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1093. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), врз основа на 
согласноста од извршните совети на собранијата на 
републиките и на извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗ-
ВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои 
е пропишано дека можат да се извезуваат, односно 
увезуваат само врз основа на дозвола, ги издава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, кој претходно ќе прибави мислење 
од надлежниот републички, односно покраински ор-
ган и од соодветното општо здружение. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, водејќи сметка за извршувањето на тргов-
ските и други меѓудржавни спогодби, на предлог од 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, да издаде дозвола и за увоз на одделни 
стоки или на групи на стоки, како и за увоз на 
стоки во определен период (глобална дозвола). Во 
.тој случај организацијата на здружен труд ги уве-
зува односните стоки без прибавување на дозволата 
од став 1 на оваа точка. 

2. Барањето за издавање на дозвола за извоз, 
односно увоз на стоки организацијата на здружен 
труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи, кој е должен во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето 
да го достави предлогот до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија е должен во рок од 7 дена од денот 
на приемот на предлогот да го реши барањето за 
издавање на дозволите. 

Договор за извоз, односно увоз на стоки со 
странски содоговарач организацијата на здружен 
труд може да склучи дури по добивање на дозво-
лата за извоз, односно увоз на стоки во смисла на 
оваа одлука. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Сојузниот секретаријат 
за пазар и општи стопански работи да издаде доз-
вола за увоз на стоки ако увозот на односните стоки 
се предлага заради стабилизација на односите на 
единствениот југословенски пазар и спречување на 
отстапување од утврдената политика на цените, 
како и да издаде дозвола за извоз, односно увоз 
на стоки — ако е во прашање извишување ега тргов-
ски и други меѓудржавни спогодби. ^ 

Сојузниот секретаријат за надв^рбипна трговија, 
може во случајот од ^ а в 1 к : оза?, точка д.а - здаде 
дозвола за увоз на оддел ни ч е« оки ил на „ групи 

на стоки, и за увоз на стоки во определен период. 
Во тој случај, организациите на здружен труд ги 
увезуваат односшгге стоки без прибавување на доз-
волата од став 1 на оваа точка. 

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може согласно со член 28 став 3 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство изда-
вањето на дозволите за увоз на определни стоки 
да го обуслови со обврската организацијата на 
здружен труд да извезе домашни стоки во опреде-
лено количество или вредност или да обезбеди учес-
тво на домашен производител во испораката на тие 
стоки или увозот на определени стоки за кои се 
издава дозволата да може да го изврши само преку 
организацијата на здружен труд што се занимава 
Со работи на застапување на странски фирми. 

5. Дозволата за увоз на предмети на вооружу-
вањето и воена опрема и нивни делови, како и за 
увоз на опрема и репродукциони материјали што 
се потребни за производство на предмети на воору-
жувањето и воената опрема во Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија, ја издава Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

Дозволата за извоз на предмети на вооружува-
њето и воена опрема ја издава Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

6. За склучување на договор за извоз или увоз 
на опојни дроги дозвола се издава во согласност 
со Законот за производство и промет на опојни 
дроги („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78). 

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија донесува, по потреба, пропис за постапка за 
издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Е. п. бр. 1024 
21 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

1094. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска со чл. 28 
и 29 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ 

1. Организациите на здружен труд што за про* 
изводите од надлежност па федерацијата се зани-
маваат со работи на прометот на големо кли на мало 
односно со работи на увозот (во натамошниот текст: 
прометните о р г а н и з а ц и и ) ; с о производителот-
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те организации на здружен труд (во натамошниот 
текст: производител ските организации), во согласно-
ст со Законот за здружениот труд, ќе склучат само-
управни спогодби за соработка, односно за здружу-
вање на трудот и средствата, слободно и заеднички 
го утврдуваат своето учество во заедничкиот при-
ход, во рамките на продажната цена во прометот 
формирана врз основа на прописите. 

Како продажна цена во прометот од став 1 на 
оваа точка се подразбира продажната цена што ја 
формира според прописите производителската орга-
низација зголемена за зависните и други трошоци, 
како и за процентите за покритие на трошоците на 
прометот, според одредбите од оваа одлука или друг 
сојузен пропис. Во рамките »а таквото ниво на про-
дажната цена според прописите, производителските 
и прометните организации со самоуправните спогод-
би што ќе ги склучат во согласност со Законот за 
здружениот труд можат меѓусебно да го утврдат 
учеството во заедничкиот приход и при тоа да ос-
тварат учество што може да биде поголемо или по-
мало од она што е утврдено во вид на процентот од 
точка 2 на оваа одлука, а што служи за утврдување 
на нивото на цената. 

Одредбата на став 2 од оваа точка се применува 
и кога производителската организација ги формира 
цените на своите производи како продажни цени на 
големо, односно на мало. 

Заради контрола на нивото на продажната цена, 
производител оката организација односно организа-
цијата што се занимава со работи на увозот е долж-
на во фактурата за продажбата на стоките на про-
метната организација посебно да ја искаже про-
дажната цена на производителот, односно од увоз 
формирана според прописите. 

Организациите на здружен труд од ст. 1 до 4 на 
оваа точка не се должни за продажните цени, од-
носно за учеството во заедничкиот приход да го 
известуваат органот за цени, но подлежат на кон-
трола од надлежните органи во поглед на нивото на 
продажните цени формирани врз основа на про-
писите. 

2. Прометните организации, што според точка 1 
на оваа одлука не склучиле самоуправни спогодби, 
при формирањето на продажните цени за произво-
дите од надлежноста на федерацијата ќе ги приме-
нуваат следните највисоки проценти за покритие на 
трошоците на прометот: 

2 

ЈН — 

о £0 Во прометот 
Реден m _____ 
број Н а и м е н у в а њ е на го- на 

£ Pi легло мало 
е / 

1 2 3 4 5 
1 Производство и преработка 
1 на јаглен, камен и мрк јаг-

лен, лигнит, кокс, брикет 2 вкуп-
но до 12 

2 Производи од преработка на 
нафта 2 според 

посебни 
прописи 

Производи на црната мета-
лургија од обичен челик: 
валани, влечени и ковани 
производи 
Благородни и квалитетни 
челици 
Производи од обоени мета-
ли: валани, пресувани, вле-
чени и леани производи од 
обоени метали и нивни ле-
гури 

2 7 

2 12 

10 

10 

10 

6 Производство и преработка 
на неметали (освен сол за 
човечка исхрана): 
— садови порцелански, тр-

говско стакло 
— шамотни тули, керамика 

од сите видови, рамно 
стакло, друго стакло, 
електропорцелан, азбест-
ни производи, термо и 
хидро инсталации, брусе-
ви, други производи од 
неметали 

7 Металопреработувачка деј-
ност: 
— печки, шпорети на цврс-

ти горива 
— садови (емајлирани, по-

цинкувани, алуминиум-
о н и ел.) 

— виј ци и матици, шрафов-
ски стоки и арматури и 
фитинзи, бруќе, жични 
платна и плетива, бодли-
ва жица, пружини, син-
џири, опков и прибор, 
алати, метални садови, 
метална амбалажа, ваги 
за домаќинство 

— прибор за јадење, пожар-
ски производи 

— радијатори, котли, сани-
тарни уреди, цистерни, 
тркалечки лагери, ши-
вачки машини, гасни бој-
лери, противпожарни а -
парати и уреди, индус-
триски ваги 

8 Машиноградба: 
— земјоделски машини, тра-

ктори 
возила, патнички авто-
мобили 
машини, мотори, компре-
сори, пумпи 
апарати и инструменти, 
уреди, производи на пре-
цизната механика, опти-
чки и мерни инструменти 
и прибор 
велосипеди, мопеди, вон-
бродски мотори, моторни 
пумпи, скијачки жичници 

— други мотори 
— резервни делови за вело-

сипеди, мопеди, вонброд-
ски мотори, моторни пум-
пи и скијачки жичници 

Производи на електроинду-
стријата: 
— инсталациони материјали, 

кабли и спроводници, ин-
струменти и уреди, елек-
а-ромедицина, броила, ме-
рачи 

2 

2 

10 18 

10 

12 

18 

10 

15 

3 

3 

3 

10 

7 

7 

7 

10 
16 

18 

19 
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— електрични машини, апа-
рати, алати, акумулатори, 
изолациони материјал 

— светилки — ламби, лусте-
ри, флуоресцентни арма-
тури 

10 Електрични апарати за до-
маќинство : 
— електрични печки, шпо-

рети. радијатори 
— машини за перење алиш-

та, машини за перење и 
сушење садови, право-
шмукалки 

— фрижидери, замрзнувачи 
— пегли, вентилатори,елек-

трични бојлери, грејани 
за вода и за подови 

11 Радио и телевизиски прием-
ници и уреди, грамофони, 
магнетофони, потсилувачи, 
микрофони, телефонски апа-
рати и централи, телеграф-
ски апарати, телепринтери 

12 Галвански елементи — при-
марни батерии 

13 Сијалици од сите видови 
14 Резервни делови и прибор 

за производите под ред. бр. 7 
до 13, освен резервните де-
лови под ред. бр. 8, алинеја 7 

15 Производи на хемиската ин-
дустрија: 
— киселини и лужини 
— средства за заштита на 

растенија, технички хе-
микалии и гасови 
вештачки ѓубриња 

премачкувачки средства 
(фирнајси, бои и лакови, 
китови, разредувачи) син-
тетски смоли, пигменти, 
растворувач^ лепила, 
ема ј ли 
рударски и градежни ек-
сплозиви 
детергенти, сапуни за пе-
рење, средства за перење, 
средства за чистење, крем 
за обувки, свеќи, средства 
за дезинсекција и дезин-
фекција 
средства за нега на заби-
те 
преработки од пластични 
маси 

10 

10 

— лекови, препарати за ле-
кови, диететски произво-
ди 

2 6 12 

2 6 12 
2 вкупно 20 

2 5 10 

2 6 12 

2 ' 7 16 
2 10 18 

15 

6 12 

3 6 12 
според прописи 
на републики-

те, покраините, 
односно општини-
те 

3 8 22 

3 вкупно 15 

3 6 

3 8 

3 10 
канцелариски 
ли и прибор 
PVC топол под 

матери] а -
8 

10 

12 

20 

20 

18 
18 

— ветеринарски препарати 
16 Цемент 
17 Производи од дрво: 

— дрвени мерила, либели, 
шински мерила, аголници 

— четкарски производи 
— фурнири, плочи, режана 

граѓа, амбалажа, стола-
рија, бродски под, пар-
к е т ^ изработки од плута 

18 Мебел од сите видови, мад-
раци со пружина 

19 Производство и преработка 
на хартија: 
— хартии, картони, легенка, 

амбалажа 
— пликови, мапи, хигиенска 

хартија 
20 Производи на индустријата 

на текстил: 
— ткаенини (волнени, па-

мучни, свилени, синте-
тички и ел.); предива, 
волница за рачна работа, 
ќебиња, покривки, тепи-
си, подни облоги, произ-
води на трикотажа, чо-
рапи, завеси, конфекција 
(облеки, преслеки. душе-
ци, јоргани, шатори и 
др.), мидерски стоки и 
производи од коноп лен и 
јута 

— санитетски материјали 
— работна и заштитна об-

лека, опрема за хигиен-
ско-техничка заштита 

21 Производи на индустријата 
на кожа, гума и обувки: 
— обувки кожни и ел. 
— обувки гумени 
— кожна и крзнена кон-

фекција од обично крзно 
— крзнена конфекција од 

благородно крзно 
—г конфекција за хигиен-

ско-техничка заштита на 
работа 

— преработена кожа: круп-
на, ситна, свинска 

— крзно обично * 
— крзно благородно 
— производи од гума: тех-

нички стоки и ел. 
22 Пневматика 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

7 според 
прописи 
на репуб-
ликите, 
покраи-
ните, од-
носно 
општи-
ните 

9 
9 

в 

6 

16 
10 

16 
18 

12 

15 

* ч 
6 12 

6 18 

8 
10 

22 
18 

3 вкупно 12 

3 6 26 
3 9 21 

3 вкупно 25 

3 вкупно 22 

3 вкупно 15 

3 10 15 
3 10 Г5 
3 20 10 

3 6 14 
2 5 10 
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За покритие на трошоците на прометот во тран-
зит може да се засмета до 3°/о и тоа како составен 
дел на процентот за покритие на трошоците во про-
метот на големо. 

Ако организацијата на здружен труд изврши 
само промет на мало, може, при формирањето на 
својата продажна цена на мало, процентот за покри-
тие на трошоците на прометот на мало од став 1 на 
оваа точка да го зголеми уште до 503/о од процентот 
утврден во став 1 од оваа точка за покритие на тро-
шоците во прометот на големо. 

3. Организацијата на здружен труд што се за-
нимава со увоз, ги засметува процентите од точка 2 
на оваа одлука врз набавната цена франко југосло-
венската граница вклучувајќи ги царината и 'ги-
те пропишани давачки при увозот, а може LO на-
бавната цена да ги засмета и трошоците за доставу-
вање на стоките и другите зависни трошоци до ме-
стото каде што се врши царинењето на стоките. 

Организацијата на здружен труд што се зани-
мава со увоз може посебно да ги засмета и фактич-
ните износи на банкарската провизија, каматите, 
трошоците на акредитивите, трошоците на пропи-
шаните прегледи при увозот, трошоците на атестот 
и слично, со тоа што вкупниот износ на тие трошо-
ци да не може да изнесуза повеќе од 1°/о од набав-
ната цена. 

4. Процентот за покритие на трошоците на про-
метот на големо и на мало се засметува врз набав-
ната цена на производот. 

Под набавна цена во прометот на големо и на 
мало, во смисла на оваа одлука се подразбира нето-
-фактурната цена на добавувачот (производител, 
увозник, претходен учесник во променет и ел.), зго-
лемена за зависните трошоци. 

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во 
смисла на оваа одлука се подразбира износот засме-
тан во фактурата на добавувачот што го плаќа ку-
пувачот. 

Процентот за покритие на трошоците на проме-
тот од оваа одлука, не го содржи данокот на промет 
на стоки на мало. 

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа од-
лука, се подразбираат трошоците за натовар и исто-
вар, трошоците за транспортот од југословенската 
граница или од стовариште на добавувачот до сто-
вариште на купувачот, осигурувањето на стоките во 
транспорт, транспортното кало, кршот и расипува-
њето на стоките, посебните трошоци на пакувањето 
и транспортот на стоките, како и трошоците за 
транспортот од стовариште на купувачот до него-
вите продавници. 

Како зависни трошоци, од став 1 на оваа точка 
можат да се засметаат само фактичните трошоци 
што ги имала и ги фактурирала на купувачот друга 
организација на здружен труд. 

По исклучок од став 2 на оваа точка купувачот 
— прометната организација може да ги засмета за-
висните трошоци од став 1 на оваа точка кога тран-
спортот ќе го изврши со свои транспортни средства, 
до височината на пропишаните тарифи во јавниот 
сообраќај. 

Организацијата на здружен труд може завис-
ните трошоци од став 1 на оваа точка да ги прес-
мета во планираните просечни износи, што ги вне-
сува на посебната сметка на разграничувањето, со 
тоа што да обезбеди усогласување со фактично пла-
тените трошоци. Разликата од оваа сметка се пре-
несува во следната година за истата намена. 

в. Ако во прометот на големо учествуваат по-
веќе прометни организации, тие помеѓу себе РО де-
лат пропишаниот процент за покритие на трошоци-
те за прометот на големо, со тоа што секоја органи-
зација во тој вид промет, мора РО ФР тетката за 
продажбата посебно да искаже кој дел од вкупниот 
процент го засметала. 

Ако прометната организација го засметала про-
центот за покритие на трошоците во транзит, не 
може да засмета и полн износ на процентот за пок-
ритие на трошоците на прометот на големо, туку од 
износот на процентот за покритие на трошоците на 
прометот на големо се намирува и процентот за 
покритие на трошоците на транзитот. 

Ако прометната организација увезува одделни 
стоки, односно ако врши и промет на гшгемо, про-
мет на мало или транзит, може за секоја од тие ра-
боти на прометот да ги засмета процентите од точка 
2 на оваа одлука, ако за вршење на таквиот промет 
има основна организација на здружен труд. 

7. Не се смета како зголемување ка п<р©центот 
за покритие на трошоците на прометот износот на 
позитивната разлика во цената што прометната ор-
ганизација ја засметува како разлика помеѓу постој-
ната продажна цена на стоките на залихи и про-
дажната цена на стоките од ист вид и квалитет што 
подоцна се купени, ако таа разлика во- цената се 
пресметува и внесува на посебната сметка на раз-
граничувањето. Таа разлика во цената може во те-
кот на годината да се користи само за покритие на 
негативната разлика во цената на исти или други 
стоки на залихи, а се пренесува во следната година 
за истата намена. 

8. По исклучок од одредбите на оваа одлука, 
прометните организации можат процентите за; пок-
ритие на трошоците во прометот,- односно на про-
дажната цена при увозот и во натамошниот промет 
да ги формираат според условите на пазарот за: 

1) накит, часовници, бижутерија и други слич-
ни производи од злато, други благородни метали, 
дрво, и други суровини за широка потрошувачка; 

2) производи на галантерија и позамантерија на 
домашни ракотворби и уметнички занаети, играчки, 
украсни стоки, фигури и слични ситни изработки 
од сите видови материјали (метал, дрво, текстил, 
кожа, пластика, стакло, кристал), базарски стоки; 

3) козметички и парфимериски производи, дро-
гериски стоки; 

4) фото и кино апарати, филмови, фото хартија 
и прибор; 

5) музички инструменти, грамофонски плочи, 
касети, спортски и ловечки реквизити и прибор; 

6) производи за кои производителските органи-
зации можат според прописите цените да ги форми-
раат според условите на пазарот, со обврска за до-
ставување на ценовниците заради евиденција. 

9. Прометната организација што се занимава со 
увоз на суровини, полупроизводи, опрема и други 
слични производи, од свое име. а за сметка на ку-
пувачот како неоспорен потрошувач на ти« произ-
води, непосредно со тој купувач го утврдува про-
центот за покритие на своите трошоци,- како и дру-
гите услови при формирањето и ф^ктурира-њето на 
цените на тие производи. 

10. Прометните организации — застапници на 
странски претпријатија што продаваат стоки од 
увоз од консигнациони складови можат врз набав-
ната цена на тие производи да засметаат процент 
за покритие на своите трошоци, и тоа: 

1) за средства на транспортот и врс-
ките, машини, уреди, инсталации, опре-
ма и крупен алат — — — — — — до 1,5°/о 

2) за суровини и други репродукцио-
ни материјали. — — — — — — — до 2°/о 

3) за резервни делови, гуми за мо-
торен возила и други производи од увоз 
што не се опфатени со одредбите под 1 
и 2 на оваа точка — — — — — — до 2.5Ve. 

11. Производител ските и прометните организа-
ции што до денот на влегувањето во сила »а оваа 
одлука склучиле според прописите спогодби за це-
ните по групите на производите, или спогодби за 
преминување на производител ите н© големогшо-^аж-
ни или малопродажни цени, со процентите за пок-
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ритне на трошоците во прометот, на кои спогодби дал 
согласност Сојузниот завод за цени, ќе вршат ната-
мошна продажба по цените и процентите за покри-
тие на трошоците на прометот и условите од тие 
спогодби, или врз основа на самоуправните спогодби 
за соработка, односно за здружување на трудот и 
средствата согласно со одредбите на ст. 1 и 2 точка 
1 од оваа одлука. 

12. Продажните цени формирани врз основа на 
прописи односно процентите од точка 2 на оваа од-
лука можат да се менуваат, и тоа: 

1) кога производителската организација ќе ги 
промени своите продажни цени на производителот 
со примена на прописите за општествена контрола 
на цените; 

2) кога нроизводителоките и прометните органи-
зации ќе склучат спогодба за промена на процентот 
од точка 2 на оваа одлука; 

3) кога производителските и прометните органи-
зации ќе склучат спогодба за преминување од про-
изводите леки на малопродажни цени, со утврдува-
ње на највисоките процетни за покритие на трошо-
ците на прометот во малопродажната цена. 

Спогодбите од став 1 под 2 и 3 од оваа точка се 
склучуваат за одделиш групи производи, според про-
писите за општествена контрола на цените и се до-
ставуваат на согласност до Сојузниот завод за цени. 

Со спогодбите од точ. 11 и 12 под 2 и 3 на оаза 
одлука процентите за покритие на трошоците на 
прометот можат да се утврдат како највисоки, во 
кој случај не можат со посебни спогодби да се зго-
лемуваат. 

13. Сојузниот завод за цени може, по потреба, 
да дава објасненија за примена иа одредбите од 
оваа одлука, а особено за тоа кои производи спа-
ѓаат во групите на производите од точ 2 и Ѕ од оваа 
одлука, кои се тие спогодби за цените и процентите 
за покритие на трошоците на прометот од точ. 11 и 
12 од оваа одлука и кои трошоци се сметаат како 
зависни трошоци според точ. 3 и 5 од оваа одлука. 

Сојузниот завод за цени, во соработка со Сто-
панската комора на Југославија ќе обезбеди јавна 
информираност за објаснеше ата што ги дава според 
став 1 на оваа точка. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат: 'Одлуката за мар-
жите во прометот на одделни производи (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70), Одлуката за маржите во 
прометот на одделни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49^70). Одлуката за начинот на форми-
рање на -растите и маржите во прометот на стоки-
те на тн&л<ѕмо и на мало („Службен лист -на СФРЈ-4*, 
бр. ;74), Одлуката за начинот на формирање на 
цените за стоките од увоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32<Т7 т 34/78). Одлуката за начинот на формира-
вме ма иеѕките во прометот на производи и за важе-
ње на бонификапиите (..Службен лист на СФРЈ**, 
бр. 9/78. 34 78 и 37;7,8). и Наредбата за маржите во 
прометот на стоки на големо »и на мало (..Службен 
лист на СФРЈ" бр. .33/05. 44/65, 51/65. 9/66 и 30/67), 
како и одредбите на Одлуката за максимиоање на 
цените на .сите производи и услуги (..Службен лист 
на СФРЈ", бо. 53/71. 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 
19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и 31/72) што се уште 
во сила. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Е. п. бр. 1025 
21 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убишрмн, е. р. 

1095. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

1. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за следење на стопанските движења (во натамош-
ниот текст: Секретаријат) се укинува и престанува 
да работи на 31 дкември 1978 година. 

2. Со денот на престанувањето на работата на 
Секретаријатот се разрешуваат секретарот што ра-
ководи со Секретаријатот и раководните работници 
во тој секретаријат. 

3. Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи и Сојузниот завод за општестве-
но планирање ќе ги преземат работниците, согласно 
со делокругот утврден со законот (чл. 12 и 31 од 
Законот за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организа-
ции — „Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), што 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
биле на работа во Секретаријатот. 

4. Опремата, инвентарот и другите предмети, 
архивата и документацијата, средствата за работа 
и средствата на фондовите на Секретаријатот се 
распоредуваат на Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи, стопански работи и Сојузниот завод за 
општествено планирање истовремено со презема-
њето на работниците на работа во тој секретаријат, 
а врз основа на спогодбата на Сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи и генералниот 
директор на Сојузниот завод за општествено пла-
нирање. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за организаци-
јата и работата на Секоетаријатот на Сојузниот 
извршен совет за слепело с,готто оските движења 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44 770). 

6. Оваа одлука влегува во сипа наредниот ден 
ол денот на објавувањето wo „г^ужбен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 10?6 
21 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип. е. р. 

1№6. 

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

О Д Л У К А 

ЗА О J J P F т Л У & А Њ Е НА СТОКМТЧ МА КОИ ПРИ 
УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките 
што се ослободени ол плаќање на царина според 
чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). односно на 
стоките за кои царината се плаќа по намалена стап-
ка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа 
посебна такса во височина од 10°/о од вредноста на 
увезните стоки. 
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2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на репродукциони материјали за 
кои со решенија на Сојузниот извршен совет за 
царинските контингенти е предвидено намалување 
на царината во 1979 година, посебна такса се плаќа, 
и тоа: 

1) по стапка од 7% — ако царината се намалува 
за 5 0 о д н о с н о ако стапката на царината е нама-
лена на 5% или на Сл.; 

2) по стапка од 7,5°/о — ако царината се нама-
лува за 40%; 

3) по стапка од 8<Vo — ако царината се намалува 
за 30«/о; 

4) по стапка од 9% — ако царината се намалува 
за 20<Vo. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на специфичната опрема што се 
врши врз основа на решение на Сојузниот извршен 
совет за царинските контингенти, а за кои со тоа 
решение е предвидено: 

а) намалување на царината за 50% — посебната 
такса се плаќа по стапка од 7°/о, и тоа за: 

1) производство на хидроелектрична енергија; 
2) производство на термоелектрична енергија, 

на јаглен; 
3) производство на нуклеарно-електрична енер-

гија; 
4) пренос и дистрибуција на електрична енер-

гија (изградба и комплетирање на мрежата за пре-
нос и трансформација на електрична енергија од 
380, 220 и НО KV и изградба на диспечерски центри 
и соодветни подцектри на Заедницата на југословен-
ското електростопанство); 

5) рудници на јаглен и облагородување на јаг-
лен; 

б) истражување и изградба на капацитети за 
експлоатација на сурова нафта, гас и јаглеви 
шкрилци; 

7) изградба на магистрални нафтоводи и гасо-
води; 

8) истражувања за унапредување на технологи-
јата за добивање на гас од домашен јаглен; 

9)-истражување и производство на нуклеарни 
горива; 

10) истражување на соларната и геотермалната 
енергија; 

11) механизација за индустриско производство 
на земјоделски производи (пченица, 'рж, јачмен, 
оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончо-
глед, памук, соја, маслена репка, маслинки и ту-
тун) ; 

12) водостопанство (системи за наводнување и 
одводнување и за пречистување на отпадни води); 

13) геолошки истражувања; 
14) рудници и облагородување на железна руда. 

производство на сурово железо, производство на 
суров челик (конвенторски челик И електрочелик), 
валачници за висококвалитетни и специфични ви-
дови па челик во интегралниот процес на производ-
ството, производство на бел лим и производство на 
кокс: 

15) рудници и производство на обоени метали; 
16) рудници на неметали и облагородување на 

неметални суровини; 
17) производство на органски и неоргански баз-

ни хемиски производи и интермедиери; 
18) производство на шеќер, масло и маргарин; 
19) воздушен сообраќај (само за авиони со на ј -

малку пет патнички седишта што се користат за 
патнички сообраќај); 

20» железнички сообраќај (електрични, дизел и 
хидраулични лOI7омотиви, електромотор^! возови, 
тогарни га гони, безбедност на железничкиот соо-
бракај (СС, ТК и др.), манипулација со стоки и 
опрема за воведување и реконструкција на пруги); 

. 21) безбедност на воздушната пловидба; 
22) безбедност на поморскиот сообраќај; 

23) безбедност на внатрешните пловни патишта; 
24) заштита на човековата средина; 
25) политичко-информативна дејност; 

. б) намалување на царината за 40% — посебната 
такса се плаќа по стапка од 7.5%, и тоа за: 

1) изградба на капацитети за секундарна пре-
работка на нафта, во кои треба де се подобри 
рандманот на искористувањето на нафтата до од-
носот 25 : 75 црни и бели продукти; 

2) механизација за индустриско производство на 
земјоделски производи (зеленчук, луцерка, детели-
на, силажна пченка, добиточна репка, хмељ, овошје, 
и грозје на плантажи); 

3) механизација за индустриско производство на 
добиток и добиточни производи и живина (одгледу-
вање и гоење на говеда, производство на млеко, 
одгледување и гоење на свињи, одгледување и гое-
ње на овци, производство на волна и млеко одгле-
дување и гоење на живина и производство на јајца); 

4) лов и преработка на морски риби; 
5) производство на базни фармацевтски суро-

вини; 
6) аеродроми за меѓународен сообраќај (само за 

аеродромска опрема); 
7) магистрален телефонски и телеграфски соо-

браќај ; 
8) инфраструктура во пристаништа и луки што 

служи за претовар во линискиот, конте]керскиот и 
масовниот превоз и модернизација на претоварни-
те капацитети (опрема што служи за конте јнере^ 
линиски и масовен претовар; 

в) намалување на царината за 30% — посебната 
такса се плаќа по стапка од 8%, и тоа за: 

1) препработка на течно млеко и производство 
на путер и сирење; 

2) индустрија на готови и полуготови јадења; 
3) складови и ладилници за прехранбено произ-

водство и за дистрибутивни центри; 
4) машиноградба и бродоградба, и тоа само за 

изградба на капацитети за производство на опрема 
наменета за развој на капацитети од заеднички ин-
терес ; 

5) изградба на објекти од придонесите на југо-
словенските работници привремено вработени во 
странство, ако тие објекти се изградуваат во под-
рачја што според републички односно покраински 
прописи се сметаат како стопански недоволно раз-
виени ; 

6) за изградба на хотели за развој на странскиот 
туризам. 

Специфичната опрема за изградба на хотели за 
развој на странскиот туризам се утврдува во пос-
тапката определена со прописот за критериумите 
што ќе се применуваат при намалување на царината 
за увозот на специфичната опрема во 1979 година; 

7) производство на електрична енергија на теч-
ни горива. 

4. По исклучок од одредбата на точка 3 од оваа 
одлука, на увозот на специфичната опрема за про-
фесионална рехабилитација на инвалиди и на спе-
цифичната опрема што се увезува за потребите на 
слепи лица врз основа на- решенијата за царин-
скиот контингент што се донесуваат врз основа на 
точка 10 од Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на уво-
зот на специфичната опрема во 1979 година — по-
себната такса се плаќа по стапка од 7°/о. 

5. На увозот на бродови за меѓународен помор-
ски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската 
тарифа, што се врши врз основа на договори за 
купување што и се пријавени на банката до 15 
јуни 1975 година, посебната такса се плаќа по стап-
ка од 5%. 

Одредбите на став 1 од ова точка се примену-
ваат на увозот на бродови извршен по 1 јануари 
1976 година. 
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6. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на два авиона со широк труп од 
гар. број 88.02/5а на Царинската тарифа, со опрема 
и резервни делови, што го врши организацијата на 
здружен труд Југословенски аеро-транспорт од 
Белград, посебната такса се плаќа по стапка од 5%. 

7. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на суровата нафта од тар. број 
27.09/1, природниот гас од тар. број 27.11/3 и мазутот 
од тар. број 27.10/7 на Царинската тарифа, што се 
увезуваат за домашни потреби, а во согласност со 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1979 го дана, 
нема да се наплатува посебната такса. 

8. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, посебна такса од 7%, 7,5%, односно 8% ќе 
се наплати на увозот на сите други специфични 
опреми за кои со решенија од царинскиот контин-
гент царината е намалена за 50%, 40%, односно 30%. 

9. Посебната такса од оваа одлука се пресметува 
и наплатува на вредноста на увезените стоки сооб-
разно со одредбите на член 34 од Царинскиот закон. 

10. За извршувањето на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција, и тоа за след-
ните податоци: назив на стоките, датум на увозот, 
вредност на стоките, износ на наплатената и износ 
на ненаплатената посебна такса, и за тие податоци 
поднесува месечни извештаи до Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

11. Оваа одлука се применува на увозот на сто-
ките што ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 
1979 година. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на стоките на кои при увозот се плаќа посебна 
такса („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77, 47/77, 
62/77, 14/78. 21/78 и 36/78) и Одлуката за намалува-
ње на посебната такса на увезени стоки и на давач-
ката за израмнување на даночното оптоварување 
на увезени стоки на увозот на два авиона со широк 
труп со опрема и резервни делови (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/78) во делот што се однесува на 
наплатата на посебната такса. 

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

Е. п. бр. 1027 
21 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

1097. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78) сојузниот сек-
ретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАК ИН И ЦИ И ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАПИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НА-
ЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИС-

НИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на при-
родите «а општествено-политичките заедници п 

нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и 
заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 
9/78 и 41/78) во точка 17 став 1 под 1 зборовите: 
„одземени по сторени прекршоци" се бришат. 

2. Во точка 37 сметката под 1 се брише. 
По сметката под 2, која станува сметка под X 

се додава нова сметка под 2 која гласи: 
„2) на сметката бр. 842-1905 — Деловни сред-

ства на организациите на здружен труд од областа 
на стопанството по основ на задолжителен заем од 
1979 година." 

3. Во точка 50 став 1 одредбата под 2 се менува, 
и гласи: 

„2) надлежните органи на републиката, однос-
но автономната покраина да ги утврдиле даноците 
и придонесите од доходот на организациите на 
здружен труд и даноците и придонесите од личниот 
доход, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки, 
на проодните сметки, како и збирните стапки преку 
кои со помал број налози се уплатуваат обврските 
по основ на тие даноци и придонеси." 

4. Во точка 52 став 1 по зборовите: „точка 5 од 
оваа наредба" се додаваат запирка и зборовите: 
„како и задолжителниот заем на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини — сметки од точка 37 на оваа 
наредба". 

5. Во точка 53 став 3 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: „односно на начинот определен 
со закон или со друг пропис на републиката, од-ч 
носно автономната покраина". 

6. Во точка 54 став 3 по зборовите: „и 28 дена 
во месецот" се става точка, а текстот до крајот се 
брише. 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Распоредувањето на средставата на задолжи-

телниот заем на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, од 
сметките од точка 37 на оваа наредба, се врши во 
периодот од 20 во месецот до 10 во наредниот месец, 
секој работен ден, а од 10 до 20 во месецот распоред 
се врши кога на сметката ќе се присобере износ 
од 10.000 динари или поголем." 

7. Точката 55 се менува и гласи: 
„55. Надлежната служба на општественото кни-

говодство средставата од сметката од точка 37 на 
оваа наредба, во роковите определени во став 5 
точка 54 на оваа наредба, ќе ги распоредува на: 

1) проодната сметка бр. 842-1994 — Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-* 
лики и САЦ Косово за 1978 година; 

2) проодената сметка бр. 842-2005 — Средства ца 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово за 1979 година. 

Прсодната сметка од став 1 на оваа точка ќе се 
отвори ка ј надлежната служба на општественото 
книговодство, за секоја република, односно авто-
номна покраина. 

Средствата од проодните сметки од став 1 на 
оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-
-сметката на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, секој 
работен ден.". 

8. Точката 61 се менува и гласи: 
„61. Приходите од Буџетот на федерацијата од 

царини и царински давачки за стоките увезени до 
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31 декември 1978 година, приходите од придонесите 
од републиките и автономните покраини од 1978 го-
дина, делот од приходите од основниот данок на 
промет на производи — за прометот остварен до 
31 декември 1978 година, како и другите изворни 
приходи на федерацијата, што ќе се наплатат до 
31 јануари 1979 година, се уплатуваат во смисла на 
член 19 од Законот за извршувањето на Буџетот 
на федерацијата за 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77) во корист на Буџетот на феде-
рацијата за 1978 година. 

При уплатите на приходите од царини и други 
царински давачки за стоките увезени до 31 декем-
ври 1978 година, приходите од придонесите на репуб-
ликите и автономните покраини од 1978 година и 
делот од приходите од основниот данок на промет 
на производи — за прометот остварен до 31 декем-

ври 1978 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 
1979 година, обврзниците на тие приходи се должни 
на сите налози за уплата да назначат во горниот 
агол: „за 1978 година". 

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 
на оваа точка помеѓу 1978 и 1979 година уплатители-
те на приходите се должни при уплатата на прихо-
дите до 31 јануари 1979 година, за приходите што п 
припаѓаат на таа година на сите делови на налози-
те за уплата да назначат во горниот десен агол: 
„за 1979 година"." 

9. Точката 62 се брише. 
10. Списокот на општините со нивните статис-

тички ознаки по републиките и автономните покра-
ини и надлежните служби на општественото книго-
водство се менува и гласи: 

„ С П И С О К 

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКР1ТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО (ФИЛИЈАЛИ. 

ЕКСПОЗИТУРИ И ДЕЛОВНИЦИ) 

Служба на општественото книговодство ° ™ Г ^ Г к Г о з Г к Т 

Филијала експозитура деловница С О К општината на општи-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Бања Лука 

Бихаћ 

Бијељина 

Босанска Градишка 

Брчко 

Бугојно 

Чапљина 

Добој 

Дрвар 

10500 Бања Лука 002 
Челинац 10591 Челинац 022 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Лакташи 10592 Лакташи 053 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Скендер Вакуф 10590 Скендер Вакуф 081 

10600 Бихаћ 003 
Босанска Крупа 10610 Босанска Крупа 008 
Цазин 10620 Цазин 019 
Велика Кладуша 10630 Велика Кладуше 097 

10700 Бијељина 004 
Угљевик 095 

12500 Босанска 
Градишка 007 

Србац 12510 Србац 083 
10900 Брчко 015 

Орашче 10910 Орашје 068 
11000 Бугојно 017 

Доњи Вакуф 11010 Доњи Вакуф 026 
Горњи Вакуф 11020 Горњи Вакуф 034 
Купрес ПОЗО Купрес 052 

12600 Чапљина 021 
Груде 12610 Груде 037 
Љубушки 12620 Љубушки 059 
Неум 12630 Неум 107 
Столац 12640 Столац 086 

11200 Добој 025 
Босански Брод 11270 Босански Брод 009 
Дервента 11260 Дервента 024 
Грачаница 11290 Грачаница 035 
Маглај 11210 Маглај 060 
Теслић 11291 Теслић 089 
Тешањ 11292 Тешањ 090 

11300 Дрвар 027 
Босански Петровац 11310 Босански 

Петровац 011 
Босанско Грахово 11320 Босанско 

Грахово •13 
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1 2 3 4 5 6 

Горажде 11500 Горажде 033 
Чајниче 11540 Чајниче 020 
Фоча 11530 Фоча 029 
Калиновиќ 11550 Калиновиќ 045 
Рудо 11560 Рудо 075 
Вишеград 11520 Вишеград 099 

Ја јце 11600 Ја јце 042 Ја јце 
Кључ 11610 Кључ 048 
Мркоњић Град 11620 Мркоњић Град 063 
Шипово 11630 Шипово 088 

Коњиц 12700 Коњиц 049 Коњиц 
Јабланица 12710 Јабланица 041 
Прозор 12720 Прозор 073 

Ливно 11700 Ливно 055 
Дувно 11710 Дувно 028 
Гламоч 11720 Гламоч 032 

Модрича 12800 Модрича 061 
Босански Шамац 12810 Босански 

Шамац 012 
Градачац 12820 Градачац 036 
Оџак 12830 Оџак 066 

Мостар 11800 Мостар 062 Мостар 
Читлук 11894 Читлук 023 
Лиштица 11830 Лиштица 054 
Невесиње 11850 Невесиње 064 
Посушје 11895 Посушје 070 

Приједор 11900 Приједор 071 Приједор 
Босанска Дубица 11910 Босанска Босанска Дубица 

Дубица 006 
Босански Нови 11920 Босански Нови 010 
Сански Мост 11930 Сански Мост 076 

Сарајево 10100 — — 

10101 Центар 077 
10103 Ново Сарајево 079 

Хаџићи 038 
Нови Град 108 
Пале 069 
Трново 093 
Вогошћа 080 

10102 Стари Град 109 
Илиџа 10180 Илиџа 078 
Илијаш 10190 Илијаш 040 

Соколац 12900 Соколац 082 
Хан Пијесак 12910 Хан Пијесак 039 

1 
Олово 12920 Олово 067 
Рогатица 12930 Рогатица 074 

Травник 12000 Травник 091 
Нови Травник 12040 Нови Травник 065 
Витез 12030 Витез 100 

Требиње 12100, Требиње 092 
Билећа 12110 Билећа 005 
Гацко 12120 Гацко 031 
Љубиње 12130 Љубише 058 

Тузла 12200 Тузла 094 
Лукавац 057 

Бановићи 12293 Бановићи 001 
Калесија 12296 Ка леси ја 044 
Кладањ 12220 Кладањ 047 
Лопаре 12230 Лопаре 056 
Сребреник 12295 Сребреник 085 
Живинице 12294 Живинице 106 

Високо 13000 Високо 098 
Бреза 13010 Бреза 016 
Кисељак 13030 Кисељак 046 

Фо ј ница 030 
Крешево 051 

13050 Вареш 093 
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Зеница 12300 Зеница 103 
12330 Бусовача 018 

Какањ 12310 Какањ 043 
Завидовићи 12320 Завидовићи 102 
Жепче 12340 Жепче 105 

Зворник 12400 Зворник 104 
Братунац 12410 Братунац 014 
Сребреница 12430 Сребреница 084 
Власеница 12420 Власеница 010 

Шековићи 087 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

1 2 3 4 5 6 

Иванград Бијело Поље 20600 Иванград 007 
20630 Бијело Пол^е 002 

Плав Мојковац 010 
Рожаје 20610 Плав 012 

Котор 20620 Рожаје 015 Котор 
Будва 20700 Котор 009 
Херцег Нови 20710 Будва 003 Херцег Нови 

Тиват 20720 Херцег Нови 006 
Никшић 20701 Тиват 018 

Плужине 20800 Никшић ОИ 
Шавник 20802 Плужине 013 

Пљевља 20801 Шавник 016 
Жабљак 20900 Пљевља 014 

Титоград 20910 Жабљак 020 Титоград 
20100 Титоград 017 

Бар 20130 ћ а р 001 
Цетиње 20120 Цетиње 004 
Колашин 20110 Колашин 008 
Улцињ 20140 Улцињ 019 

Даниловград 20101 Даниловград 005 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1 2 3 4 5 6 

Бјеловар 31200 Бјеловар 004 
Дарувар 31270 Дарувар 012 
Ђурђевац 31210 Ђурђевац 023 
Гарешница 31220 Гарешница 024 
Грубишно Поље 31280 Грубишино 

Поље 028 
Крижевци 31240 Крижевци 041 
Вировитица 31260 Вировитица 089 
Врбовец 31230 Врбовец 094 

Чаковец 31400 Чаковец 010 
Дубровник 31700 Дубровник 018 

Корчула 31710 Корчула 038 
Ластово 045 

Госцић 31900 Госпић 026 
Доњи Лапац 31910 Доњи Лапац 015 
Грачац 31920 Грачац 027 ' 
Оточац. 31930 Оточац 061 

Карловац 32100 Карловац 034 
Дуга Реса 019 
Оза љ 062 
Војнић 091 

Слуњ 32110 . Слуњ 079 
Титова Кореница 32120 Титова 

Кореница 082 
Вргин Мост 32130 Вргин Мост 092 



Петок, 29 декември 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* Број 69 — Страна 266? 

1 2 3 4 5 6 

Копривница 32300 Копривница 037 
Кутина 32700 Кутина 043 

. Чазма 32740 Чазма ОИ 
Иванић Град 32710 Иванић Град 032 
Новска 32720 Новска 054 
Пакрац 32730 Пакрац 064 

Нашице 33200 Нашице 050 
Доњи Михољац 33230 Доњи 

Михољац 016 
Подравска Слатина 33220 Подравска 

Слатина 067 
Славонска Ораховица 33210 Ораховица 059 

Осијек 33600 Осијек 060 
Бели Манастир 33650 Бели Манастир 001 
Ђаково 33640 Ђаково 022 
Валпово 33630 Валпово 085 

П у л а 33700 Пула 069 
Бузет 33710 Бузет 007 
Лабин 33750 Лабин 044 
Пазин 33720 Пазин 065 
Пореч 33730 Пореч 068 
Ровињ 33740 Ровињ 072 
Умаг 33760 Бу је 006 

Ријека 33800 Ријека 071 
Цриквеница 33860 Цриквеница 008 
Чабар 33890 Чабар 009 
Делнице 33850 Делнице 013 
Крк 33810 Крк 042 
Мали Лошин. 33870 х Дрес—Лошињ 048 
Огулин 33891 Огулин 056 
Опатија 33880 Опатија 058 
Паг 33820 Паг 063 
Раб 33830 Раб 070 
Сењ 33840 Сењ 074 
Врбовско 33892 Врбовско 095 

Сиса« 34100 Сисак 076 
Двор на Уни 34110 Двор 021 

1 Глина 34120 Глина 025 
[ Коста ј ница 34130 Костајница 039 

Петриња 34150 Петриња 066 
Славонски брод 34300 Славонски 

Брод 078 
Нова Градишка 34310 Нова Градишка 051 
Славонска Пожега 34320 Славонска 

Пожега 077 
Сплит 34400 Сплит 080 

Брач 005 
Омиш 057 
Трогир 083 

Хвар 34410 Хвар 029 
Имотски 34450 Имотски 030 
Книн 34460 Книн 036 
Макарска 34440 Макарска 047 
Метковић 34470 Метковић 049 

Вргорац _ 093 
Плоче 34480 Плоче 112 
Син. 34430 Сињ 075 
Вис 34420 Вис 090 

Шибеник 34600 Шибеник 081 
Дрниш 34610 Дрниш 017 

Вараждин 34800 Вараждин 086 
Нови Мароф 053 

Иванехг 34810 Иванец 031 
Лудбрег 34820 Лудбрег 046 

Винковци 34900 Винковци 088 
Жупан* 34910 Жупања 111 
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Вуковар 

Забок 

Задар 

Загреб 

Илок 

Доња Стубица 
Клањец 
Крапина 
Златар 

Бенковац 

Биоград на мору 

Загреб 
Загреб 

35100 
35110 
35200 

35210 
35240 
35230 
35220 

35300 
35310 

35320 

30100 
30101 
30102 

Вуковар 
Вуковар 
За бок 
Преграда 
Доња Стубица 
Клањец 
Крапина 
Златар-
-Бистрица 
Задар 
Бенковац 
Обровац 
Биоград 
на мору 

Медвешћак 
Центар 
Чрномерец 
Дубрава 
Максимир 
Нови Загреб 
Пешћеница 
Суседград 
Трешњевка 
Трње 
Запрешић 

096 
096 
097 
123 
014 
035 
040 

ИО 
107 
002 
055 

003 

118 
114 
115 
116 
117 
ИЗ 
119 
120 
121 
122 
108 

Загреб 30104 — 

Загреб 30105 — — 

Загоео 30107 — — 

Дуго Село 30111 Дуго Село 020 
Јастребарско 30^12 Јастребарско 033 
Самобор 30113 Самобор 073 
Сесвете 30114 Сасвете 104 
Велика Горица 30115 Велика 

Горица 087 
Зелина 30116 Зелина 109 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2 3 4 5 6 

40300 Битола 002 
Кичево 40320 Кичево 010 
Ресен 403Ј0 Ресен 021 

Брод 40321 Брод 
Македонски Македонски 003 
Демир Хисар 40301 Демир Хисар 006 

40400 Кочани 011 
Берово 40410 Берово 001 
Делчево 40420 Делчево 005 

Виница 40401 Виница 032 

Крива Паланка 
40900 Куманово 015 

Крива Паланка 40910 Крива Паланка 013 
Кратово 40901 Кратово 012 

41000 Охрид 017 
Дебар 41030 Дебар 004 
Струга 41020 Струга 025 

41100 Прилеп 018 
Крушево 41110 Крушево 014 

40100 Центар 033 
Чаир 034 
Гази Баба 035 
Карпош 036 
Кисела Вода 037 

41300 Струмица 026 
Радовиш 41310 Радовиш его 

Валандово 031 

Битола 

Кочани 

Куманово 

Охрид 

Прилеп 

Скопје 

Струмица 
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Штип 41400 Штип . 028 
Свети Николе 41420 Свети Николе 027 

Пробиштип 41401 Пробиштип, 019 
Тетово 41500 Тетово 029 

Гостивар 41510 Гостивар 008 
Титов Велес 41600 Витов Велес 030 

Гевгелија 41610 Гевгелија 007 
Кавадарци 41620 Кавадарци 009 
Неготино 41630 Неготино 016 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1 2 3 4 5 6 

Цеље 50700 Цеље 003 Цеље 
Лашко 50710 Лашко 019 
Словенске Коњице 50720 Словенске 

Коњице 049 
Шентјур при Цељу 50770 Шентјур 

051 при Цељу 051 
Шмарје при Јелшах 50730 Шмарје при 

053 Јелшах 053 
Жалец 50750 Жалец 062 

Кочевј е 51300 Кочев је 016 
Рибница 51310 Рибница 045 

Копер 
Рибница 

51400 Копер 017 
Изола 013 

Порторож — 51410 Пиран 039 
Сежана 51420 Сежана 047 

Краш ѕ 51500 Крањ 018 
Јесенице 51530 Јесенице 014 
Радовљица 51540 Радовљица 043 
Шкоф ја Лока 51510 Шкоф ја Лока 052 
Тржич 51520 Тржич 057 

Кршко 51600 Кршко 059 Кршко 
Брежице 51620 Брежице 002 
Севница 51610 Севница 046 

Љубљана 50100 Центер 025 Љубљана 
Церкница 50160 Церкница 004 
Домжале 50120 Домжале 006 
Гросупље 50130 Гросупље 009 
Камник 50140 Камник 015 
Литија 50150 Литија 022 
Врхника 50110 Врхника 060 

Логатец 023 
Љубљана 50102 Бежиград 024 
Љубљана 50103 Мосте-Поље 026 
Љубљана 50104 Шишка 027 
Љубљана 50101 Вич-Рудник 028 

Марибор 51800 Марибор 030 
Дравоград 51820 Дравоград 007 

Радље об 
Драви 042 

Ленарт в словенских Ленарт в 
горицах словенских 

Горицах 020 
Равне на Корошкем 51830 Равне на 

Корошкем 044 
Словењ Градец 51840 Словењ Градец 050 
Словенска Бистрица 51810 Словенска 

Бистрица 048 
Мурска Субота 51900 Мурска 

Собота 035 
Горња Радгона 51910 Горња 

Радгона 008 
Ленд&М 51920 Лендава 021 
Љутомер 51930 Љутомер 029 
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Нова Горица 52000 Нова Горица 036 Нова Горица 
Ајдовшчина 52010 Ајдовшчина 001 
Идри ја 52020 Идри ја ОИ 
Толмин 52030 Толмин 054 

Ново Место 52100 Ново Место 037 
Тоебње 056 

Чрномељ 52110 Чрномељ 005 Чрномељ 
Метлика 033 

Постојна 52200 Постојна 040 
Илирска Бистрица 52210 Илирска 

Бистрица 012 
Птуј 52400 I I T V I 041 Птуј 

Ормож 52410 Ормож 038 
Трбовље 

Ормож 
52700 Трбовље 055 Трбовље 

Храстник 010 
Загорје об 
Сави 061 

Белење 52800 Белење 058 
Мозирје 52810 Мозирје 034 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА — Б Е З СОЦИЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1 2 3 4 5 6 

Београд 
Београд 

Београд 
Београд 
Београд 

Београд 
Београд 

Београд 

Београд 
Београд 

Лазаревац 
Младеновац 
Обреновац 
Земун 

Чачак 

Горњи Милановац 
у 

Крагујевац 

Аранђеловац 
Топола 

60800 — — 
60803 Палилула 015 

Гроцка 012 
Врачар 020 
Звездара 022 

60813 Сопот 017 
60802 Савски Венац 016 
60812 Чукарица 011 

Барајево 010 
Раковица 120 

60801 Стари Град 018 
60811 Стари Град 018 

(савезни органи, 
банке, ЗОИЛ) 

60806 Стари Град 018 
(непривреда са 
Старог Града и 
група 678) 

60816 Вождовац 019 
60804 Врачар 020 

(спољна трговина 
са свих општина) 4 

60808 Лазаревац 056 
60809 Младеновац 070 
60807 Обреновац 014 
60805 Земун 021 

Нови Београд 013 
61300 Чачак 034 
61320 Горњи 

Милановац 041 
Гуна 61302 Лучани 060 
Лучани 61301 Лучани 060 

61700 Крагујевац 049 
Кнић 044 

61710 Аранђеловац 003 
61703 Топола 101 

Баточина 61702 Баточина 008 
Рана 61701 Рана 
Крагуј евачка Крагуј евачка 086 
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Краљево 61800 Краљево 050 
Трстеник 61810 Трстеник 103 
Врњачка Бања 61820 Врњачка бања 115 

Крушевац 61900 Крушевац 052 
Александровац 61910 Александровац 001 
Брус 61930 Брус 029 
Ћићевац 61901 Ћићевац 032 
Варварин 61920 Варварин 108 

Лесковац 62100 Лесковац 058 
Лебане 62101 Лебане 057 

Бојник 025 
Медвеђа 067 

Власотинце 62102 Власотинце ИЗ 
Црна Трава 031 

Лозница 62200 Лозница 059 
Крупањ 62220 Крупањ 051 
Љубовија 62210 Љубовија 062 
Мали Зворник 62201 Мали Зворник 065 

Ниш 62500 Ниш 073 
Дољевац 038 
Гаџин Хан С39 

Алексинац . 62530 Алексинац 002 
Бела Паланка 62501 Бела Паланка 009 
Ражањ 62503 Ражањ 088 
Сврљиг 62502 Сврљиг 098 

Нови Пазар 62600 Нови Пазар 075 
Рашка 62610 Рашка 087 
СЈ еница 62620 СЈ еница 091 

Тутин 62602 Тутин 104 
Пирот 62800 Пирот 079 

Бабушница 62801 Бабушница 006 
Димитров гра д 62802 Димитровград 037 

Пожаревац 62900 Пожаревац 080 
Мало Црниће 066 
Жабари 117 

Кучево 62940 Кучево 053 
Петровац на Млави 62910 Петровац 

на Млави 078 
Велико Градиште 62920 Велико 

Градиште 110 
Голубац 040 

Жагубица 62930 Жагубица 118 
Пријепоље 63000 Пријепоље 084 

Нова Варош 63010 Нова Варош 074 
Прибој на Лиму 63020 Прибој на 

Лиму 083 
Прокупље 

v 
63100 Прокупље 085 

Мерошина 068 
> Житорађа 1 1 9 

Куршумлија 63120 Куршумлија 054 
Блаце 63110 Блаце 023 

Смедерево 63200 Смедерево 092 
Сдемеревска Паланка 63300 Смедеревска 

Паланка 093 
Велика Плана 63310 Велика Плана 109 

Светозарево 63500 Светозарево 096 
Ћуприја 63503 Ћуприја 033 
Деспотовац 63502 Деспотовац 036 
Параћин 63504 Параћин 077 
Свилајнац 63501 Свилајнац 097 

Рековац 63505 Рековац 089 
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Шабац 63600 Шабац 099 
Богатић 63601 Богатић 024 
Коцељево 63603 Коцељево 046 
Владимирци 63602 Владимирци 112 

Титово Ужице 63700 Титово Ужице 100 
Бајина Башта 63710 Батина Башта 007 
Ивањица \ 63720 Ивањица 042 
Ужичка Пожега N 63740 Ужичка 

Пожега 081 
Ариље 63701 Ариље 004 
Чајетина 63702 Чајетина 035 
Косјерић 63730 Косјерић 048 

Ваљево 63900 Ваљево 107 
Уб 63910 Уб 105 

t 
Лајковац 63902 Лајковац 055 

t Љиг 63930 Љиг 061 
Мионица 63903 Мионица 069 
Осечина 63901 Осечина 076 

Врање 64100 Воање 114 
Тоговиште 102 

Босилеград 64130 Босилеград 028 
Бујановац 64101 Бујановац 030 
Прешево 64104 Прешево 082 
Сурдулица 64102 Сурдулица 095 
Владичин Хан 64103 Владичин Хан 111 

Зајечар 64200 Зајечар 116 
Бољевац 64210 Бољевац 026 
Бор 64230 Бор 027 
Кладово 64260 Кладово 043 
Књажевац 64220 Књажевац 045 
Мајданпек 64270 Мајданпек 063 
Неготин 64240^ Неготин 072 
Соко Бања 64280 Соко Бања 094 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1 2 3 4 5 6 

Косовска Митровица 68200 Косовска 
Митровица 310 

Лепосавић 68202 Лепосавић ЗИ 
Србица 68203 Србица 318 
Вучитрн 68201 Вучитрн 322 

Пећ 68300 Пећ 314 
Дечани > 301 
Клина i 308 

Исток 1 68301 Исток ' 306 
Приштина 68400 Приштина 316 

Гњилане 68430 Гњилане 305 
Витина 321 

Урошевац 68440 Урошевац 320 
Глоговац 68403 Глоговац 304 
Качаник 68441 Качаник 307 
Косовска 68431 Косовска 
Каменица Каменица 309 
Липљан 68401 Липљан 312 
Подујево 68402 Подујево 315 

Призрен 68500 Призрен 317 
Ђаковица 68510 Ђаковица 303 

Драгаш 68503 Драгаш 1 302 
Ораховац 68501 Ораховац 313 
Сува река 68502 Сува Река 319 
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v 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

1 2 3 
Бачка Паланка 

Бачка Топола 

Бечеј 
Ж а б а ЈБ 

Кикинда 
Нови Кнежевац 

Нови Сад 

Панчево 

Сента 

Сомбор 

Сремска Митровица 

Стара Пазова 

Суботица 

Врбас 

Вршац 

Зрењанин 

Ковин 

Ада 

Апатин 
Оџаци 

Рума 

Шид 

Инђија 

К а њ и ж а 

Кула 
Србобран 

Бела Црква 

Сечањ 
Нова Црња 
Нови Бечеј 

11. Ован наредба влегува во сила на 1 јануари 1979 година. 

Вџ. 11264 
14 декември 1978 година 

Белград 

4 5 6 
65100 Бачка Паланка 205 

Бач 204 
€5200 Бачка Топола 206 

Мали Иђош 219 
65300 Бечеј 208 
65301 Жабаљ 243 
65500 Кикинда 215 
65501 Нови Кнежевац 222 
65700 Нови Сад 223 

.Бачки Петровац 207 
Беочин 210 
Темерин 238 
Тител 239 

66000 Панчево 226 
Алибунар 202 
Ковачица 216 
Опово 225 

•36010 Ковин 217 
66200 Сента 231 

Чока 211 
66210 Ада 201 
66300 Сомбор 232 
66310 Апатин 203 
66320 Оџаци 224 
66400 Сремска 

Митровица 234 
66420 Рума 229 

Ириг 213 
Пећинци 227 

66410 Шид 237 
66500 Стара Пазова 235 
66510 Инђија 212 
66600 Суботица 236 
66610 Кањижа 214 
66700 Врбас 240 
66710 Кула 218 
66701 Србобран 233 
66800 Вршац 241 

Пландиште 228 
66810 Бела Црква 209 
66900 Зрењанин 242 

Житиште 244 
66902 Сечањ 230 
66903 Нова Црња 220 
66910 Нови Бечеј 221." 

Сојузен секретар за фи-
нансии, 

инж. Петар Костиќ, е. p. 

1058. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
С Ф Р Ј б р . 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
PASTA И Ш OXYBI А 25 g. КОНТРОЛЕН БРОЈ 
1Њ, ПРОИЗВОД НА ЉЕКАРИ А „ТРЕШЊЕВКА" 

— ЗАГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот PASTA ZINCI 
OHYDI а 25 g, контролен број 170. производ на 
Локарна „Трешњевка* — Загреб, што е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-05-4696 
14 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Пеновски, е. р. 
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1099. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ PRAZINE, АМПУ-
ЛИ 10X50 т д , СЕРИЈА БРОЈ 385045 И СЕРИЈА 
БРОЈ 232086, ПРОИЗВОД НА „ПЛИВА", ФАРМА-
ЦЕУТСКА, КЕМИЈСКА, ПРЕХРАНБЕНА И КОЗ-

МЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА — ЗАГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот PRAZINE, 
ампула 10x50 mg, серија број 385045 и серија број 
232086, производ на „Плива", фармацеуте^ , кемија 
ска прехранбена и козметичка индустрија — За-
греб. што е пуштен во промет противно на одред-
бите од Законот за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-05-4697 
14 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Неловски, е. p. 

1101. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ BONOPEN, КАН-
ОНИ 12X250 mg, СЕРИЈА И КОНТРОЛЕН БРОЈ 
102-0478 ПРОИЗВОД НА „PODRAVKA-BELUPO", 

КОПРИВНИЦА 

1. Се повлекува од промет лекот BONOPEN, 
капели 12 ^250 mg. серија и контролен број 102-0478 
производ на „PODRAVKA-BELUPO", Копривница, 
што е пуштен во промет противно на одредбите од 
Законот за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен "труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-05-4699 
14 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Неловски, е. р. 

1100. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИА ЛЕКОТ LUCIDRIL ДРА-
ЖЕН а 20X250 mg, СЕРИЈА БРОЈ 36610176 И СЕ-
РИЈА БРОЈ 5124013, ПРОИЗВОД НА „КРКА", ТО-
ВАРНА ФАРМАЦЕВТСКИХ ИН КЕМИЧНИХ ИЗ-

ДЕЛКОВ — НОВО МЕСТО 

1. Се повлекува од промет лекот LUCIDRIL. 
дражен а 20X250 mg, серија број 36610176 и серија 
број 5124013, производ на „Крка", товарна фарма-
цевтских ин кемичних изедлков — Ново Место, 
што е пуштен во промет противно на одредбите од 
Законот за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-05-4698 
14 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Пеновски, е. р. 

1102. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76). директоррт на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА П Л А Т И Ч К И -
ТЕ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ — ПРИМАРНИ ЕТА-
ЛОНИ ВО ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 90,188 К 

ДО 903,905 К 

^пшти одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови на кои мораат да им одговараат пла-
т и ч к и т е отпорни термометри — примарни еталони 
со долго стебло во температурен опсег од 90,188 К 
до 903,905 К. 

Член 2 
Под платински отпорни термометри — примарни 

еталони на единица на температура, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат инструментите што 
ја репродуцираат скалата IPTS-68 дадена во при-
логот бр. 1 и ги пренесуваат вредностите на темпе-
ратурата, репродуцирана со ега донски метод на 
фиксните температурни точки, на п л а т и ч к и т е от-
порни термометри — секундарни еталони, на тер-
мометрите полнети со течност — секунадарни ета-
лони и на термопаровите — секундарни еталони. 
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Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења, и тоа: 
1) д е ф и н и ц и ј и фиксни точки на температурата 

се репродуктивните рамнотежни состојби што се 
воспоставуваат при рамнотежа на две или три агре-
гатни состојби на многу чисти материјали; 

2) сензор на платинскиот отпорен термометар, 
односно неговиот осетлив дел е отпорникот направен 
ед платински жици со висока чистота; 

3) називна отпорност на платинскиот отпорен 
термометар Но е вредноста на отпорноста на сен-
зорот на температура на топење на мразот, односно 
на 273.15 К (0°С>; 

4) Riw/Ro е односот на отпорноста на сензорот 
на температура 373.15 К (100°С) и отпорноста на 
сензорот на 273,15 К (0°С); 

5) Пелтиеов ефект е ефектот од термичка при-
рода што се пројавува како емитирање или апсор-
биран^ на топлина на спојот на два различни ме-
тала кога во нив се одржува електрична струја 
од мал интензитет. При една насока на струјата 
спојот се лади и прима топлина од средината додека 
при променета насока ва струјата спојот грее и ја 
одава својата топлина на средината; 

6) внатрашен топлотен ефект е ефектот што 
настанува поради Џуловата топлина што ја раз-
вива струјата што се одржува во сензорот на тер-
мометарот во текот на мерењето на температурата, 
а се состои во пренесување на оваа топлина од 
сензорот на надворешните изводи на. заштитната 
обвивка на термометарот; 

7) надворешен топлотен ефект е ефектот што 
настанува поради Џуловата топлина што ја развива 
струјата што протечува низ сензором а се состои 
во пренесување на развиената Џулова топлина 
надвор од заштитната обвивка во мерената средина; 

8) ниво на нурнување на термометарот во ме-
рената средина е минималното потребно ничо до 
кое термометарот треба да биде нурнат така што 
влијанието на размената на топлината преку тер-
мометарските изводи или преку термометарската 
заштитна обвивка да е занемарлив© со оглед на 
нивото на точноста на мерењето; 

9) температурен опсег на применувањето е оп-
сегот да температурите во кој платинскиот отпорен 
термометар со долго стебло е дефиниран како ета-
лон и во кој ги пројавува своите метролошки свој-
ства; 

10) време на одѕивот претставува времето пот-
ребно термометарот да достигне 90% од вредноста 
на температурната промена настаната со ставање 
на термометарот во бања со добро мешана течност; 

11) временска константа е времето потребно 
термометарот да достигне 63,2% од температурната 
промена настаната со ставање на термометарот во 
бања со добро мешана течност. 

II. Принцип на функционирање и конструкција на 
платински отпорен термометар 

Член 4 
^латинскиот отпорен термометар физички е за-

снован врз особината на изразената зависност на 
електричната отпорност на проводникот од темпе-
ратурата. 

За интерполациј а на температурата од мерените 
вредности на отпорноста се коттст^т математичките 
релации дадени во прилогот бр. 2. 

Член 5 
Конструкцијата на платинскиот отпорен термо-

метар ја сочинуваат: 
1) сензорот на термометарот; 

2) внатрешните и надворешните електрични из^ 
води; 

3) изолационист носач на сензорот и на вна-
трешните електрични изводи; 

4) заштитната обвивка на термометарот; 
5) главата на термометарот; 
6) приклучоците. 

Член 6 
Сензорот на платинскиот отпорен термометар, 

како основен конструкционен елемент, треба да 
биде направен во вид на отпорник од платинска 
жица со дијаметар 0,05 до 0,5 mm. 

Чистотата на платената од која е направен 
отпорникот мора да биде таква што односот на от-
порноста да е Rioo/Ro > 1,39250. 

Допуштени се само неиндуктивни облици на 
намотки на сензором 

Сензорот на платршскиот отпорен термометар 
треба да биде носен со изолационен носач што е на-
правен од материјали со високи електроизолациснни 
квалитети. 

Член 7 
Платинскиот отпорен термометар треба да биде 

изведен со четири електрични изводи, со по два од 
секој крај на сензорот. Еден, пократок дел од вна-
трешните изводи со должина од околу 1 cm, што 
непосредно се води од сензором мора да биде напра-
вен од платинска жица со исто ниво на чистота 
како што е платичката жица на сензорот, со што се 
спречува можноста од хемиска контаминација на 
секзорот. како и можноста од настанување на Пел-
тиеовиот ефект. Внатрешните изводи во набавката 
на платинскиот дел мораат да бидат направени од 
платина или злато. 

Внатрешните изводи, меѓусебно изолирани, треба 
да се водат со помош на изолационен носач во вид 
на прстени, цевки и ел .. до главата на термомета-
рот. Отпорноста на изолацијата помеѓу внатрешните 
изводи треба да биде поголема од 5 х 10ftQ на 773,15 К 
(500°С) за да биде помала грешката што настанува 
поради струјата на одводот низ изолацијата од онаа 
што е еквивалентна на отпорност од 1 ји Q. 

Член 8 
Во главата на термометарот внатрешните елек-

трични изводи треба да се меко залемени за надво-
решни електрични изводи што треба да бидат 
механички добро прицврстени за Главата на тер-
мометарот. 

Сите четири надворешни електрични изводи 
треба да бидат заштитени со заедничка непропуст-
лина обвивка од која излегуваат слободните краишта 
со приклучоците. 

Надворешните изводи треба да бидат направени 
од ист материјал и треба да се со исти димензии. 

Член 9 
Изолационист носач ла сензорот и на внатреш-

ните електрични изводи мора да биде направен од 
материјали што имаат високи електроизолациони 
квалитети ео целиот температурен опсег на приме-
нувањето и што не ја контаминираат платината за 
време на термичката стабилизација на термометарот 
ниту за време на долготрајните мерења на темпе-
ратурите што се блиски до горната граница на 
температурниот опсег на применувањето. 

За разгледуваниот температуром опсег на при-
менувањето можат да се користат синтетички сафир, 
кварц или алумина. како и други материјали што 
ги исполнуваат условите наведени во став 1 од 
овој член. 
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Ичо тапион пот носач мора да биде конструиран 
така што преку него лабаво да се водат сензорот на 
термометарот и внатрешните електрични изводи 
од сензором Со лабавото водење се овозможуваат 
слободи ширења на материјалите при загревање 
и со тоа се отс"1Ган 'веат можните промени на вред-
носта па отпорноста настаната како резултат на 
механичките напрегања на материјалите на сензорот 
лин на електричните изводи. 

Член 10 
Заштитната обвивка н!а пиринскиот отпорен 

термометар треба да се формира во облик на квар-
цна цевка затопена со стакло во главата на термо-
метарот. 

З Ј штитната обвивка на платинскиот отпорен 
термометар пред затопуваљето треба да се наполни 
со сув воздух збогатен со чист кислород што служи 
за извршување на оксидација, а со тоа и стабили-
зација на заостанатите примеси на нечистота во 
платината. 

Допуштено е обложување на долниот дел од 
заштитната обвивка со тенок слој гр*-Лит или не-
гово песочење заради подобрување на метролош-
ките свотства на термометарот. 

Должината иа заштитната обвивка на ^латин-
скиот отпорен термометар мора да биде поголема од 
400 mm. пречникот помал од 8 mm. 

Член И 
Главата на пл атинскиот отпорен термометар 

треба да е цврсто припиена за горниот дел од заш-
титната обвивака и да ги содржи краиштата од че-
тирите внатрешни ел^ктпиччи изводи што ао гла-
вата се залемени за бака рвите проводници — 
надворешните изводи. 

Главата на платинскиот отпорен термометар 
мора да биде KOFCTPVKIIHOHO изведена така што ца 
е погодна за прифаќање при мерењето и ракува-
њето. 

Член 12 
Краиштата на надворешните извод1* треба да Се 

завршуваат со бакарни П Р И К Л У Ч О Ц И . Лизганоно Е 
обложување на приклучоците со тенок слој злато 
заради обезбедување подобар електричен контакт. 

III, Натписи и ознаки 

Член 13 
Натписите и ознаките се ставаат исклучиво на 

етикетата што се прицврстува на главата на пла-
тинскиот отпорен термометар. 

Член 14 
Директно ставање на ознака е допуштено само 

на приклучоците на платинскиот отпори термоме-
тар заради обележување на електричните изводи 
од сензором 

Член 15 
Етикетата треба да содржи податоци за: 
1) типот на ^латинскиот отпорен термометар; 
2) серискиот број на планинскиот отпорен тер-

мометар; 
3) материјалот на сензорот; 
4) фирмата, односно називот на производителот. 

Член 16 
За платинскиот отпорен термометар мораат да 

бидат назначени податоци за: 
1) вредноста на пазарната отпорност; 
2) температурниот опсег на применувањето; 

3) електричната шема на сензорот и внатреш-
ните изводи; 

4) ознаките на приклучоците; 
5) последното ета донирање; 
6) точноста на термометарот; 
7) нивото на нурнувањето во мерната средина. 

IV. Мерно-технички услови што обезбедуваат опти-
мални резултати на мерењето на температурата со 

платински отпорен термометар 

Член 17 
Отпорноста на сензорот на платинскиот отпорен 

термометар се мери со лотенциометри или мостови 
со точност 0,001%. 

Член 18 
Мерната струја во сензорот на платинскиот от-

порен термометар не смее да развива сила што е по-
голема од ОД mW. 

Член 19 
Нивото на нурнувањето на платинскиот отпо-

рен термометар во мерната средина треба да е по-
големо од 25 cm, сметајќи од средината на сензо-
рот на термометарот. 

Член 20 
Главата и заштитната обвивка на платинскиот 

отпорен термометар за време на мерењето не смеат 
да бидат изложени на дејството на сончевите зра-
ци ниту на дејството на воздушните струења. 

Член 21 
Врвот на заштитната обвивка во текот на мерет-

њето не смее да се потпира врз цврста површина, 
туку мора слободно да лебдее во мерната средина. 

Член 22 
Обезбедување на метролошките особини се по-

стигнува и со правилно чување на платинскиот 
отпорен термометар помеѓу две употреби. За таа 
цел се користи или оригинална амбалажа или ло-
себ^о конструирани носачи во кои термометарот се 
става така што се прифаќа за главата додека 
стеблото на термометарот слободно виси. 

Релативната влажност на просторијата во која 
се чува платинскиот отпорен термометар не смее 
да ја премине вредноста од 80%, а во воздухот не 
смеат да бидат присутни хемиски активни материи 
што се во состојба да предизвикаат корозија. 

У. Типско испитување 

Член 23 
Типското испитување на плитинските отпорни 

термометри опфаќа: 
1) надворешен преглед; 
2) испитување на вредноста на називната от-

порност Ro; 
3) испитување на вредноста на односот на от-

порноста Rioo/Ro; 
4) испитување на влијанието на мерната струја; 
5) испитување на влијанието на нивото на нур-

нувањето: 
6) испитување на отпорноста на изол аци јата; 
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7) испитување на стабилноста; 
8) испитување на вредноста на временската 

константа: 
9) испитување на амбалажата. 

Член 24 
Со надворешниот преглед мора да се утврди 

дали конструкционите својства на платинскиот от-
порен термометар (обликот, димензиите, материја-
лите, бројот на изводите и др.), како и натписите, 
ознаките и податоците што се даваат за термомета-
рот им одговараат на одредбите од овој правилник. 

Член 2Г 
Испитувањето на вредноста на називната от-

порност на ^латинскиот отпорен термометар Ко се 
врши со мерење на отпорноста на сензорот на тер-
мометарот на температура на тројната точка на во-
дата (273,16 К) и со интерполација на оваа вредност 
за температурата на топењето на мразот (273,15К). 

Типичната вредност на називната отпорност ка 
платинскиот отпорен термометар во температур-
ниот опсег од 90.188 К до 903,905 К (630,755 3С) е 
25,5 Q, а не смее да биде помала од 10Q. 

Допуштеното отстапување од казнената вред-
ност на отпорноста Ио не смее да ја премине вред-
носта 5 X 10-5 Ro. 

Член 26 
Со испитувањето на вредноста на односот на 

отпорноста Rioo/Ro треба да се утврди нивото на 
чистотата на платинската жица од која е направен 
сензорот на платинскиот отпорен термометар. 

Испитувањето на вредноста на односот на от-
порноста се врши со мерење на отпорноста на тер-
мометарскиот сензор на температурите на дефини-
циските фиксни точки — тројна точка на водата и 
точката на зацврстувањето на калајот. Според ма-
тематичките релации дадени во прилогот бр. 2, е 
интерполираат вредностите на отпорноста за тем-
пературата од 273,15 К (0сС), температурата од 
373,15 К (100°С). 

Допуштеното отстапување на односот на от-
порноста од декларираната вредност изнесува 
dh 1 X 10-5 (Rioo/Ro). 

Член 27 
Со испитувањето на влијанието на мерната 

струја треба да се утврди големината на надвореш-
ниот и внатрешниот топлотен ефект. 

Влијанието на мерната струја се испитува со 
мерење на отпорноста на сензорот на платинскиот 
отпорен термометар на секундарната фиксна точка 
на топењето на мразот или со директно воведување 
на термометарот во метал што зацврстува (калај 
или цинк). Овие мерења се вршат при две вред-
ности на струјата што протечува низ сензором Со 
помош на добиените резултати се обликува кри-
вата линија на зависноста на отпорноста од квад-
р а н т на мерната струја и се врши интерполација 
на вредноста на отпорноста на сеизорот за струја 
еднаква на нула. 

На температурата на топењето на мразот 
(273,15 К), температурата на загревањето на тер-
мометарот под влијание на мерната температура 
што тече низ сензорот не смее ла ја преминува 
вредноста од 0,2 шК/шА2 . 

Разликата на вредноста на отпорноста за дек-
ларираната мерна струја и за струјата еднаква на 
нула не смее да ја премине вредноста од 1,4 X 10-5 Ro. 

Член 28 
Со испитувњето на влијанието на нивото на 

нурнувањето треба да се утврди вредноста на греш-

ката што настанува кога платинскиот отпорен тер-
мометар ќе се нурне во мерната средина до вред-
носта означена во податоците дадени за термоме-
тарот. 

Влијанието на нивото на нурнувањето се ис-
питува со мерење на отпорноста на тројната точка 
на водата на нивото на нурнувањето дадени во по-
датоците за термометарот и на нивото на нурнува-
њето што е за 5 cm поголемо. Разликата на пока-
жувањето во вредноста на отпорноста, односно ек-
вивалентната разлика во вредноста на покажува-
њето на температурата не смее да биде поголема од 
0,025 т К . 

Член 29 
Отпорноста на изолацијата се испитува помеѓу 

надворешните изводи кратко споени и заштитната 
обвивка на платинскиот отпорен термометар, со 
приклучување на еднонасочен напон од 6 V. 

Отпорноста на електричната изолација помеѓу 
намотките на сензорот и заштитната обвивка не 
смее да биде помала од: 

1) 2 X 109 Q, на температура од 293,15 ± 5 К 
(20 ± 5°С) и релативна влажност од 80%; 

2) 1 X 106 Q, на температура на применувањето 
поголема од 773,15 К (500°С). 

Член 30 
Стабилноста на платинскиот отпорен термоме-

тар се испитува преку испитување на промената 
на називната вредност на отпорноста Ro така што 
термометарот се подложува на следната постапка 
на испитување: 

1) до нивото на нурнувањето означено во пода-
тоците дадени за термометарот се става термоме-
тарот на горната точка на температурниот опсег на 
применувањето и се држи на таа температура до-
волно долго за да се воспостави термичка рамно-
тежа: 

2) термометарот се враќа на собна температура, 
а потоа на долната граница на температурниот оп-
сег на применувањето на која се држи доволно дол-
го за да се воспостави термичка рамнотежа. 

Постапката од став 1 на овој член се повторува 
десет пати едноподруго. По наведената постапка, 
вредноста на измерената називна отпорност не смее 
да биде променета за повеќе од 0,001°/о од својата 
првобитна вредност. 

Испитувањата на горната граница на темпера-
турата се вршат на температура на зацврстуван,ето 
на антимонот, додека испитувањата на долната гра-
ница на температурата се вршат на тројната точ-
ка на аргон (алтернативно: на точката на росата од 
кислород). За тие испитувања можат да се кори-
стат и компаративните електрични печки со мож-
ност за одржување на хомогени температурна зони. . 

Член 31 
Со испитувањето на вредноста на временската 

константа треба да се утврди топлотната инертност 
на платипскиот отпорен термометар. 

Вредноста на временската константа се испи-
тува со мерење на вредноста на отпорноста на сен-
зорог кога платинскиот отпорен термометар, топ-
лотно урамнотежен на определна позната тем-
пература, ќе се стави на друга, повишена темпера-
тура од позната вредност. За тоа испитување се ко-
ристат две идентични бањи со вода, со добро изве-
ден механизам за мешање на течноста, односно со 
голема можност за одржување на хомогена темпе-
ратура. 
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Допуштените вредности на временската кон-
станта мораат да бидат помали од 10 ѕ за пла ган-
ските отпорни термометру 

Член 32 
Амбалажата за испитување на дејството на 

потресите на спакуван платински отпорен термоме-
тар со забрзување од 30 т / ѕ 2 во текот на два часа 
на фреквенција од 80 до 120 удари во минута Чо 
овој тест метролошките својства на термометарот 
не смеат да се променат. 

VI. Завршам одредби 

Член 33 
Прилозите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0211-4399 
15 декемри 1978 година 

Белград 

Вршител на должноста 
директор 

на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени 

метали, 
д-р Драгутин Бошковиќ 

дипл. инж. с. р. 

Прилог бр. 1 

Д Е Ф И Н И Ц И Ј И ФИКСНИ ТОЧКИ НА ТЕМПЕ-
РАТУРАТА IPTS-68 

(дополнета верзија од 1975 година) 

Р а м н о т е ж а состојба 

Тројна точка на рамнотежен водород 
Точка на вриење на р а м н о т е ж а водо-
род под притисок од 33 330,6 Ра 
Точка на вриеше на рамнотежен во-
дород 
Точка на вриење на неон 
Тројна точка на киспород 
Тројна точка на аргон* 
Точка на росата иа кислород 
Тројна точка на водата 
Точка на вриење на водата 
Точка на зацврстување на калај** 
Точка на зацврстување на цинк 
Точка на зацврстување на сребро 
Точка на зацврстување на злато 

13,81 —259,34 

17,042 —256,108 

20,28 —252,87 
27.102 —246,048 
54,361 —218 789 
83 798 —189,352 
90 1Ѕ8 —132 962 

273,16 0,01 
373 15 100 
505,1181 231,9681 
692 73 419.58 

1238 ОЗ 961,93 
1337 68 1064,43 

Сите темпратури се дадени за притисок од 101 
325 Ра. 

Точката на зацврстувањето на антимон е 
630,74°С (903.89 К) и служи како врзна точка на 
две темпепатурни подрачја во кои се дефинирани 
различни интерполациски релации и различни ета-
лони. 

Прилог бр. 2 

МАТЕМАТИЧКИ РЕЛАЦИИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВО РАЗГЛЕДУВАНИОТ 
ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 90.188 К ДО 903,905 К 

Од 13,81 К до 273 К температурата Tee е дефи-
нирана со релацијата: 

а ) 
каде што е: W(Tee) — односот на отпорноста на 

платински от отпорен термо-
метар на температурата Tee 
и на 273,15 К. 

Wcct-68 (Tee) — однос на отпорноста даден со ре-
ферентната функција: 

(2) 

Вредност на 
температурата 

То? (К) tM (°С) 

(5а) 

алтернативно со точката на росата на кислород 
' алтернативно со точката на вриењето на водата 

* Кога како фиксна точка се користи точката на зацвр« 
стувањето на калајот треба да се смета W <1«МГС) од ре-
лациите (4) и (5) односно (5а) 
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Табела бр. 1 

Коефициентите а, на референцата функција 
W (Тен) за платински:>т отпорен термометар во 
опссг од 13 31 К до 273Л5 К. 

3 а, 3 а, 
0 38 5У2 76 10 2Ѕ9 502 85 
1 43 448 37 11 524, 649 44 
2 39 108 87 12 —31*i 799 81 
3 3б,6«3 52 i3 —787 60« 86 
4 32 568 83 34 179 547 32 
5 24 701 58 15 700,428 32 
6 53 038 28 lb 29 Ш об 
7 77 357 67 17 —235,242 78 
8 —95 751 03 18 — <7 256 0̂ 
Ѕ —223,528 92 19 бб 762 32 

20 24 44*» 11 

Табела бр. 2 

W~CT _0„ (Та*) според податоците од табелата 
бр. 1 на фиксните температурни точки: 

Фиксна точка Т.,* <К) tw (°С) WCCT- 6? 

Тројна точка на рамнотежен 
водород 13 81 —259,34 0,001 412 08 
Точка ка вриење на рамио-
тежен водород под притисок 
33 330 « Ра 17,042 —256 108 0,002 534 45 
Точка на вриеше на рамно-
тежен водород 20 28 —252 87 0 004 485 17 
Точка на вриеше на неон 27,102 —246,048 0 012 212 72 
Тројна точка на кислород 54 ЗЅ1 —218 789 0 091 972 53 
Тројна точка на аигон 83,739 —189 352 0 216 057 05 
Точка на росата на кислород 90 188 —182 962 0,243 799 12 

273 15 0 1 
Точка на вриење на вода 373 15 100 1,392 596 68 

1103. 

Врз основа на член 56 и бб став 1 точка 11 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-> 
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТАРИФАТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НА-
ДОМЕСТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИ-
ТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: народни-
те банки), за услугите што ги вршат во своето ра-
ботење, наплатуваат надомест според одредбите на 
тарифата од оваа одлука (во натамошниот текст: 
тарифата). 

2. За одделни корисници и за одделни видови 
работи народните банки можат да применуваат и 
пониски тарифни ставови од ставовите утврдени во 
тарифата. 

3 За услугите што не се предвидени во тарифа-
та височината на надоместот се утврдува со посебна 
спогодба помеѓу корисниците на услугите и народ-
ните банки. 

4. Народните банки можат со странски коре-
спонденти, врз база на реципроцитет, да договараат 
и тарифни ставови поинакви од ставовите опреде-
лени во тарифата. 

5. Ако странски кореспондент применува пони-
ски или повисоки тарифни ставови од ставовите 
предвидени во тарифата, народните банки спрема 
него ќе ги применуваат истите тарифни ставови. 

Одредбата на став 1 од оваа точка народните 
банки можат да ја применуваат и спрема странски 
државјани во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ако спрема југословенски држав-
јани се применуваат во земтата на странски држав-
јанин поинакви ставови од ставовите предвидени во 
тарифата. 

6 Надоместот по работите на девизните тран-
сфери народните банки го наплатуваат од динар-
ската противвредност на девизите што е наведена 
во налогот. 

7. Надоместот за услугите од точка 1 на оваа 
одлука народните банки го наплатуваат по одделни 
видови работи, и тоа: 

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

а) Трансфери 

1. Надомест по работи на 
девизни трансфери 

1%о (од илјада); 
минимум 10 динари 

Надоместот по тарифниот став 1 се наплатува 
на прометот на странски тековни сметки од овла-
стени банки по секоја дознака за странство и од 
странство без оглед дали таа се извршува преку 
сметки на тие банки во странство или преку смет-
ки на странски банки во земјата. 

Надоместот по тарифниот став 1 не се наплату-
ва од овластените банки: 

1) на дознаки од странство во корист на девиз-
на сметка на странско лице, а по диспозиции на 
сопственикот на тие сметки се наплатува надомест, 
било дознаката да се врши во странство или испла-
тата на дознаката да се врши во земјата; 

2) на дознаки од странство и во странство во 
корист, односно врз товар на девизните сметки и 
девизните штедни влогови; 

3) ка ј трансфер на средства помеѓу сметки на 
странски банки. 

Под дознака во смисла на оваа одлука се под-
разбираат сите инструменти за плаќање во плат-
ниот промет со странство. 
2. Надомест за работи на 

девизни трансфери по 
сметки на народните 2%о (од илјада); ми-
банки нимум 10 динари 
Надоместот по тарифниот став 2 го наплатуваат 

народните банки по дознаките за странство и од 
странство кога ги извршуваат преку свои сметки. 

б) Ефективни валути 

3. Откуп на валзти до 5 динари фран-
ко; 
над 5 динари — 1°А> 
(од сто): минимум 
3 динари 
20/о (од сто); мини-
мум 5 динари 
износ на фактични-
те трошоци 

4. Продажба на валути 

5. Вештачење на фалсифи-
кати 

в) Чекови, кредитни писма и лични акредитиви 

6. Издавање на чекови и 
кредитни писма 

7. Отворање на лични ак-
редитиви 

8. Анулирање на чекови и 
кредитни писма 

1% (од сто): мини-
мум 5 динари 
3%о (од илјада); ми-
нимум 10 динари 
10 динари за чек од-
носно кредитно пис-
мо 
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9. Откуп на чекови и ис-
плата на кредитни писма 
влечени од странски за-
води 

10. Исплата на лични акре-
дитиви 

11. Пренос на личен акреди-
тив 

12. Исплата на туристички 
чекови на Народната бан-
ка на Југославија 
На исплати на повеќе од 

рисник, надоместот се наплату 
на сите чекови. 

1°/о (од сто); мини-
мум 10 динари 
1 % (од сто); мини-
мум 10 динари 
1%о (од илјада); ми-
нимум 20 динари 
50% (од сто); од на-
доместот што и се 
отстапува на делов-
ната банка 

еден чек на еден ко-
ва на вкупниот износ 

г) Инкасо-документи 
13. Чекови, штедни книшки, 

полиси за осигурување, 
обврзници и др.: 
а) пратени во странство 
б) примени од странство 

в) одобренија и задолжу-
вања по решенија од 
надлежниот сојузен 
орган 

14. Стоковни исправи: 
а) пратени во странство 

б) примени од странство 

15. Инкасо-меници: 

а) без протест 

б) со протест 

в) прибавување акцент 
г) праќање меница во 

странство 100 динари 
по меница 

1%о (од илјада); ми-
нимум 50 динари 
1%о (од илјада); ми-
нимум 50 динари 
1%о (од илјада); ми-
нимум 50 динари 

1%в (од илјада); ми-
нимум 100 динари 
1°/оо (од илјада); ми-
нимум 100 динари 

1%о (од 
нимум 
2%о (од 
Н И М У М 
1%о "(од 
нимум 

илјада): ми-
100 динари 
илјада): ми-

100 динари 
илјада); ми-

100 динари 

д) Гаранции 
КУ. Ностро-гаранции: 

а) издавање гаранција со 
покритие 

б) издавање гаранција без 
покритие 

в) издавање гаранција со 
обезбедување покри-
тие на плаќањето 

г) измена на условите 
17. Лоро-гаранции: 

а) спроведување на га-
рантно писмо 

б) нотификацита без об-
врска на банката 

в) манипулација со ис-
правите под а) и б) на 
овој тарифен став 

г) издавања односно кон-
фирмација 

1%о (од илјада); ми-
нимум 100 динари 
тримесечно 
2%о (од илјада); ми-
нимум 200 динари 
тримесечно 
1,5%п (од шпада); ми-
нимум 150 динари 
тримесечно 
50 динари 

60 динари 
1Ч«о (од илјада); ми-
нимум 30 динари 

1,5%о (од илјада); 
минимум 30 динари 
1,5%о (од ил тада ми-
нимум 50 динари 
тримесечно 

1,5%о (од илјада); 
минимум 50 динари 
30 динари 

д) исплата на исправите 
под г) на овој тарифен 
став 

ѓ) измена на условите 
Под ностро-гаранции се подразбираат гаранции-

ве што народната банка му ги издава на странство 
за сметка на домашни налогодавци, а под лоро-га-
ранции — гаранциите што во корист на домашни 
корисници ги издаваат странски заводи, или по 
нивно барање, народната банка. 

За телеграфско издавање на ностро-гаранции, 
покрај надоместот од тарифниот став 15. се напла-
тува 200 динари при издавањето на гаранцизата, 
како и износот на фактичните трошоци. 

За манипулации на документите по ностро-га-
ранции не се наплатз^ва надомест. 

Со надоместот за издавање на лоро-гаранции 
(спроведување на гарантно писмо, нотификациза без 
обврска на банката) се опфатени сите други деј-
ствија (прибавување акиепт, преглед и праќање ис-
прави и ел.), освен измените на условите и извршу-
вање на трансферот. 

Надоместот по гаранциите се пресметува на из-
носот по кој е банката во обврска, и тоа од момен-
тот на настанувањето на обвоската а се смета од-
напред за секое започнато тримесечје на износот на 
гаранцијата што е тогаш во важност. Основица за 
надоместите претставува главницата зголемена за 
каматата, како и за другите трошоци доколку на-
родните банки гарантираат и за нив. 

Кога се издаваат супер-гаранции според посебни 
прописи, народните банки ја применуваат полови-
ната од тарифниот став 16 (по ностро-гаранции). 

ѓ) Акредитиви 

18. Ностро-акредитиви: 
а) отварање на акреди-

тиви 

б) отворање на акредити-
ви со одложено пола-
гање, на покритие, со 
полагање на обезбеду-
вање за покритие на 
плаќањето 

в) отворање на акредити-
ви без полагање по-
критие или обезбеду-
вање за покритие на 
плаќањето 

г) конфирмација 

д) пренос на акредитиви 
и други измени 

19. Лоро-акпедитиви 
а) нотификацита без об-

врска на банката 

б) спроведување на тр-
говско кредитно пис-
мо (Comercial letter of 
Credit) 

в) конфирмација 

г) пренос на акредитиви 

д) измени на акредитиви 
ѓ) манипулација на доку-

менти врз основа на 
кои се врши исплата 
по ноти скицирани а -
кредитиви 

е> манипулација на доку-
менти врз основа на. 
кои се врши исплата 
по конфирмирани а-
кредитиви 

1°/оо (од илјада): ми-
нимум 100 динари 
тримесечно 

1,5°/оо( од илјада); 
минимум 100 динари 

2%о (од илјада); МИ-
Н И М У М 100 динари 
тримесечно 
1,5%о (од шпада); 
минимум 100 дина-
ри тримесечно 

50 динари 

1%о (од илјада); ми-
нимум 45 динари 
тримесечно 

50 динари 
1.5°оо (од илјада): 
минимум 60 динари 
тримисечно 
50°/о (од сто); од на-
доместот според од-
редбата под а) од-
носно б) на овој та-
рифен став на из-
носот што се пре-
несува: минимум 15 
динари 
30 динари 

1%о (од илјада); ми-
нимум 45 динари 

125%<* (од илјада); 
минимум 60 динари 
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За телеграфско отворање на увозен ностро-ак-
редитив, покрај надоместот од тарифниот став 18 и 
износот на фактичните трошоци, се наплатува 120 
динари при отворање на акредитивот. 

Налогодавецот по увозен ностро-акредитив е 
должен да ги намири сите надомести и трошоци со 
кои странскиот кореспондент за товару банката, без 
оглед дали акредитивот се отвора како покриен или 
непокриен. Трошоците по ностро-акредитив налого-
давецот ги плаќа во динари според соодветниот курс, 
во смисла на прописите што се во сила на денот 
на ликвидацијата на трошоците. 

Надоместот се наплатува однапред, а секое за-
почнато тримесечје се смета како цело. 

Ка ј клириншките акредитиви предвидениот на-
домест се наплатува при секое користење на акре-
дитивот. 

е) Тековни сметки на странски лица 

20. Лоро-сметки 
а) уплата 
б) исплата 

оесплатно 
2%о (од илјада); ми-
нимум 10 динари 
(му се засметува на 
корисникот на ис-
платата) 

II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ 

21. Остави: 
а) отворени остави на чу-

вање 

б) отворени остави на чу-
вање и ракување 

в) штедни книшки 

г) затворени — запечате-
ни остави со ознака на 
вредноста 

д) затворени — запечате-
ни остави, без ознака 
на вредноста 

ѓ) запечатени остави 
со резервни клучеви 
(само од банки) 

22. Специјални остави со 
скапоцености и со стран-
ска валута: 
а) чуварина 

б) процена и продажба 

Чуварината и надоместот 
ба се наплатуваат од органот 

припаднала динарската вредност на специјалната 
остава. 
23. Благородни метали: 

а) откуп на злато, плати-
на и други благородни 
метали 

б) про да леба на злато, 
платина и други благо-
родни метали 

24. Замена на пари: 
а) замена на оштетени 

банкноти 
б) замена на оштетени 

сребрени ковани пари 
в) замена на други ош-

тетени ковани пари 

бесплатно 

1°/о (од сто); мини-
мум 50 динари 

5% (од сто) од но-
миналната вредност 
20°/t (од сто) од но-
миналната вредност 
бесплатно 

25. Дополнителна замена на 
банкноти и ковани пари 
повлечени од оптек 

5°/о (од сто) од но-
миналниот износ на 
банкнотата 

2°'00 (од илјада); го-
дишно; минимум 150 
динари 
максимум 700 ди-
нари, пресметка го-
дишно однапред 
3°оо (од илјада); ми-
нимум 100 динари, 
максимум 500 дина-
ри. пресметка годи-
шно однапред 
10 динари за книш-
ка, наплата годиш-
но однапред 
2%о( од илјада) го-
дишно' минимум 50 
динари 
максимум 200 дина-
ри, пресметка годи-
шно однапред 
по тежина, 50 дина-
ри по kg годишно 
секој започнат кило-
грам се смета како 
цел, пресметаа го-
дишно однапред 
100 динари за оста-
ва за година, напла-
та годишно одна-
пред 

3°/о (од сто); мини-
мум 100 динари мак-
симум 500 динари, 
пресметка годишно 
однапред 
15% (од сто) од 
вредноста на прода-
дените скапоцености 

за процена и продаж-
на управата на кој му 

III. ЗАЕМИ 

26. Внатрешни заеми: 
а) издавање хартии од 

вредност (освен бла-
гајнички записи) 

б) амортизација на хар-
тии од вредност .освен 
благајнички записи) 

в) исплата на втасани ку-
пони и обврзници 

г) остави на неврачени 
обврзници на државни 
заеми и благајнички 
записи 

д) издавање потврди, ду-
пликати и ел. 

ѓ) преземање хартии од 
вредност од седиште 
на Службата на оп-
штественото книговод-
ство 

27. Надворешни заеми: 
а) издавање на обврзници 

0,1%о (од илјада) 
тримесечно: мини-
мум 50 динари; 
1%о (од илјада) три-
месечно • минимум 
100 динари 
1,5%о (од илјада) 
тримеег чко: мини-
мум 150 динари 
10 динари за парче 
за година, наплата 
петгодишно одна-

пред 
50 динари 

1%о (од илјада) три-
месечно' минимум 
100 динари 

б) ликвидација на купо-
ни и обврзници по 
предвоените заеми 

в) ликвидација на об-
врските по меѓудржав-
ни спогодби 

1%о (од илјада) три-
месечно: минимум 
100 динари 
1,5%о (од илјада) три-
месечно; минимум 
100 динари 
1,5%о (од илјада) 
тримесечно; мини-
мум 150 динари 

IV. ПОСЕБНИ РАБОТИ 

2"8. Користење и отплата на 
странски заеми и кредити 
за сметка на општестве-
но-политичките заедници 

29. Одобрување кредити на 
непосредни комитенти 

30. Давање бескаматни и дру-
ги кредити, врз основа на 
републички и покраин-
ски прописи, каЈ кои не-
ма приходи од камати 

ОД°/оо (од илјада) го-
дишно: минимум 200 
динари, пресметка 
полугодишно одна-
пред од состојбата 
на кредитите кон 
крајот на изминато-
то полугодиште 
износ на фактични-
те трошоци 
labo (од и тг ада); ми-
нимум 200 динари, 
пресметка тримесеч-
но однапред од со-
стојбата на креди-

тите кон крајот на 
изминатото триме-
сечје 
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ОД%о (од илјада) 
годишно, минимум 
200 динари, пресме-
тка тримесечно од-
напред од состојба-
та на кредитите кон 
кракот на измина-
тото тримесечје 
10 динари за опо-

мена 
износ на фактич-
ните трошоци 
59/о (од сто) на но-
миналниот износ на 
продадените таксе-
ни и даночните 
вредносници (адми-
нистративни, суд-
ски и таксени мар-
ки и менични биан-
кети) 
3°/о (од сто) на но-
миналниот износ; 
минимум 1 динар 

5°/о (од сто) на но-
миналниот износ на 
издадените вредно-
сници 
износ на фактични-
те трошоци 

V. ДРУГИ РАБОТИ 

38. Работи на благајна и лик-
видатура: 
а) исплата преку пошта 

б) посебни известувања 
за исплата 

39. Р а з н о : 
а) изработка на преписи, 

картички, исправи и 
ел. 

б) издавање разни потвр-
ди и заверка на пода-
тоци 

а) амортизација на исе-
леничка штедна кни-
шка 

Покрај надоместот што е предвиден со оваа та-
рифа народната банка ги наплатува сите фактички 
трошоци што ги имала во врска со извршувањето 
на услугата. Како фактични трошоци не се сметаат 
поштарината за обични писмоносни пратки, ниту 
поштарината за препорачани и авионски пратки за 
странство. 
40. Фактични трошоци: 

а) поштарина за препора-
чани експресни и ави-
онски пратки, пратки 
со оецепис и други по-
себни ракувања со 
пратки пошта ри на за 
пакети, како и транс-
портни трошоци 

б) тоошоци за телеприн-
тер. телеграма и теле-
фонски разговори, ос-

вен меѓумесни теле-
фонски разговори 

в) трошоци на матери-
јали за посебни паку-
вања 

г) трошоци што ги за-
сметуваат други банки 
во земјата кои учес-
твуваат во извршува-
њето на работата 

д) провизија и трошоци 
што ги засметуваат 
странски банки 

ѓ) такси, даноци и ед што 
народната банка ги 
плаќа за сметка на ко-
рисникот на услугата 

е) трошоци за премита за 
осигурување што на-

родната банка ги т а -
ќа за сметка на кооис-
никот на услугата 

ж) други издатоци што се 
направени по барање 
од корисникот на ус-
лугата 

8. Упатство за примена на тарифата дава На-
родната банка на Југославија. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за тарифата по 
кола се наплатуваат надоместоците за услугите што 
ги вршат Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки ча 
автономните покраини (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/73. 14/74, 4^76 и 47/77). 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

О. бр. 72 
15 ноември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

1104. 

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и член 176 
ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РО-
КОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРА-
Њ Е НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за начинот и роковите за реги-
стрирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77 и 
19/78) во точка 11 став 2 се менува и гласи: 

„Податоците од точ. 8 и 10 на оваа одлука* 
основните и други организации на здружениот труд, 
банките овластени за работи со странство, народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини ќе ги доставуваат заклучно 
со состојбата на задолжувањето на 30 јуни 1979 го-
дина, на начинот и на обрасците што се примену-
вани до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука." 

31. Давање бескаматни кре-
дити врз основа на девиз-
ни депозити на граѓани 

32. Опомена на должници 

33. Протест, тужба, извршу-
вање и дрги мерки 

34. Продажба на таксени и 
даночни вредности 

35. Замена на оштетени, от-
куп на неупотребливи и 
откуп на оштетени таксе-
ни и даночни вредносни-
ци 

36. Издавање на конзуларни 
марки 

37. Купопродажба на динар-
ски банкноти 

2%о (од илјада); ми-
нимум 1 динар мак-
симум 50 динари 
5 динари 

2 динара за доку-
мент односно стра-
на 
5 динари за потврда 

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

О. бр. 74 
20 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

1105. 

Врз основа на член 32 и член бб став 1 точка 
17 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Банките можат за одржување на дневната 
ликвидност да користат кредити од средствата на 
примарната емисија ка ј народните банки на ре-
публиките. односно ка ј народните банки на авто-
номните покраини, до височината и под условите 
што се утврдени со оваа одлука. 

2. Кредит според оваа одлука банката може па 
користи привремено, а најдолго 10 работни денови 
во месецот, и тоа: 

1) врз основа на благајнички записи на На-
родната банка на Југославија — до височината од 
70% од номиналната вредност на тие записи; 

2) врз основа на обврзници на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75 и 48/76) — до височината од 25°/о од номи-
налната вредност на тие обврзници; 

3) врз основа на обврзници на федерацијата из-
дадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година, врз основа на кои банките 
им дале кредити на организациите на здружениот 
труд за намените од тој закон — до височината од 
25в/о од износот на дадените кредити; 

4) врз основа на обврзници на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за регулирање на 
обврските на федерацијата по основ на курсните 
разлики („Службен лист на СФРЈ" бр. 39/72, 71 72, 
12/73 и 71/73) — до'височината од 25°/о од номинал-
ниот износ на обврзниците што втасуваат во рок 
до една година од денот на користењето на креди-
тот; 

5) врз основа на обврзници на федерацијата из-
дадени во смисла на Законот за утврдување на 
В К У П Н И О Т обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година (, Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58^76 и 62/77) — до височината од 25% од номи-
налната вредност на тие обврзници; 

6) врз основа на обврзници на републиките и 
автономните покраини, како и на обврзници за кои 
републиките, односно автономните покраини презе-
ле обврска да ги амортизираат или да ја гаранти-
раат нивната исплата — до височината од 25% од 
номиналниот износ на обврзниците што втасуваат 
во рок до 6 месеци од денот на користењето на 
кредитот. 

По исклучок од одредбите на сатв 1 од оваа 
точка банката може кредит за одржување на днев-

ната ликвидност да користи во траење до 20 ра-
ботни денови во месецот врз основа на благајнички 
записи на Народната банка на Југославија што не 
влегуваат во минималната ликвидност на банката 
пропишана со Одлуката за начинот на одржување 
на минималната ликвидност на банките и на други-
те финансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/77). 

Банката што откупува ефективни странски па-
ри, непосредно или преку други банки и овластени 
менувачи и што тие пари ги праќа непосредно во 
странство заради одобрување на нет зимата сметка 
ка ј банките во странство или им ги отстапува на 
други банки што вршат работи на испраќање на 
ефективни странски пари во странство, може кре* 
дит за одржување на дневната ликвидност да ко-
ристи до 20 дена и тоа до височината од 70% од 
номиналната вредност на блага!ничките записи на 
Народната банка на Југос лави] а врз основа на кои 
не користи кредит според одредбите на ст. 1 и 2 
од оваа точка, а најмногу до височината на состој-
бата на динарската противвредност на *»спективните 
странски пари. 

3 Кредитот од точка 2 на ов^а одлука банката 
може да го користи непрекинато или со прекини 
до вкупно 10 работни денови, односно 20 работни 
денови во месеиот без оглед на износот на кори-
стениот кредит. Како ден на почетокот на кори-
стењето на кредитот се смета денот кога на 5инката 
и се пренесени средствата на нејзината жиро-
-сметка а лглот кота банката ќе го врати кредитот 
не се смета како ден на користење на кредитот. 
Ако бандата го врати кредитот истиот ден кога 
средствата и се пренесени во жиро-сметка, ќе се 
смета дека кредитот го користела во траење од 
еден работен ден. Како работен ден се смета и са-
ботата. 

4 Со денот на Рнегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за кредитира-
ње на банките за одржување на дн пчата ликвид-
ност („Службен лист на СФРЈ" бп 8 '77 18/77 4 78, 
41/78 и 6378) 

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

О бр 76 
20 деке^чои 1978'година 

Белград 
Претседател 

на С^ре^ 1 -'-оперите, 
гувернер 

на Наоодна^а банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

1106. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономиите покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 
500 И 1000 ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија ќе пушти 
во оптек на 15 јануари 1979 година 'банкноти од 
500 и 1000 динари со обележјата Што се утврдени со 
Одлуката за основните обележја на банкнотите 
од 10, 20, 50, 100. 500 и 1000 динари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/78). 

2. На банкнотите од 500 и 1000 динари од точка 
1 на оваа одлука ќе се наоѓаат потписи на гувер-
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нерот на Народната банка на Југославија д-р 
Ксенте Богоев и на заменик-гувернерот Илија Мар-
јановиќ и датумот 12 VIII 1978. 

3. Банкнотата од 500 динари изработена со обе-
лежјата што се утврдени со Одлуката за обележјата 
на банкнотата од 500 динари и на кованите пари од 
2 и 5 динари („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/70) 
и со Одлуката за основните обележја на банкноти-
те од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 дина-
ри („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77) и банкно-
тата од 1000 динари изработена со обележјата што 
се утврдени со Одлуката за основните обележја на 
банкнотите од 1000 динари и од 20 динари („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/75 и 20/76) и натаму ос-
тануваат во оптек како законско средство за пла-
ќање 

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

О. бр 78 
20 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Брз основа на член 244 став 1 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За помошник-сојузен секретар за правосудство 
Ш организација на сојузната управа се назначува 
Јернеј Врхунец, секретар на Советот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Сло-
венија. 

Е. п бр 993 
12 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

За помошчик-претседател на Сојузниот комитет 
за законодавство се назначува Љубомир Прлета, 
секретар на Секретаријатот за законодавство на 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина. 

Е. п. бр.994 
12 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1093. Одлука за условите и начинот на из-
давање дозволи за извоз и увоз на сто-
ки во 1979 година — — — — — — 2661 

1094. Одлука за начинот на формирање на 
цените за производите во прометот — 2661 

1095. Одлука за укинување на Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за 
следење на стопанските движења — — 2665-

1096. Одлука за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса 2665 

1097. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови на самоуп-
равните интересни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, за 
начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на кори-
сниците на тие приходи — — — — 2667 

1098. Решение за повлекување од промет на 
леког PASTA ZINCI OXYDI а 25 g, кон-
тролен број 170, производ на ЈБекарна 
„Трешњевка" — Загреб — — — — 2677 

1099. Решение за повлекување на лекот 
PRAZINE, ампули 10X50 mg серија број 
385045 и серија број 232086. производ на 
„Плива", фармацеутска, кемијска, прех-
ранбена и козметичка индустрија — 
Загреб — — _ — 2678 

1100. Решение за повлекување на лекот 
LUCIDRIL дражен а 20X250 mg серија 
број 36610176 и серија број 5124013, про-
извод на „Крка", товарна фармацевт-
ских ин кемичних изделков — Ново 
Место — — — — — — — — — 2678 

1101. Решение за повлекување на лекот 
BONOPEN капели 12X250 mg, серија и 
контролен број 102—0478 производ на 
„PODRAVKA-BELUPO", Копривница — 2678 

1102. Правилник за метролошките услови за 
платинските отџорни термометри — 
примарни еталони во температурен оп-
сег од 90,188 К до 903,905 К — — — 2678 

1103. Одлука за тарифата по која се напла-
туваат надоместите за услугите што ги 
вршат Народната банка на Југослави-
ја, народните банки на републиките и 
народните банки на автономните по-
краини — — — — — — — — 2683 

1104. Одлука за измена на Одлуката за на-
чинот и роковите за регистрирање и 
евидентирање на кредитните работи со 
странство — — — — — — — — 2686 

1105. Одлука за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност — 2687 

1106. Одлука за пуштање во оптек на банк-
ноти од 500 и 1000 динари — — — 2687 

Назначузања и разрешувања — — — — 2688 

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

Душан Машовиќ* Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр* 17* 


