/2в-1 
29.16/2в-2 
29.16/2в-4 

29.16/2д 

29.16/Зв 
29.16/Зг 
29.16/3 д 

29.16/4 

Бадемово (фенил-гликолна) киселина со фун-
кција на алкохол 
Ходна и дезоксихблна киселина со функција 
на алкохол 
Карбонски киселини со функција на алдехид 
и кетон 
Ацетилсалицилна киселина 
Карбонска киселина со функција на фенол, 
друго 
Ех. 
Бета-окси-нафтонска киселина 

2- (6-метокси-2-нафтил) пропионска киселина 
(напроксен) 
р.хлорфенокси оцетна киселина 
Соли на салицилна киселина, друго 
Ех. 
Ал-ацетил-салицилат 
Фероглуконат 
Калциум глуконат 
Соли на глуконска киселина, друго 
Ех. 

- Калциум-лактоглуконат 
- Калиум-глуконат 
Соли на други карбонски киселини со проста 
или комплексна кислородна функција, други 
киселини 
Ех. 
- Калциум-глуконат 
- Калциум-левулинат 
- Калциум-цитрат 
- Натриум-цитрат • 
- Натриум-тартарат 
Метил-хидроксибензоат 
Пропил-хидроксибензоат 
Естри на другите киселини со проста или 
комплексна кислородна функција 
Ех. 
- Бутилхидроксибензоат 
- De-fenotrin 
- Glicidestar 
- Етил-ацето-ацетат 
- Процетофен 
- Метилацето-ацетат 
Карбонски киселини со алкохолна, фенолна, 
алдехидна и кетонска функција и други кар-
бонски киселини со проста или комплексна 
кислородна функција, нивни анхидриди, ха-
логениди, пероксиди и перкиселини и нивни 
халогени - сулфо-, нитро-, и нитрозо-дерива-
ти, друго 
Ех. 
- 2,4 D киселина (2-дихлорфенокси оцетна ки-
селина) 
- Дихлорбензофенон-2-карбонски киселини 
- 2,4 DP Киселина (2-дихилорфенокси-пропи-
онска киселина) 
- МС РА (4-хлоро-2-метилфенокси оцетна ки-
селина) 
- МСРР (4-хлоро-2-метилфенокси-пропион-
ска киселина) 
- 3,6 D киселина (3,6-дихлоро-пропионска ки-
селина) 
- 2,4 D-амино сол 
- Dikamba (3,6-дихлоро-2-метоксибензоева 
киселина) 
- Бром-пропилат 
- Хлор-пропилат 
- Нитротал-изопропил (нитро-диизо-пропил 
изофталат) 
- Нипакомбин р.а. 
- 2,4,5 трихлорфенокси-оцетна киселина (тор-
мона) 
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А 

29.19/1 е Естри на фосфорната киселина, други 29.23/3 
Ех. 
- Диалилфос 
- Монокротофос, технички 29.23/4 
- Хонван, гранулат 29.23/56 
- Трихлорфон (хлорофос) 29.23/5г 

29.19/3 Деривати на естри на фосфорна киселина 
Ех. 29.23/6 
- DDVP, технички (диметилдихлорвинил-
-фосфат) 29.24/1 а 
- Дихлорфос, технички 29.24/1г 
- Тетрахлорвинфос (гардона) 29.24/2а 

29.25/1 в-1 
29.21 /1 а-4 Естри на сулфурна киселина, други 

Ех. 29.25/ 1в-2 
- Диметил-сулфат 

29.21/1 г-3 Естри на други киселини 
Ех. 
- Паратион 
- Пропаргит 

29.21 /2в-2 Соли на естри на други киселини, други 
Ех. 
- Јодфенфос 

29.21/36-1 Пентаеритритил тетранитрат 29.25/2а 
29.21/Зг Деривати на ветри на други киселини 

Ех. 
- Ендосулфан 
- Бромофос 
- Бромофос-етил 
- Фенитротион 95% (сумитон 95%) 

29.22/1 Ациклични моноамини 29.25/26-1 
Ех. 
- Триетиламин 29.25/26-2 
- Изопропиламин 
- Монометиламин 
- Диметиламин 
- Моноетиламин 
- N-Пропиламин 

29.22/2г Ароматични моноамини, други 29.25/2в 
Ех. 
- Прагман 29.25/2г 
- Пренил 29.25/За 
- Аминолактат 

29.22/3 Ациклични полиамини 29.26/1 а 
Ех. 29.26/1 в 
- Етилен диамин 

29.22/5а Циклански, циклевски и циклотерпенски мо-
ноамини 
Ех. 29.26/2а-1 
- Бром-хексин 29.26/2а-2 
- Аминотриазол 

29.22/56 Циклански, цикленски и циклотерпенски по-
лиамини 
Ех. 
Триметоприн 

29.22/бг Соли, други 29.26/26 
Ех. 
- Толпропамин-хидрохлорид 

29.22/7 Деривати на амино-соединенија 
Ех. 29.26/2г-1 
- Мета-хлоранилин 
- Пендиметалин 29.27/26 
-N-изопропиланилин 
- Трифлуралин 

29.23/1 а Триетаноламин 29.27/2в 
Ех. 29.28/2 

29.23/16 Амино алкохоли, други 
Ех. 
- Етамбутол 29.29/1 
- Метилглукамин 
- Монометилетаноламин 29.29/2 

• - Диметиламиноетанол 
- Хептаминол 
- Моноетаноламин 

29.23/26 Аминофеноли и аминонафтоли, други 

Аминоалдехиди, кетони и хинони 
Ех. 
Кетамин база 
Амино киселини 
Прокаинхидрохлорид 
Амино соединенија со прости или комплек-
сни кислородни функции, соли, други 
Амино соединенија со прости или комплек-
сни кисолородни функции, други 
Бензалкониум хлорид 
Кватернерни амониумови соли, друго 
Фосфоаминолипини, лецитини 
2-метил-2-2-пропил-1,3-пропандиол-дикар-
бамат (мепробамат) 
Други ациклични амиди, други 
Ех. 
- Метомил, технички 
- Оксамил, технички 
- Девринол, технички 
- Профам (IPC, технички) 
- Хлоропрофам 
- Металксил 
- Напропамид (Девринол) 
Урвини 
Ех. 
- Метаксурон, технички 
- Метобромурон 
- Новокамид 
-Монолинурон 
- Линурои (Анурон технички) 
Барбитурати 

У ренди, други 
Ех. 
- Глибенкламид 
- Мефентион 
- Алантион 
- Хлортолурон, технички 
Ацетанилид и деривати 

Циклични амиди, други 
М-(диметиламино-2-етил)-хлоро-4-фенокси 
ацетамид-хидрохлорид (кофексамид хлорид) 
Орто-бензосулфимид (сахарин) 
Имиди, други 

Ех. 
- Промицидон (самилекс) 
Гванидин нитрат 
Гванидини и нивни соли, друго 
Ех. 
- Гванидин-карбонат 
- Буформин 
- Бутилбигванидин (N-бутил-амидо-дикарбо-
нимид диамид) 
Хексаметилентвтрамин, соли и деривати 
Ех. 
Хексаметилентетрамин 
(Уротропин) 
Оксатетраметилентетраминокта амониум-
-тиоцианат амониум-сулфат (родовет) 
Алфа-изопропил-алфа (N-метил-М-хомове-
ратрилгама-аминопропил)-3,4-диметилокси-
фенилацетонитрил хидрохлорид (верапамил) 
Соединенија со нитрилна функција, друго 
Диазо-, азо-и азокси-соединенија, друго 
Ех. 
Пара-окси-азобензен 
ѕ-алфа-хидразин-3,4-дихидрокси-алфаметил-
бвнзен-пропионска киселина (карбидопа) 
Органски деривати на хидразин и хидрокси-
ламин, други 
Ех. 
- Фенил-хидразин 
- Бром фенокси, технички 
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29.30/4 Соединенија со други азотни функции, 
друго 
Ех. 
Хексаметилендиизоцијанат 

29.31/2а Тиоуреа 
29.31 /36 Тиокарбамати, други 
29.31/5 Меркаптани 

Ех. 
- Фолпет 
-Каптан 

29.31 /76 Алфа-амино-ѓ ама-метил-тиобутерна кисели-
на (метионин) 

29.31/7в Алфа-амино-бета-цис-тиолпропионска кисе-
лина (цистеин) 

29.31/7г Тиоестри 
29.37/7д Тио-соединенија со кислородна функција и 

деривати, друго 
29.31 /8 Органски тио-соединенија, друго 
29.33/1 Фенил жива ацетат и хлориди на жива 

Ех. 
Фенил жива ацетат 

29.33/2 Мертиолат 
29.33/3 Органски соединенија на жива, друго 

Ех. 
Метокси-етил-жива ацетат 

29.34/3 Соединенија на силициум 
Ex. 
N,0 бистриметилсилил ацетамид 

29.34/7 Други органско-неоргански соединенија, 
друго 
Ех. 
- Фенофос, технички (диофанат) 
- Пликтрам 
- Фосетил 
- Етефон 

29.35/2а Цианурилхлорид 
29.35/2д Мепронидазол 
2935/2ж 2-меркаптобензотиазол 
29.35/2з К-циклохексил-2-бензотиазол-сулфанамид 
29.35/2и N-оксидиетилен-бензотиазол 
29.35/2ј Дибензотиазолдисулфид 
29.35/2к 2-меркаптобензотиазолцинк 
29.35/2л Фурфурол 
29.35/2љ Хепес (H-2-hidroksyetyipiperazine-N.2.etanusul-

fonic acid) 
29.35/2м Хетероциклични соединенија; нуклеински ки-

селини, друго, друго 
29.36/6 Сулфагванидин 
29.36/11 4-амино-1Ч-2-пиромидилбензен-сулфонамид 

(сулфадиазин) 
29.36/12 3-(аминосулфонил)-4-хлоро-1Ч-(2,6-диметил-

-1-пиперидил) бензамид (хлорамид) 
29.36/13 4-хлоро-3-сулфамиол-1-1 бензенска киселина 

(Sabc) 
29.36/14 2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) сулфонил 

фенил/азо/бензоева киселина (салицил сул-
фопиридин) 

29.36/15 4-амино-К-(4,5-диметил-2-оксазолил) бензен-
сулфонамид (суфамоксол) 

29.36/16 4-амино-Н-2-тиазолилбензенсулфонамид 
(сулфатиазол) 

29.36/17 4-метокси-6-сулфаниламидолиримидин на-
триум (сулфамонометоксин на натриум) 

29.36/18 М-/(бутиламино) карбонил-4-метилбензен-
-сулфонамид (толбутамид) 

29.36/19 4-амино-М-(5-метилтЗ-изоксазоил) бензенсул-
фонамид (сулфаметоксазол) 

29.36/20 Буметамид 
29.36/21 Су лфонамиди, друго 

Ех. 
Сулфонамиди, освен на дисулфонамиди, 

29.38/1 Витамин А и деривати 
29.38/2а Витамин В\ (анеурин) 
29.38/26 Витамин В2 (рибофлавин) 

29.38/2в Витамин Вз (пантотенска киселина) 
29.38/2д Витамин В9 (фолна киселина) 
29.38/2Ѓ Витамин В12 (кобаламини) 
29.38/2е Витамин Вј5 (пангаминска киселина) 
29.38/2ж Витамин В и деривати, друго 
29.38/4 Витамин D и деривати 
29.38/5 Провитамини немешани во воден раствор 

или не 
29.38/6а-1 Концентрати и обогатени концентраи на 

природни витамини А + D 
29.38/66 Провитамини и витамини, природни или 

произведени со синтеза (вклучувајќи ги и 
природните концентрати), нивните деривати 
што првенствено се употребуваат како вита-
мини и нивни мешавини, било да се во некој 
растворач или не, друго, друго 

29.39/1а Инсулин кристален 
29.39/2 Хормони на хипофиза (на предната резанка и 

слични хормони 
29.39/3 Адренокортикални хормони 
29.39/4а Секусални хормони 
29.39°4б Хормони и нивни деривати што примарно се 

употребуваат како хормони, други стероиди 
што примарно се употребуваат како хормо-
ни; други, други 

29.41/1 Дигиталне 
29.41/4 Гликозиди природни или произведени со 

синтеза, нивни роли, етри, естрид, други де-
ривати, други 

29.42/1 а Морфин 

29.42/1 в Кодеин 
29.42/1д Папаверин 
29.42/36 Растителни алкалоиди, природни или произ-

ведени со синтеза, нивни соли, етри, естри и 
други деривати, друго 

29.43/1 Фруктоза 
29.43/2 Малтоза монохидрат 
29.43/3 Шеќери хемиски чисти, освен сахароза, гли-

коза и лактоза; шеќерни етри и шеќерни ве-
три и нивни соли, освен производи од тар. 
број. 29, 39,29,41 и 29.42, друго 
Ех. 
Сукралфат 

29.44/1 а Пеницилин 
29.44/16 Ампици л ин 
29.44/1в Други деривати на пеницилин 
29.44/2 Стрептомицин и деривати 
29.44/3 Тетрациклин и деривати 
29.44/4 Антибиотици, други 
29.45/2 Алкохола™ на метали 
29.45/36 Други органски соединенија, друго, друго 

Ех. 
- Sequestren 138 FE 
- Sequestren 100 SG 

30.01/2а Екстракти од жлезди за терапевтски цели 
30.01/26 Екстракти, други 
30.01/За Змиски отров 
30.01/36 Крвна плазма 
30.02/26-1 Лебенин 
30.02/26-2 Серуми од имунизирани животни или луѓе, 

микробски вакцини, токсини, микробски кул-
тури (вклучувајќи ферменти но исклучувајќи 
квасец) и слични производи, друго, друго: 
Ех. 
- Бацилус 
- Тетанус имуноглобулин TIG 
- Анти Д-хуман глобулин 

30.03/1 Лекови што содржат антибиотици или нивни 
. деривати, освен ветеринарски лекови 

30.03/2 Лекови што содржат хормони или производи 
со хормонско дејство, но кои не содржат ан-
тибиотици ниту нивни деривати, освен вете-
ринарски лекови 
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30.03/3 Лекови што содржат алкалоиди или нивни 
деривати, но што не содржат хормони ниту 
производи со хормонско дејство како ниту 
антибиотици ниту деривати на антибиотици, 
освен ветеринарски лекови 

30.03/4а Други готови лекови, освен ветеринарски ле-
кови 

30.03/46 Други, дозирани лекови во растурена состој-
ба што содржат една или повеќе супстанции, 
освен ветеринарски лекови 

30.03/4в Мешаници за изработка на лекови што 
содржат една или повеќе супстанции, освен 
за ветеринарски лекови 

31.02/26-2 Амониумнитрат со содржина на амониум-
нитрат под 99%, гранулиран 

31.02/4 Амониумсулфат 
31.02/7 Уреа 
31.02/8а Варен амониумнитрат (KAN) 
31.02/86 Амонијачен раствор на амониумнитрат или 

уреа 

31.03./26 Суперфосфати: троструки (над 30% Р2О5) 
31.04/2 Калиумхлорид 
31.04/3 Калиумсулфат што содржи најмногу 52% 
КгО по 
тежина 
31.05/2в Моноамониумфосфат 
31.05/2г Диамониумфосфат 
34.02/26 Органски површински активни материи, по-

вршински активни препарати и препарати за 
перење, било да содржат или да не содржат 
сапун, друго, друго 
Ех. 
- Атлокс 
- Сопропхор 
- Агротион 
- Tensiofih 
- Дисперзан 
- Велотол 
- Стабилизатор ETI 
- Сурфактант 

34.04/26 Приготвени мешаници на восоци, други 
Ех. 
Маси за супозитории 

35.01/1а Казеин за одгледување на микробиолошки 
култури 

35.02/1г Лакталбумин 
35.03/1 а Желтаин за стабилизација на вакцини 
35.04/1 Пептони за медицински цели 
35.04/2 Пептони добиени со хидролиза од казеин за 

одгледување на бактериолошки култури 
35.07/1д Тхиомуцасе 
35.07/1 ѓ Чисти ензими, други 
35.07/2а Панкреатин 
37.02/1а Филмови во ролни двоструко емулзионира-

% ни непреготвени за продажба на мало, со ши-
рочина над ЗОО mm рендгенски, медицински 

38.11/2а Инсектициди, претконцентрати со две или 
повеќе компоненти 

38.11 /26 Инсектициди, готови препарати 
38.11/За Фунгициди, претконцентрати со две или по-

веќе компоненти 
38.11/36 Фунгициди, готови препарати 
38.11 /4а Средства за уништување на плевел (хербици-

ди): претконцентрати со две или повеќе ком-
поненти 

38.11/46 Средства за уништување на плевел (хербици-
ди); готови препарати 

38.11 /5а Друго, претконцет рати со две или повеќе 
компоненти 

38.11/56 Други готови препарати 
Ех. 
Средства за растеж на растенијата 

38.16 Приготвување на хранливи подлоги за разви-
вање на микроорганизми 

38.19/Зп-15 Други препарати и производи, 
друго 
Ех. 
Полиуретанска маса - КОМПОНЕНТА Б 

39.01 /86-1 а Полиестри, заситени, во прав и гранулат 
Ех. 
Поликарбонати 

39.01/196-1 Полиетри со полутврда полиуретанска пена 
чисти 
Ех. 
Компонента А 

39.02/9а Полистирол во суспензија 
39.06/2 Други повисоки полимери, вештачки смоли и 

вештачки пластични материи, друго 
Ех. 
- Декстраномер 
- Повисоки полимери на декстрин 
З-Que-Sephadex А 50 
- Хепарин 

44.03/1 а Целулозно дрво, иглолисници 
44.03/16 Целулозно дрво, широколисници 
47.01 /1 а Дрвесина, од иглолисници 
47.01/2а Целулоза дрвна, растворлива, од иглолисни-

ци 
47.01 /За Целулоза дрвна, кауетична или сулфатна, не-

белена, од иглолисници 
47.01/4а Целулоза дрвна, кауетична или сулфатна, бе-

лена или полубелена (освен растворлива), од 
иглолисници 

47.01 /5а Целулоза дрвна, сулфитна, небелена, од игло-
лисници^ 

47.01 /6а Целулоза, дрвна, сулфитна, белена или полу-
белена (освен растворила), од иглолисници 

47.01 /7 Полуцелулоза, дрвна 
47.01 /8 Целулоза друга, освен дрвна 
49.06 Проекти и нацрти за индустриски, архитек-

тонски, машински, трговски или слични це-
ли, во оригинал или нивни репродукции на 
хартија осетлива на^светлина; ракописи и чу-
кани текстови 

59.17/4 Ткаенини и текстилни производи што обично 
се употребуваат во машини или уреди, друго 
Ех. 
Купрофан-влакна (диализни влакна) Ц1-16, 1 
Ц1-1 9,5 

73.13/3а Лимови и плочи, од железо или челик, топло 
или ладно валани; ладно валани, за електро-
литичко калаисање, со дебелина од 0,15 до 
0,50 mm во намотки 

92.12/2а Грамафонски плочи, снимени ленти и други 
подлоги со снимен звук и слично: со снимен 
научен и стручен текст: 

95.08/3 Капсули од желатин за фармацевтски цели 

3) на увоз на репродукциони материјали и алати за 
истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви 
на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број Наименување 

25.23/16-1 Портланд-цемент бел и бојосан за цементи-
рање на нафтени и гасни длабнатини 

38.19/3њ Адитиви за бетон и малтери 
Ех. 
Адитиви за нафтени и гасни длабнатини 

38.19/3п-12 Средства за плакнење на нафтени и гасни 
длабнатини 

73.18/1 а-2а Бесшевни цевки и полупроизводи за цевки 
(blanks) од неорѓосувачки челик, прецизно 
влечени цевки за нафтени и гасни длабнати-
на заштитни цевки со размер 4 1/2 "-24" 
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73.18/1 a-2b Цевки за нафтени и гасни длабнатина произ-
водни цевки со размер 3/4 "-3 1/2" 

82.05/1ж-2 Алати за дупчење и сондажа: за нафтени и 
гасни длабнатини 

82.05/2а-1 Алати од дијамант, агломериран или неагло-
мериран за дупчење и сондажа: рударски и за 
нафтени и гасни длабнатини 

4) на увоз на земјоделски производи од следните та-
рифни броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

Соја во зрно 
Семе на сончоглед 
Семе на репка или маслодајна репка 
Соино масло, сурово 
Сончогледово масло, сурово 
Масло од репка и маслодајна репка, сурово 
Брашно и прав од месо или други кланични -
производи, непогодни за човечка исхрана, 
чврчки 
Брашно и прав од риби, черупкари или меко-
телци, непогодни за човечка исхрана 
Маслени погачи и други остатоци ири доби-
вање на растителни масла (сачма и др.), ос-
вен талог, од соја 

12.01/4 
12,01/8 
12.01/10 
15.07/1 а 
15.07/5а 
Ј5.07/6а-1 
23.01/1 

23.01/2 

23.04/1 

5) на увоз на суровини, репродукциони материјали и 
резервни делови чиј увоз се плаќа со средства од стоковни 
кредити, ако тие суровини, репродукциони материјали и 
резервни делови се користат во производството на стоки 
за извоз на конвертибилното подрачје, под услов извозот 
да е извршен во рокот предвиден за производство на сто-
ки наменети за извоз; 

6) на увоз на: 
- опрема и делови што не се произведуваат во земја-

та, а се увезуваат како замена за опрема и делови униште-
ни или оштетени во несреќи; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, & што служат за изградба на објекти, под услов 
тие објекти да се изградуваат за здружување на труд и 
средства врз доходовни основи и врз база на заедничките 
интереси за развој на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а што се увезуваат за изградба на клучни објек-
ти во областа на енергетиката и обоените метали во Соци-
јалистичка Автономната Покраина Косово; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а се увезуваат за производство, сепарирање, га-
сификација, преработка, дупчење на јаглен и дупчење на 
уран; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а се увезуваат за истражување и производство-
то на нафта и гас, како и за потребите на геолошкото и ру-
дарско-геолошкото истражување на минерални суровини; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а се увезуваат за потребите на југословенските 
железници; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а се увезуваат за потребите на југословенските 
ПТТ; 

- суровини, репродукциони материјали, опрема и де-
лови што се плаќаат од кредити на меѓународни финанси-
ски организации, ако тие материјали домашните произво-
дители односно изведувачи на работи ги користат во про-
изводството - вградуваат во производството на опрема по 
зделки добиени на меѓународни лицитации; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а служат за супституција на потрошувачката 
на мазут и масло за горење со потрошувачка на јаглен и 
други домашни енергетски горива; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а служат за модернизација на службата за без-
бедност на меѓународните поморски и внатрешните плов-
ни патишта; 

- опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а служат за модернизација на службата за без-
бедност на воздушната пловидба; 

опрема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата, а служат за безбедност на аеродроми (антиди-
верзиона и друга опрема). 

4. Увоз на опрема од точка 2 алинеја прва и од точка 
3 одредба под 6 алинеи втора и трета на оваа одлука, орга-
низациите на здружен труд ќе вршат врз основа на мисле-
њето од Стопанската комора на Југославија - Општото 
гранско здружение за преработка на метали на Југослави-
ја дека предметната опрема не се произведува во земјата и 
врз основа на потврда од надлежниот републички односно 
покраински орган на управата дека се во прашање објекти 
што се изградуваат со здружување на труд и средства врз 
доходовни основи и врз база на заедничките интереси за 
развој на недоволно развиените републики и Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово. Во тоа мислење од-
носно во потврдата мораат да се наведат одредбите од до-
говорот што се основ за увоз на таа опрема. 

Увоз на опрема од точка 3 одредба под 6 алинеја чет-
врта на оваа одлука ќе се врши во согласност со Самоуп-
равната спогодба за долгорочна соработка на рудниците 
за јаглоен, машиноградбата и електроиндустријата за ре-
конструкција и изградба на рударски капацитети и на пое-
динечна рударска опрема, а увоз на опрема за дупчење на 
уран - врз осноза на мислењето од Стопанската комора 
на Југославија дека предметната опрема не се произведува 
во земјата. 

Увоз на производи од точка 3 одредба под 6 алинеи 
пета до девета на оваа одлука ќе се врши врз основа на 
мислењето од Стопанската комора на Југославија - соод-
ветното гранско здружение дека тие производи не се про-
изведуваат во земјата. 

Увоз на опрема и резервни депови од точка 3 одредба 
под 6 алинеи десета до дванаесетта на оваа одлука ќе се 
врши врз основа на мислењето од Стопанската комора на 
Југославија - Општото гранско здружение за преработка 
на метали на Југославија дека предметната опрема и ре-
зервни делови не се произведуваат во земјата и врз основа 
на мислењето од Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

5. Сојузната управа за царини ќе води евиденција за 
увозот на стоки во согласност со оваа одлука. Таа евиден-
ција содржи: назив на стоките, датум на увозот, вредност 
на увезените стоки, износ на наплатената и износ на не-
наплатената посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки, назив на организаци-
јата на здружен труд за која се врши увоз, назив на репуб-
ликата односно на автономната покраина на чија терито-
рија е седиштето на организацијата на здружен труд и на-
зиви на организациите на здружен труд што здружиле 
средства. 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е.п.бр. 544 
25 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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768. 
Врз основа на член 53а од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласноста од над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА НИ-
ВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1983 И 1984 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите и начинот на увоз на сто-

ки за потребите на општествено-политичките заедници и 
на нивните органи и организации во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/82, 77/82 и 71/83) во на-
зивот на Одлуката зборовите: „во 1983 и 1984 година" се 
заменуваат со зборовите: „во 1984 и 1985 година". 

2. Во точка 4 бројот: „27/83" се заменува со броевите: 
„8/84 и 22/84". 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 549 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

769. 

Врз основа на член 3 од Законот за Единствената кла-
сификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82 и 71/83) во Единствената класификација на 
дејностите, што е составен дел на таа одлука, се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) во областа 01 - Индустрија и рударство, гранката, 
групата и подгрупата на дејности, „0135 01350 013500 До-
работка, преработка и производство на суровини од отпа-
доци (рециклажа на суровини)" се менува и гласи: 

„0135 01350 013500 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 

Собирање, сортирање, подготов-
ка и примарна преработка на индус-
триски и други корисни отпадоци од 
железо и челик, обоени и благородни 
метали, неметали, хартија, текстил, гу-
ма и пластика, стакло, минерални и 
други масла, енергетски горива како и 
отпадоци од растително и животинско 
потекло (вклучувајќи и употребувани 
предмети и стоки со недостатоци на-
менети претежно за преработка)"; 

2) Во областа 07 - Трговија, во гранката во групата и 
подгрупата, „0702 07026 070260 Трговија на големо со ин-
дустриски отпадоци", се додава текст за опис на 
содржината на дејноста, кој гласи: 

„Собирањето, сортирањето и примарната преработ-
ка на индустриски и други корисни отпадоци се распоре-
дува во гранката 0135 „Собирање и примарна преработка 
на индустриски отпадоци". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Е. п. бр. 546 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

770. 

Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЕМНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА 

ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА 
1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стоки-

те на кои се применува единствена царинска стапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82) во точка 1 зборовите: 
„30.000 динари" се заменуваат со зборовите: „110.000 ди-
нари". 

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

Е.п. бр. 543 
26 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребиќ, е. р. 

771. 

Врз основа на член 9 од Законот за земање определе-
ни стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83 и 22/84), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 

1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за начинот и условите за земање и ко-

ристење на определени стоковни кредити во странство во 
1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/84) во 
називот на Одлуката зборовите: „во 1983 и 1984 година" 
се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985 година.". 

2. Во точка 1 зборовите: „во 1983 и 1984 година" се за-
менуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985 година". 

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

Е. п. бр. 552 
26 декември 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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772. 

Врз основа на чл. 2 до 5 и член 8 од Законот за при-
годни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОД-
НИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА 
ОД БИТКАТА НА НЕРЕТВА И 40-ГОДИШНИНАТА ОД 

БИТКАТА НА СУТЈЕСКА 
1. Во Одлуката за издавање пригодни ковани пари по 

повод 40-годишнината од битката на Неретва и 40-годиш-
нината од битката на Сутјеска („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/83), точка 2 се менува и гласи: 

„2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлу-
ка Народната банка на Југославија ќе ги издаде во количи-
на од 2,000.000 парчиња во вкупен номинален износ од 
20,000.000 динари, од што: 

1) 1,000.000 парчиња по повод 40-годишнината од 
битката на Неретва - во номинален износ од 10,000.000 ди-
нари. 

Од количина од став 1 на оваа одредба ќе се исковат: 
- 900.000 парчиња во обична техника; 
- 100.000 парчиња во специјална техника; 
2) 1,000.000 парчиња по повод 40-годишнината од 

битката на Сутјеска - во номинален износ од 10,000.000 
динари. 

Од количината од став 1 на оваа одредба ќе се иско-
ван 

- 900.000 парчиња во обична техника; 
- 100.000 парчиња во специјална техника.". 
2. Во точка 3 став 1 зборовите: „во обична техника", 

се бришат. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 553 
6 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

773. 

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

Е. п. бр. 548 
27 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

774. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот на основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр, 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ТЕЛЕФОНСКИ ИМПУЛС ВО ВНАТРЕШ-

НИОТ ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
1. Организациите за ПТТ сообраќај можат постојните 

цени за телефонски импулс во месниот и меѓумесниот те-
лефонски сообраќај што се применувани на пазарот до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формира-
ни во согласност со прописите, да ги зголемат до 0,15 ди-
нари по импулс, при задржување на постојните услови на 
продажбата. 

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

Е. п. бр. 556 
27 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрице, р. 

Врз основа на член 105а од Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84) во со-
работка со надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации што произведу-

ваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-
панските организации што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија можат постојните цени по тарифните ста-
вови за продажба на електрична енергија што постоеја 
според прописите и што се применети на денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука да ги зголемат до 33,5%. 

2. Електростопанските организации што произведу-
ваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-
панските организации што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија ќе ги усогласат цените по тарифните ста-
вови од точка 1 на оваа одлука со тарифните ставови ут-
врдени со единствените основи на тарифниот систем со 
воведување на сезонски тарифни ставови (понизок - летен, 
повисок - зимски) почнувајќи од 1 април 1985 година. 

775. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), на предлог од сојузниот 
секретар за финансии, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ 
И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВИ ДЕЛОВИ И ПОТРО-
ШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА ОПРЕМА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБ-
ЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃАНИТЕ 
ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД 

ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Во Решението за утврдување специфична опрема, 

уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен ма-
теријал за користење на таа опрема за организациите на 
здружен труд во областа на здравството, како и за граѓа-
ните за лична употреба што се ослободени од плаќање ца-
рина („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84) во точка 1 тар. 
број 90.01/1а се брише. 
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Тар. број 90.01/16 се менува и гласи: 

„90.01/16 Леќи, призми, огледала и други оптички елемен-
ти, за очила, оптички обработени 
Ех. 
- Контактни леќи (меки) 
- Бифокални леќи (криптар, телезин) 
- Лентикуларни леќи во плус (+) 
- Пластични леќи ЅК-39." 

2. Во точка 3 тар. број 90.01 /1а се брише. 
Тар. број 90.01/16 се менува и гласи: 

„90.01/16 Леќи, призми, огледала и други оптички елемен-
ти, за очила, оптички обработени 
Ех. 
- Контактни леќи (меки) 
- Бифокални леќи (криптар, телезин) 
- Лентикуларни леќи во плус (+) 
- Пластични леќи СК.-39". 

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

Е.п.бр. 537 
30 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Поптретседател 

Борисав Сребрни, е. р. 

776. 

Врз основа на член 75 од Законот за правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80) ј Сојузниот извршен 
совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА 
ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА АВИОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 
1. Со ова упатство се пропишуваат условите и начи-

нот на користењето на воздухопловите, што се наоѓаат во 
состав на Авиосервисот на сојузните органи, како заеднич-
ка стручно-техничка служба (во натамошниот текст: Ави-
осервисот), за службени потреби на определени функцио-
нери на сојузните органи и на определени функционери на 
органите на општествено-политичките организации во фе-
дерацијата. 

2. Под службени потреби, во смисла на ова упатство, 
се подразбираат службени патувања во земјата и во стран-
ство, како и други патувања во врска со вршењето на фун-
кцијата. 

3. Воздухоплови за службени потреби можат да ко-
ристат: претседателот, потпретседателот и членовите на 
Претседателството на СФРЈ, претседателот на Собрание-
то на СФРЈ, претседателот и членовите на Претседател-
ството на ЦК на СКЈ и претседателот на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет. 

Воздухопловите за службени потреби можат да ко-
ристат и: претседателот на Сојузната конференција на 
ССРНЈ, претседателот на Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија и претседателот на Сојузниот одбор 
на СЗБНОВ на Југославија. 

4. Функционерот од точка 3 став 1 на ова упатство 
може да одлучи воздухопловот да се користи за превоз на 
определени делегации и за службени потреби на други 
функционери и раководни работници, ако е тоа неопходно 
поради итност на задачата и природата на работата. 

Воздухопловите на Авиосервисот можат да се корис-
тат и за превоз на странски делегации и гости што доаѓаат 
по покана на Претседателството на СФРЈ, на Собранието 
на СФРЈ, на Претседателството на ЦК на СКЈ и на Сојуз-
ниот извршен совет. 

5. Воздухопловите на Авиосервисот можат, во рамки-
те на расположивите можности и со надомест, да се корис-
тат и за превоз на републички односно покраински фун-
кционери за службени потреби, а на барање од овластени 
органи на републиките односно овластени органи на авто-
номните покраини. 

Авиосервисот наплатува услуги за превозот од став 1 
на оваа точка според ценовникот на услугите, што го до-
несува директорот на Авиосервисот, во согласност со Со-
јузниот извршен совет. 

6. При користењето на воздухопловите на Авиосерви-
сот, мораат да се применуваат правилата што гарантира-
ат безбедност и рационалност во користењето на возду-
хопловите. 

7. Зависно од должината на летот и од бројот на пат-
ниците, се користи определен тип воздухоплов од соста-
вот на Авиосервисот. 

Типот на воздухопловот, согласно со одредбата на 
став 1 од оваа точка, ќе го определи директорот на Авио-
сервисот зависно од потребите на летот и од другите 
можности на Авиосервисот. 

8. Барањето за користење на воздухоплов од страна 
на корисникот од точка 3 на ова упатство се доставува до 
генералниот секретар на Сојузниот извршен совет и мора 
да го завери овластено лице на органот. 

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет го 
утврдува приоритетот на барањето и му идзава налог на 
Авиосервисот, кој содржи: име на корисникот - носител 
на налогот, време на полетувањето, време на враќањето, 
аеродром на полетувањето и слетувањето, статус на летот 
и број на патници. 

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет е 
должен пред издавањето на писмен налог на Авиосерви-
сот, по барањето на корисниците од точка 3 став 2 на ова 
упатство, како и за потребите на корисниците од точка 4 
на ова упатство, да ги провери, од стањовиштето на распо-
ложивите капацитети, потребите на корисниците од точка 
3 став 1 на ова упатство. 

Барањето за користење воздухоплов на корисниците 
од точка 5 на ова упатство се доставува до генералниот 
секретар на Сојузниот извршен совет, кој, во рамките на 
расположивите можности и на начинот и по постапката 
утврдена во ст. 2 и 3 на оваа точка, му издава писмен на-
лог на Авиосервисот. 

9. Писмениот налог од точка 8 став 2 на ова упатство 
мора да се издаде така што да обезбеди време за подготов-
ка за извршување на летот: 

1) во домашниот сообраќај: 
- во нормални услови - три часа пред започнувањето 

на летот; 
- во вонредни услови - еден час пред започнувањето 

на летот; 
2) во меѓународниот сообраќај - според прописите на 

земјите1 чија територија се прелетува и на земјата на чија 
територија се слетува. 

Ако на Авиосервисот му се издаде налогот за лет во ' 
домашниот сообраќај пред 6 часот односно по 22 часот, 
закажаното време за полетување од приемот на налогот за • 
лет се продолжува за еден час. 

10. Протоколот на корисникот на услугите е должен 
да обезбеди сместување на пилотите и на другиот летачки 
персонал за време на вршење на услугите на корисниците 
на воздухопловот, како и превоз на екипажот на воздухоп-
ловот до аеродромот односно од аеродромот, ако поради 
итност или други причини не е можно да се користат ре-
довни средства за превоз. 

11. Пред започнувањето на секој лет директорот на 
Авиосервисот издава писмен налог со кој се определува 
поименично водачот на воздухопловот и членовите на 
екипажот, времето на полетувањето и слетувањето, стату-
сот на летот, името на носителот на налогот и бројот на 
патници, аеродромот за полетување и слетување и време-
то на враќање од задачата. 
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Ако не постојат услови што гарантираат безбедност 
на летот, директорот на Авиосервисот не смее да го одоб-
ри летот и е должен веднаш непосредно да го извести ге-
нералниот секретар на корисникот на услугите и подноси-
телот на барањето за користење на воздухоплов за причи-
ните на невозможноста на летањето. 

12. Директорот на Авиосервисот е должен тримесеч-
но да доставува извештај за користењето на воздухопло-
вите на Авиосервисот до корисниците на услугите од точ-
ка 3 став 1 на ова упатство. 

Извештајот од став 1 на оваа точка ги содржи: бројот 
на часовите на летањето во домашниот и странскиот сооб-
раќај, бројот на летањата, имињата на корисниците на ус-
лугите и бројот на превезените патници. 

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето ва „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 529 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрну е. р. 

Член 3 
Животните намирници и предметите за општа упот-

реба што се пуштаат во промет можат да се конзервираат 
со зрачење под услов со озрачувањето да не се менуваат 
хранливата вредност на животните намирници и физикал-
ните, хемиските и органолептичките својства карактерис-
тични за одделна животна намирница односно предмет за 
општа употреба. 

Член 4 
Животните намирници и предметите за општа упот-

реба од член 2 на овој правилник можат да се конзервира-
ат со: 

1) гама зраци на радионуклиди Со-60 и Сѕ-137; 
2) рендгенско зрачење со уреди што работат на енер-

гетско ниво од 5 МеУ или пониско; 
3) електрони произведени со уреди што работат на 

енергетско ниво од 10 МеУ или пониско. 

Член 5 
Вкупната просечна доза на зрачењето апсорбирана во 

животната намирница од член 2 на овој правилник насмее 
да биде поголема од 10 кСу. 

Вкупната просечна доза на зрачењето апсорбирана во 
предметот за општа употреба од член 2 на овој правилник 
не смее да биде поголема од 50 кОу. 

Под вкупна просечна доза на зрачење се подразбира 
аритметичката средина на минималната и максималната 
доза. 

777. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78), во согласност со Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи и со Сојузниот комитет за 
земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ 
ВО ПРОМЕТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И ПРЕД-
МЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА КОНЗЕРВИРАНИ 

СО ЗРАЧЕЊЕ 

Член 1 
Животните намирници и предметите за општа упот-

реба определени со овој правилник можат да се конзерви-
раат со зрачење заради зачувување на трајноста и хигиен-
ските својства и да се пуштаат во промет под условите и 
на начинот што се утврдени со овој правилник. 

Член 2 
За целите од член 1 на овој правилник можат да се 

конзервираат со зрачење животните намирници и предме-
тите за општа употреба, и тоа: 

1) жита; 
2) легуминози; 
3) кромид, лук, компир; 
4) дехидрирано овошје и зеленчук, сушени печурки; 
5) јајца во прав; 
6) чаеви, екстракти на чаеви''и зачини; 
7) свежо месо од перната живина; 
8) амбалажа за намирници; « 
9) средства за одржување на личната хигиена, за нега 

и разубавување на лицето и телото. 

Член 6 
Животните намирници со ниска содржина на влага 

(жита, легуминози, дехидрирани намирници и ел.) можат 
повторно да се конзервираат со зрачење. 

Како повторно конзервирана животна намирница не 
се смета: 

1) намирницата што е подготвена од состојки што во 
претходна постапка се зрачени со дози помали од 1 кСу; 

2) конзервираните намирници што содржат помалку 
од 5% состојки зрачени во претходна постапка; 

3) намирницата на која дозата на зрачењето за по-
стигнување на саканото дејство е применета повеќекратно 
како дел од единствената постапка, со тоа што кумулатив-
ната просечна апсорбирана доза во намирницата не смее 
да биде поглема од 10 кОу. 

Член 7 
Животните намирници во оригинално пакување што 

се конзерирани со зрачење мораат во декларацијата да ја 
содржат ознаката за конзервирањето со зрачење, датумот 
на конзервирањето и називот на организацијата на 
здружен труд што го извршила конзервирањето. 

Животните намирници во растурена состојба мораат 
наведените податоци да ги содржат во придружната доку-
ментација. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-458 
17 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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778. 

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84) директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

. П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за царинската постпака во патнич-

киот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79 и 29/83), 
во член 9 став 1 бројот: „30.000" се заменува со бројот: 
„110.000". 

Во став 5 бројот: „30.000" се заменува со бројот 
„110.000". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

01/1 бр. Д-11291 
20 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за цари-

ни 
Звонко Пошчиќ е. р. 

779. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за ставдарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ , бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОТОВА 
КОЖА, КРЗНО И ПРОГОВОДИ ОД ПРИРОДНА И 

ВЕШТАЧКА КОЖА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за готова кожа, крзно и производи од природна 
и вештачка кожа, што ги имаат следните називи и ознаки: 

Член 3 
Освен карактеристичните својства означени со бројот 

4 во табела 1 и карактеристичните својства означени со 
бројот 1 во табела 2 во југословенскиот стандард JUS 
G.B 1.035, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правијшик се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на готовата 
кожа, крозно и на производи од природна и вештачка 
кожа, што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

J U S G.S2.006 

J U S G.S2.023 

J U S G.S2.028 

1) Готова кожа. Начин на земање 
мостри и општи одредби за методите на 
испитување на готовата кожа — 

2) Методи на испитување на готова-
та кожа. Определување на густината — 

3) Методи на испитување на готова 
кожа. Определување на затезната цврсти-
на и прекинатото издолжување — -
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на индустријата на кожа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62) 

4) Начин на земање мостри и општи 
одредби за методите за испитување на 
крзно JUS G.S2 008 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
крзно („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

* Бр. 50-8952/1 
4 јуни 1984 година 

Белград 
Директор 

на СОЈУЗНИОТ завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

780. 
Врз основа на член 81 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во 
согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопан-
ски работи, директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација издава 

1) Готова кожа, крзно, производи од 
природна и вештачка кожа. Означување, 
декларирање и начин на пакување JUS G.B 1.035 

2) Готова кожа и крзно. Земање изва-
доци и подготовка на извадоците за испи-
тување JUS G.S2.006 

3) Кожа. Методи на испитување на 
готова кожа. Определување на привидна-
та густина JUS G.S2.023 

4) Кожа. Методи на испитување на 
готова кожа. Определување на затезната 
цврстина и издолжување JUS G.S2.028 

5) Кожа. Методи на испитување на 
готова кожа. Определување на дводимен-
зионалното истегнување на кожата JUS G.S2.042. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБУВКИ 

1. Наредбата за означување и обележување на обувки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/73) престанува да важи. 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето- во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-8952/2 
6 август 1984 година 

Белград 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драговиќ, е. р. 
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781. 

Врз основа на член 60 став 6 од Законот за основите 
на безбедноста во железничкиот сообраќај Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/77), член 10 став 1 точка 12 од Законот за 
здружување во Заедница на југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) и член 127 од Само-
управната спогодба за здружување во Заедница на југосло-
венските железници („Службен гласник на Заедницата на 
ЈЖ", бр. 2/81 и 3/83), Собранието на Заедницата на југо-
словенските железници донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНИОТ 

РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за внатрешниот ред на железниците 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/78) член 17 се менува и 
гласи: 

„Во станичните просторни, било просториите да се 
наменети за патници или не, не смеат да се воведуваат или 
внесуваат лица заболени односно за кои се сомнева дека се 
заболени од некоја заразна болест од член 1 на Законот за 
заштита на населението од заразните болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/84), и тоа од: 

1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa); 
2) беснило (Lyssa); 
3) Брил-Цинсеровата болест (Morbus Brill-Zinsser); 
4) bruceloza (Brucellosis); 
5) антракс (Anthrax); 
6) црвенка (Rubella); 
7) детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta); 
8) дифетерија (Diphtheria); 
9) дизентерија (Dysenteria bacillaris); 
10) е1инококозе (Echinococcosis); 
11) ентероколитис (Enterocolitis); 
12) гонореја (Gonorrhaea); 
13) грип (Influenza); 
14) лепра (Lepra); 
15) инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectio-

sa); 
16) колера (Cholera asiatica); 
17) чума (Pestis); 
18) легионарска болест (Legionellosis); 
19) лептоспироса (Leptospiroses); 
20) маларија (Malaria); 
21) мали сипаници (Morbilli); 
22) менингококнен менингитис (Meningitis epidemi-

ca); 
23) овчи сипаници (Varicella); 
24) пегав тифус (Typhus exanthematicus); 
25) Q треска (Q фебрис); 
26) повратна треска (Febris recurrens); 
27) солмонелоза (Salmonelloses); 
28) сифилис (Syphilis); 
29) стрептококни воспаленија на грлото (Angina 

streptococcica); 
30) шарлах (Scarlatina); 
31) шуга (Scabies); 
32) тетанус (Tetanus); 
33) цревен тифус (Typhus abdominalis); 
34) трихиноза (Trichinosis), 
35) туларемија (Tularemia), 
36) големи сипаници (Variola vera), 
37) голема кашлица (Pertussis), 
38) вирусна жолтица од тип А, тип В и неопределен 

тип (Hepatitis virosa А, Hepatitis virosa В, Hepatitis species 
поп identiflcata), 

39) вирусна хеморагична треска (Febres haemorrhagi-
сае virosae), 

40) вирусен менингитис (Meningitis virosa), 
41) заразно труење со храна, предизвикано од бакте-

рии, освен с^лмонелоза (Tohiinfectio alimentaris), 
42) заразно запаление на мозокот (Encephalitis), 

43) заушки (Parotitis epidemica), 
44) 2olta treska (Febris flava)." 

Член 2 
Во член 21 став 2 се менува и гласи: 
Лицата заболени, односно лицата за кои се сомнева 

дека се заболени од колера, чума, големи сипаници, вирус-
ни хеморагични трески, легионарска болест, детска пара-
лиза, дифтерија, пегав тифус, повратна треска, цревен ти-
фус, паратифус А и В; бруцелоза, маларија, беснило, тета-
нус, антракс или од менингококног менингитис, не смеат 
да се превезуваат со железнички превозни средства.". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3723/1-84 
17 октомври 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на југословенските железници 

Претседател, 
Иван Зеленшек, е. р. 

782. 
Врз основа на член бб став 1 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заед-
ницата на социјалното осигурување на воените осигурени-
ци донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните 
пензии, остварени или усогласени според Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници, определени од пензискиот основ што го сочинува 
платата според прописите за платите на активните воени 
лица што важеле во декември 1983 година, се усогласуваат 
во 1985 година. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат * 
така што како нов пензиски основ се зема платата на чи-
нот односно класата во смисла на член 17 став 4 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, која, според прописите за платите на актив-
ните воени лица што важеле во декември 1984 година, им 
припаѓа на активните воени лица од соодветен чин однос-
но класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 
став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на 
новиот основ за определување на семејната пензија, »што 
ја претставува усогласената старосна односно инвалидска 
пензија во смисла на став 1 од оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат 
по службена должност, а новите износи на така усогласе-
ните пензии им припаѓаат од 1 јануари 1985 година. 

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

Бр. 49-1 
24 декември 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахми ја Кадениќ, е. р. 
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783. 
Врз основа на член 44 од Законот за пензиското и ин-

валидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНАТА 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА 

ПОМОШ И НЕГА 
1. Во Одлуката за условите за стекнувањето, за висо-

чината и начинот на користење на додатокот за помош и 
нега („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77 и 58/77) точка 3 се 
менува и гласи: 

„3. На уживател от на пензија и на корисникот на над-
омест им се определува додаток за помош и нега во износ 
од 50%, а на детето на корисникот на додатокот - во износ 
од 20% од најнискиот пензиски основ од кој, според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, се определуваат пензиите на воените осигу-
реници за времето за кое му припаѓа додаток за помош и 
нега." 

2. Во точка 6 зборовите: „став 2" се бришат. 
3. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 годи-

на. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1 
24 декември 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 

Претседател на Претседател-
ството, 

Рахмија Кадениќ, е. р. 

784. 

Врз основа на член 63 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК ЗА 

УЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
1. Во Одлуката за установување на заштитниот дода-

ток за уживателите на семејна пензија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/73) во точка 1 по зборовите: „се установува 
заштитниот додаток" се додаваат зборовите: „кон пензи-
јата". 

2. Во точка 2 зборовите: „од 50%" се заменуваат со 
зборовите: „од 55%". 

3. Точка 3 се менува и гласи: „3. Уживателот на семеј-
на пензија се здобива со правото на заштитен додаток ако 
износот на неговата семејна пензија е помал од гранични-
от износ од кој се одредува заштитниот додаток и ако ни 
тој ни членовите на неговото домаќинство немаат други 
приходи доволни за издржување." 

4. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Се смета дека уживателот на семејна пензија и 

членовите на неговото домаќинство немаат други прихо-
ди доволни за издржување: 

1) ако приходот од земјоделска дејност (катастарски-
от приход) не е поголем од 1.500 динари годишно по член 
на домаќинството; 

2) ако другите приходи со кои се условува здобивање-
то со правото на заштитен додаток (точка 6) не се поголе-
ми од 60% од граничниот износ за одредување на заштит-
ниот додаток (точка 2). 

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото 
домаќинство истовремено имаат приходи од земјоделска 
дејност и други приходи, ќе се смета дека немаат приходи 
доволни за издржување ако збирот на количникот, што се 
добива со делење на приходите од земјоделската дејност и 
на други приходи со стоти делови од износот што пре-
тставува имотен цензус за здобивање со правото на за-
штитен додаток (точка 2), не е поголем од 100 по еден 
член на домаќинството. 

Износите на приходите од земјоделска дејност се 
усогласуваат со зголемувањето на катастарскиот приход 
што служи за оданочување на личниот доход од земјодел-
ска дејност." 

5. Во точка 6 став 2 се менува и гласи: 
„Во приходи од кои зависи здобивањето и користење-

то на правото на заштитен додаток кон пензијата не се 
сметаат: пензијата на уживателот на пензија чие право на 
заштитен додаток кон пензијата е во прашање, пензијата и 
личниот доход на членовите на домаќинството до височи-
ната на граничниот износ (точка 2), паричниот надомес-
ток за телесно оштетување, додатокот за помош и нега, 
примањата што се остваруваат според прописите за вое-
ните и мирновременските воени инвалиди и за цивилните 
жртви од војната, додатокот на деца, стипендиите и кре-
дитите за школување, примањата наменети за одмор од-
носно закрепнување и примањата за кои со посебни про-
писи е одредено да не се земаат предвид за одредување на 
имотната состојба на домаќинството." 

6. Во точка 12 зборовите: „однапред секој први во ме-
сецот" се заменуваат со зборовите: „секој први во месецот 
однапред односно наназад, зависно од тоа како се испла-
тува семејната пензија." 

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 годи-
на. 

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

Бр. 51-1 
24 декември 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

785. 
Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-

ца и за други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во 
согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. На воениот осигуреник кој ги исполнува условите 
за стекнување право на додаток на деца пропишани со За-
конот за додатокот на деца и за други форми на детска за-
штита на децата на воените осигуреници, му припаѓа до-
даток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години на живот - во из-
нос од 1.352 динари месечно; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
на живот, а за дете на редовно школување во осумгодиш-
но училиште до крајот на учебната година во која напол-
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нува 15 години возраст, како и за дете кое наполнило над 
15 години возраст ако е на редовно школување во училиш-
те за средно насочено образование или во друго средно 
училиште - во износ од 1.758 динари месечно; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, како и за дете на-
порно неспособно за стопанисување - во износ од 2.163 ди-
нари месечно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на 
деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/84). 

3. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 годи-
ла. 

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

Бр. 52-1 
24 декември 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахми ја Кадениќ, е. р. 

786. 
Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1984 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување 

на монетарно-кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/84, 27/84, 32/84, 37/84, 
52/84, 58/84 и 59/84) привремено се продолжува во 1985 
година, до денот на влегувањето во сила на прописите за 
мерките за спроведување на монетарно-кредитната поли-
тика во 1985 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

О.бр. 81 
3 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

787. 
Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83, 21/84 и 64/84), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО 
ДОМАШНАТА АКТИВА И ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМА-
НИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на порастот на нето домашната актива и динарските 
пласмани на банките во перидот од 1 октомври до 31 де-
кември 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/84 и 
66/84), во точка 2 став 2 во одредбата под 1 процентот: 
„39%" се заменува со процентот: „40%". 

Во одредбата под 2, во првиот ред, процентот: „70%" 
се заменува со процентот: „80%", а во вториот ред процен-
тот: „50%" се заменува со процентот: „70%". 

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

О. бр. 56 
24 декември 1984 година 

Белград Претседател на 
Советот на гувернерите 

гувернер 
на народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

788. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузни-

от извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, 
Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет 
на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, Електростопанството на 
Босна и Херцеговина, Електростопанството на Македони-
ја, Електрогосподарството на Словенија, Здруженото 
електростопанство - Белград, Електростопанството на 
Хрватска, Електростопанството на Црна Гора, Електро-
војводина, Електростопанството на Косово, Југословен-
ската заедница на електростопанските организации - ЈУ-
ГЕЛ, Работната организација Институт за термотехника и 
нуклеарна техника - ИТЕМ - СОЗТ „Енергоинвест" - Са-
раево, Институтот „Јожеф Штефан" - Љубљана, Институ-
тот за нуклеарни науки „Борис Кидрич" - Винча, Инсти-
тут „Руѓер Бошковиќ" - Загреб, Електротехничкиот ин-
ститут „Раде Кончар" - Загреб и Институтот за стројар-
ство - Стројарски факултет сложене организације уд-
руженог рада „Гуро Ѓаковиќ" - Славонски Брод, склучува-
ат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕ НА ПРА-
ШАЊАТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОЗРАЧЕНО НУКЛЕ-
АРНО ГОРИВО И ТРАЈНО ОСТАВАЊЕ НА РАДИО-

АКТИВНИ ОТПАДОЦИ 
Член 1 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
заради заштита на човекот и човековата средина од јони-
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зирачки зрачења, да ги утврдат условите и начинот на ре-
шавање на прашањата за складирање на озрачено нукле-
арно гориво, трајно оставање на радиоактивни отпадоци 
со ниска и средна активност што настануваат во погонот 
на нуклеарните објекти и постројки и други извори, како и 
за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока 
активност што настануваат со преработка на озрачено 
нуклеарно гориво односно на специјални фисибилни мате-
ријали. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор, во рамките 

на своите права и должности, се согласни најдоцна во рок 
од една година, од денот на склучувањето на овој општес-
твен договор, да ја утврдат оправданоста за изградба на 
заеднички централен склад или на заеднички регионални 
складови за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со 
ниска и средна активност, а врз основа на собирањето, 
изучувањето и средувањето на соодветна документација. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

во рамките на своите права и должности, да преземат мер-
ки и активности, инвеститорите на градбата на нуклеарни 
електрани и организациите на здружен труд - корисници 
на нуклеарни електрани и постројки, да обезбедат озраче-
ното нуклеарно гориво да остане привремено во нуклеар-
ната електрана односно во нуклеарната постројка додека 
не се создадат услови за неговото сместување во заеднич-
ки склад или додека не се преработи. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

во рамките на своите права и должности, да предложат ус-
лови и начин за преработка на озрачено нуклеарно гориво 
и за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока 
активност врз основа на резултатите од научните ис-
тражувања и да утврдат дали заедничкото складирање и 
оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност 
и на специјални фисибилни материјали е од општ општес-
твен интерес. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор, во рамките 

на своите права и должности, се согласни да преземат 
мерки надлежните органи и самоуправните организации и 
заедници, спогодбено да истражуваат и да предлагаат ло-
кации за изградба на објекти за трајно оставање на радио-
активни отпадоци со ниска и средна активност, за заед-
ничко складирање на озрачено нуклеарно гориво и за трај-
но оставање на радиоактивни отпадоци со висока актив-
ност. 

Учесниците на овој општествен договор од републи-
ките и автономните покраини на чии територии спогодбе-
но се предлагаат локации за изградба на објектите од став 
1 на овој член, се согласни да преземат потребни мерки 
надлежните органи да издаваат дозволи за локацијата и 
изградбата на објектите од тој став. 

Член 6 
Заинтересираните заедници на електростопанските 

организации, како учесници на овој општествен договор, 
се согласни да организираат заедничко собирање, изучува-
ње и средување на податоците за изградба на локации и 
изработка на документација за донесување на одлука за 
изградба на постројки за складирање на озрачено нуклеар-
но гориво и за трајно оставање на радиоактивни отпадо-
ци. 

Учесниците на овој општествен договор оценуваат 
дека од становиште на потребите од складирање на озра-
чено нуклеарно гориво и трајно оставање на радиоактив-
ни отпадоци, е потребно да утврдат програма за извршу-
вање на обврските од став 1 на овој член, најдоцна во рок 
од шест месеци од денот на склучувањето на овој општес-
твен договор. 

Член 7 
Заинтересираните заедници на електростопанските 

организации, како учесници на овој општествен договор, 
се согласни да основаат работна организација или повеќе 
работни организации кои би вршеле транспорт, сместува-
ње, физичка заштита, трајно чување и организирање на 
преработка на радиоактивни отпадоци, чување на озраче-
но нуклеарно гориво до неговата преработка и чување на 
специјални фисибилни материјали. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
ако заедниците на електростопанските организации како 
учесници на овој општествен договор не основаат работна 
организација или повеќе работни организации, во рамки-
те на своите права и должности, да преземат мерки со кои, 
некоја од постојните организации на здружен труд би се 
овластила за вршење на работите од став 1 на овој член. 

Член 8 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор се согласни 
да предложат донесување на прописи со кои ќе се утврди 
дека работите на работните организации од член 7 на овој 
општествен договор се од посебен општествен интерес. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

при определувањето за изградбата на заеднички склад (за 
трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока ак-
тивност и специјални фисибилни материјали) да се испита 
и можноста на истата локација да се изгради постројка за 
преработка на означено нуклеарно гориво. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

во рамките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности организациите на здружен труд кај 
кои во технолошкиот процес се создаваат озрачено нукле-
арно гориво, радиоактивни отпадоци и специјален фиси-
билен материјал, тоа гориво, отпадоците и материјалот 
задолжително да и ги предаваат на организацијата на 
здружен труд односно на организациите на здружен труд 
од член 7 на овој општествен договор, ако тие во соглас-
ност со важечките прописи не се сместени на друго место. 

Член 11 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор се согласни, 
во рамките на своите права и должности, да донесат од-
носно да предложат донесување на прописи со кои ќе се 
утврдат условите и начинот на преработка на озрачено 
нуклеарно гориво заради негово складирање. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
во согласност со своите овластувања и преземените меѓу-
народни обврски на Југославија, правно да го регулираат 
располагањето со сите продукти што се добиваат од пре-
работката на озрачено нуклеарно гориво и условите на ни-
вното користење. 

Член 12 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

да дадат иницијатива за склучување на самоуправни спо-
годби на сите заинтересирани организации на здружен 
труд и други самоуправни организации и заедници за 
здружување на средства за финансирање на истражување-
то, изработката на соодветна инвестиционо-техничка до-
кументација и изградба на објекти и постројки за трајно 
оставање на радиоактивни отпадоци, како и за динамика-
та на реализацијата на задачите и работите и динамиката 
на обезбедување финансиски средства. 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој општествен договор, се согласни 
да бидат учесници во самоуправната спогодба за 
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здружување на средства за финансирање на истражување-
то, ако на територијата на односните републики и авто-
номни покраини се изградени нуклеарни електрани или 
други нуклеарни постројки, односно ако на нивната тери-
торија се планира изградба на такви објекти. 

Член 13 
Заради следење на спроведувањето на овој општес-

твен договор, учесниците на овој општествен договор 
формираат Одбор за следење на спроведувањето на Оп-
штествениот договор за условите и начинот за решавање 
на прашањата за складирање на озраченото нуклеарно го-
риво и трајно оставање на радиоактивните отпадоци (во 
гонатамошниот текст: Одборот). 

Одборот го сочинува по еден претставник на секој 
учесник на овој општествен договор. Секој член на Одбо-
)От има свој заменик. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
Одборот да го следи и анализира спроведувањето на овој 
општествен договор и да предлага негови измени и допол-
ненија, Да ги известува учесниците за спроведувањето на 
овој општествен договор, да дава објасненија во врска со 
применувањето на одредбите на овој општествен договор 
и со својата работа да им дава помош на самоуправните 
организации и заедници и да дава иницијатива и да го ко-
ординира склучувањето и донесувањето на самоуправни 
спогодби и општи акти што се во врска со спроведувањето 
на овој општествен договор. 

Одборот донесува деловник за својата работа. 
Административно-стручните работи за потребите на 

Одборот ги врши сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на нуклеарната енергија. 

Член 14 
Секој учесник на овој општествен договор може да 

даде иницијатива за повторно разгледување на прашања-
та што се предмет на овој општествен договор, како и за 
неговата измена и дополнение. 

Измените и дополненијата на овој општествен дого-
вор се вршат по постапка и на начинот што се предвидени 
за неговото донесување. 

Член 15 
Овој општествен договор се смета склучен кога ќе го 

прифатат и потпишат овластените претставници на сите 
учесници на овој општествен договор. 

Член 16 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ". 

Белград, 10 октомври 1984 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Раде Павловић е. р. 

член на Советот и претседател 
на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 
Мурис Османагић е. р. 

советник во Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

д-р Александар Маневски, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Цвето Мајдиќ, е. р. 
заменик на претседателот на Репуб-

личкиот комитет за енергетика 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Душан Јовановиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Вјекослав Срб, е. p. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Момир Пејновиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Василие Пирошки, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Азиз Абраши, е. р. 
член на Советот 

За Електростопанството на Босна 
и Херцеговина, 

Владимир Мијатовић е. р. 
претседател на Работоводниот одбор 

За Електростопанството на 
Македонија, 

Миле Стојановски, е. р. 
претседател на Работоводниот одбор 

За Електрогосподарство на 
Словенија, 

Иван Лешник, е. р. 
директор на Секторот за развој 

За Здруженото електростопанство 
- Белград, 

Милета Јешиќ, е. р. 
генерален директор 

За Електростопанството 
на Хрватска, 

Воислав Роксандић е. р. 
претседател на Работоводниот одбор 

За Електростопанството 
на Црна Гора, 

Мирко Бајагиќ, е. р. 
советник за развој 

За Електровојводина, 
Вилмош Молнар, е. р. 

претседател на Работоводниот 
одбор 

За Електростопанството 
на Косово, 

Тома Савиќ, е. р. 
потпретседател на Работоводниот од-

бор 

За Југословенската заедница на 
електростопанските 

организации - ЈУГЕЛ, 
Славко Врховец, е. р. 

раководител на службата за нуклеарни 
електрани 
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За Работната организација 
институт за термотехника и 
нуклеарна техника - ИТЕМ 

- СОЗТ „Енергоинвест" 
- Сараево, 

Венцел Мандиќ, е. р. 
соработник во Работната организација 

За Институтот 
„Јожеф Штефан" 

- Љубљана 
д-р Томаж Калин, е. р. 

директор 

За Институтот 
за нуклеарни науки 

„Борис Кидрич" - Винча, 
д-р Ѓорѓе Јовиќ, е. р. 
генерален директор 

За Институтот 
„Руѓер Бошковиќ" 

- Загреб, 
д-р Сергиј Кведер, е. р. 

главен директор 

За Електротехничкиот институт 
„Раде Кончар" - Загреб, 
Димитар Манџуров, е. р. 

директор 

За Институтот за стројарство 
стројарски факултет на СОЗТ 

„Ѓуро Ѓаковиќ" -
Славонски Брод, 

Ненад Белиќ, е. р. 
директор на Работната организација 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Одлука 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА НАДЗЕМНИТЕ ВОДОВИ 
ОД 10 И 1 кУ СО УПОТРЕБА НА БЕТОНСКИ СТОЛБО-
ВИ НА КОНЗУМНОТО ПОДРАЧЈЕ НА „ЕЛЕКТРО-

ДИСТРИБУЦИЈА - БЕЛГРАД" 
1. Врз основа на иницијативата на Милка Дуњиќ, од 

Белград и Љубинка Воиновиќ, од Раковица, Уставниот 
суд на Југославија поведе постапка за оценување на устав-
носта на Одлуката за преминување на изградба, рекон-
струкција и одржување на надземните водови од 10 и 1 ку 
со употреба на бетонски столбови на конзумното подрачје 
на „Електродистрибуција" - Белград, што на И април 
1980 година ја донесе работничкиот совет на Основната 
организација на здружен труд „Среднонапонска и ниско-
напонска мрежа", во состав на Работната организација 
„Електродистрибуција - Белград". 

2. Со оспорената одлука е предвидено при изградбата 
на нисконапонската мрежа од 1 кУ, што ја финансираат 
граѓаните и правните лица, да се поставуваат исклучиво 
бетонски столбови. Во образложението на оваа одлука е 
назначено дека бетонските столбови се подолготрајни од 
дрвените и дека тоа е причината за донесување на оваа од-
лука. Одлуката не е објавена. 

3. Утврдувањето на правата и должностите на граѓа-
ните и на правните лица спаѓа во областа на уредувањето 
на општествените односи, па според оцената на Уставни-
от суд на Југославија, оспорениот акт е општ акт, за чија 
оцена на уставност овој суд е надлежен. 

4. Електростопанските организации како стопанска 
организација во областа на стопанисувањето која е неза-
менлив услов за живот и работа на граѓаните и,на други 
организации, се установени со закон како организации од 
посебен општествен интерес. Согласно со член 49 став 2 
од Уставот на СФРЈ, организациите од посебен општес-
твен интерес остваруваат посебен општествен интерес на 
начин утврден со закон или со одлука на собранието на 
општествено-политичката заедница, заснован врз закон. 

Тоа значи дека организациите од посебен општествен 
интерес можат да ги уредуваат општествените односи и да 
ги пропишуваат правата и обврските на граѓаните и на 
други правни субјекти само ако на тоа се овластени со за-
кон или со одлука на собранието на општествено-поли-
тичката заедница, заснована врз закон. 

5. На јавната расправа е изнесено дека органите, над-
лежни за одлучување за поставувањето на нисконапонска-
та мрежа во „Електродистрибуција - Белград", според 
слободна процена, ја применуваат оспорената одлука така 
што дозволуваат и поставување на други столбови, освен 
на бетонски, додека Републичкиот комитет за електросто-
панство на СР Србија како орган надлежен во втор степен 
да одлучува за решенијата за поставување на столбови 
што ги донесуваат органите на „Електродистрибуција -
Белград", не ја смета за оспорена одлуката со правен ос-
нов за одлучување за обврските на граѓаните и на правни-
те лица при изградба на нисконапонска мрежа за нивни 
потреби. 

6. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
оспорената одлука не е согласна со член 49 став 2 од Уста-
вот на СФРЈ бидејќи е донесена без овластување за уреду-
вање на односите во областа на остварувањето од посебен 
општествен интерес во дејноста на електростопанските 
организции, како и со одредбата на член 208 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ, бидејќи не е објавена. 

Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, на седницата за советување и гласа-
ње, одржана на 20 септември 1984 година, едногласно до-
несе 

О д л у к а 
Се укинува Одлуката за преминување на изградба, 

реконструкција и одржување на надземните водови од 10 
и 1 кУ со употреба на бетонски столбови на конзумното 
подрачје на „Електродистрибуција - Белград". 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Грив-
чев, и судии на Судот: д-р Јосиф Трајковић д-р Алексан-
дар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Ду-
шан Штрбац, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко 
Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стиовиќ. 

У бр. 174/81, 185/84 
20 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 
СТАВ 1 ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 28 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД „ПЕЧАТНИЦА" - НОВИНСКО ИЗДА-
ВАЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПОЛИТИКА" ВО БЕЛГРАД 

ОД 12 ОКТОМВРИ 1979 ГОДИНА 
1. Со оспорените одредби на член 24 став 1 точка 2 и 

член 28 од Правилникот се утврдува различно вреднување 
на работниот стаж остварен во Организацијата на 
здружен труд „Политика" и на работниот стаж остварен 
надвор од таа организација. 
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2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 
ноември 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот 
на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат член 24 став 1 точка 2 и член 28 од 

Правилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците на Основната организација на здружен труд 
„Печатница" - Новинско издавачко претпријатие „Поли-
тика", од Белград од 12 октомври 1979 година. 

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на 
Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 
година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 62 
од 9 декември 1983 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", и на начинот на кој е објавен оспорениот самоу-
правен општ акт. 

Оваа одлука Уставнит суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Ва-
сил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Була-
товиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓу-
киќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Боислав Ра-
киќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, 
Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У бр. 222/81 
7 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЧЛЕН 34 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Уставниот суд на Југославија под бројот У-8/80, на 

14 јули 1983 година, донесе одлука со која утврди дека од-
редбите на член 34 од Законот за работните односи на ра-
ботниците во здружениот труд („Народне новине", бр. 
40/82) не се согласни со одредбите на член 162 ст. 1 и 2 од 
Уставот на СФРЈ и дека се спротивни на одредбите од 
член 184 ст. 1 и 3 на Законот за здружениот труд. 

2. Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, 
во рокот од шест месеци од денот на доставувањето на од-
луката на Уставниот суд на Југославија, и во продолжени-
от рок за уште шест месеци, кој истиече на 25 октомври 
1984 година, не ги усогласил оспорените одредби на Зако-
нот со Уставот на СФРЈ и не ја отстранил спротивноста 
на оспорените одредби на републичкиот закон со сојузни-
от закон. Со оглед на тоа, согласно со член 384 ст. 3 и 4 од 
Уставот на СФРЈ, оспорените одредби на член 34 од Зако-
нот престануваат да важат. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
384 став 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 
21 ноември 1984 година, донесе едногласно, 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбите на член 34 од Законот 

за работните односи на работниците во здружениот труд 
престануваат да важат. 

2. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југослави-
ја во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судии: Славко Кухар, д-р Стана Ѓу-
киќ-Делевиќ, Воислав Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ, д-р Александар Фира, Јаким Спировски, Иван 
Франко, Душан Штрбац, Божидар Булатовиќ и Мустафа 
Сефо. 

3. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и во „Народне новине". 

У-бр. 8/80 
21 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 23 
СТАВ 1, АЛ. 1 И 2 НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛАТА ЗА 
ДОДЕЛА НА СТАНОВИ И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕ-
ДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛОЖЕНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „3 МАЈ" РИЕКА ОД 
25 НОЕМВРИ 1978 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 24 СТАВ 1, 
АЛ. 1 И 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ 
НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДОДЕЛА НА КРЕДИТИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД „МОТОРИ И БРОДСКИ ДИГАЛКИ" 
НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД „3 МАЈ" РИЕКА ОД 25 НОЕМВРИ 1978 
ГОДИНА. 

1. Со оспорениот член 23 став 1, ал. 1 и 2 и со член 24 
став 1, ал. 1 и 2 се утврдува различно вреднување на ра-
ботниот стаж, остварен во организацијата во која работ-
никот работи и на работниот стаж остварен надвор од таа 
организација. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 
ноември 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот 
на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Ју-
гославија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат член 23 став 1, ал. 1 и 2 на Самоу-

правната спогодба за заедничките критериуми и мерилата 
за додела на станови и за одобрување на кредити на ра-
ботниците на Сложената организација на здружен труд „3 
мај" Риека, и член 24 став 1, ал. 1 и 2 од Правилникот за 
давање станови на користење и за додела на кредити на 
работниците на Основната организација на здружен труд 
„Мотори и бродски дигалки" на Сложената организација 
на здружен труд „3 мај" Риека од 25 ноември 1978 година. 

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на 
Уставниот суд на Југославија У бр. 144/79 од 5 октомври 
1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 59/83. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој се објавени оспорените самоу-
правни општи акти. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Васил Гривчев и судии: Рамадан Враниќи, 
Милосав Стијовић Радко Мочивник, Јаким Спировски, 
Воислав Ракиќ, Иван Франко, Душан Штрбац, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира, 
Божидар Булатовиќ и д-р Јосиф Трајковиќ. 

У бр. 223/84 
21 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 
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У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЈШОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ 

I 
Се отповикува 
Ѓуро Вуколиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Зимбабве. 

И 
Се назначува 
Наум Ачковски, амбасадор во Сојузниот секретари-

јат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Зимбабве. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 25 
б декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-

. гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ 

I 
Се отповикува 
Ранко Балорда од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Бурунди со седиште во 
Кампала. 

II 
Се назначува 
Славољуб Алексиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
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давија во Република Уганда, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Бурунди со седиште во Кампа-
ла. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 24 
15 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

749. Закон за обезбедување средства за учество на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во VII пополнување на средствата на Меѓуна-
родното здружение за развој (ГОА) 1501 

750. Закон за дополненија на Законот за задолжување 
на Народната банка на Југославија во странство 
во 1984 година 1501 

•751. Закон за измени на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1984 година 1502 

752. Закон за измени и дополненија на Законот за од-
лагање на враќањето на ануитетите по кредити-
те дадени на организациите на здружен труд од 
територијата на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини 1502 

753. Закон за измени и дополненија на Законот за со-
јузните административни такси 1503 

754. Одлука за валоризација на износот на средства-
та за финансирање на Програмата за изградба 
на југословенскиот дел на железничката пруга 
Титоград-Скадар во 19ЅЗ година 1503 

755. Уредба за начинот на извршувањето на налози-
те на корисниците на општествени средства од 
рамковен кредит 1504 

756. Уредба за Авиосервисот на сојузните органи — 1505 
757. Уредба за задолжителниот рок во кој организа-

циите на здружен труд што користат услуги на 
превоз на стоки со железница се должни да 
вршат растовар односно и т е м р ва стоки — — 1506 

75Ѕ. Уредба за измена на Уредбата за условите што 
треба да ги исполнуваат зимовниците отворени 
за зимување на странски бродови на внатрешни-
те пловни патишта на кои важи меѓународен 
или меѓудржавен режим на пловидба 1507 

759. Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за ограничување на прометот на моторен бензин 
и дизел-гориво 1507 

760. Уредба за дополненија на Уредбата за условите 
под кои општествени правни лица можат да ко-
ристат и да плаќаат услуги на превоз што ги 
вршат странски железници во меѓународниот 
железнички сообраќај 1508 

761. Одлука за измени на Одлуката за определување 
на стоки што се извезуваат односно увезуваат 
врз основа на контингенти и за начинот и по-
стапката на утврдувањето и распределбата на 
тие контингенти 1508 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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762. Одлука за условите под кои организациите на 
здружен труд можат да ги пребиваат долговите 
и побарувањата со странство 1508 

763. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќањето надомест за покривање 
на трошоците за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во надво-
решнотрговскиот промет 1509 

764. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување на целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1984 година 1509 

765. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените на земен гас 1510 

766. Одлука за измена на Одлуката за плаќање кама-
та на девизите што граѓаните ги држат на девиз-
на сметка или на девизен штеден влог 1510 

767. Одлука за определување на стоки за кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки во 1985 година 1510 

768. Одлука за измени на Одлуката за условите и на-
чинот на увоз на стоки за потребите на општес-
твено-политичките заедници и на нивните орга-
ни и организации во 1983 и 1984 година 1517 

769. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
Единствената класификација на дејностите 1517 

770. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на 
вредноста на стоките на кои се применува един-
ствена царинска стапка 1517 

771. Одлука за измени на Одлуката за начинот и ус-
ловите за земање и користење на определени 
стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 го-
дина 1517 

772. Одлука за измени на Одлуката за издавање кова-
ни пари по повод 40-годишнината од битката на 
Неретва и 40-годишнината од битката на Сутјес-
ка 1518 

773. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените за електрична енергија 1518 

774. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените на телефонскиот импулс во внатрешниот 
телефонски сообраќај 1518 

775. Решение за измени и дополненија на Решението 
за утврдување на специфична опрема, уреди и 
инструменти, на резервни делови и потрошен 
материјал за користење на таа опрема за органи-
зациите на здружен труд во областа на здрав-
ството, како и за граѓаните за лична употреба 
што се ослободени од плаќање царина 1518 

776. Упатство за условите и начинот на користењето 
на воздухопловите на Авиосервисот на сојузни-
те органи 1519 

777. Правилник за условите под кои можат да се 
пуштаат во промет животните намирници и 
предметите за општа употреба конзервирани со 
зрачење 1520 

Страна 

778. Правилник за измени на Правилникот за царин-
ската постапка во патничкиот промет 1521 

779. Правилник за југословенските стандарди за го-
това кожа, крзно и производи од природна и 
вештачка кожа 1521 

780. Наредба за престанок на важењето на Наредбата 
за означување и обележување на обувки 1521 

781. Правилник за измени на Правилникот за внат-
решниот ред на железниците 1522 

782. Одлука за усогласување на пензиите за 1985 го-
дина 1522 

783. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
условите за стекнувањето, за височината и начи-
нот на користење на додатокот за помош и нега 1524 

784. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
установување на заштитниот додаток за ужива-
телите на семејна пензија 1523 

785. Одлука за износот на додатокот на деца на вое-
ните осигуреници 1523 

786. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за мерките за спроведува-
ње на монетарно-кредитната политика во 1984 
година 1524 

787. Одлука за измена на Одлуката за усогласување 
на обемот и динамиката на порастот на нето до-
машната актива и динарските пласмани на бан-
ките во периодот од 1 октомври до 31 декември 
1984 година 1524 

788. Општествен договор за условите и начинот на 
решавање на прашањата за складирање на озра-
чено нуклеарно гориво и трајно оставање на ра-
диоактивни отпадоци 1526 

Одлука за оценување на уставноста на Одлуката за 
преминување на изградба, реконструкција и 
одржување на надземните водови од 10 и 1 кУ со 
употреба на бетонски столбови на конзумното 
подрачје на „Електродистрибуција-Белград" — 1529 

Одлука за оценување на уставноста на член 24 став 1 
точка 2 и член 28 од Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците на Ос-
новната организација на здружен труд „Печат-
ница" - Новинско издавачко претпријатие „По-
литика" во Белград од 12 октомври 1979 година 1527 

Одлука за престанување на важењето на член 34 од 
Законот за работните односи на работниците во 
здружениот труд 1528 

Одлука за оценување на уставноста на член 23 став 1, 
ал. 1 и 2 на Самоуправната спогодба за заеднич-
ките критериуми и мерилата за додела на стано-
ви и за одобрување на кредит на работниците на 
Сложената организација на здружен труд „3 
мај" Риека од 25 ноември 1978 година и на член 
24 став 1 ал. 1 и 2 од Правилникот за давање ста-
нови на користење и за додела кредити на работ-
ниците на Основната организација на здружен 
труд „Мотори и бродски дигалки" на Сложената 
организација на здружен труд „3 мај" Риека од 
25 ноември 1978 година 1528 

Укази 1529 
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