
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик, — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Петок, 17 април 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 23 ГОД XXXVII 

Цена на овој број е 18 динари. Акон-
тацијата ца претплатата за 1981 год. 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена. - Редакција: Улица 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. 
- Телефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

205. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМА-
ЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНА-
РОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, ОД 
СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1981 ДО 1985 ГОДИНА, ШТО Е , КОРИСТЕН ЗА 
ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕ-

НАЦ" 

Се прогласува Законот за преземање на отпла-
тата на заемот на Меѓународната банка за обнова 
и развој, од страна на федерацијата во периодот 
од 1981 до 1985 година, што е користен за изградба 
на хидросистемот .,Ибар-Лепенац", што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 април 1981 година. 

П. бр. 67 
15 април 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraighcr, с. р. 

- ' Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ, ОД СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985, ГОДИНА, ШТО Е 
КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБАНА ХИДРОСИСТЕМОТ 

„ИБАР-ЛЕПЕНАЦ" 

Член 1 
Федерацијата презема обврска на Меѓународ-

ната банка за обнова и развој да и отплатува дел 
од зае,мот што е користен за изградба на хидро-
системот ,,Ибар-Лепенац" во разни валути, во до-. 
ларска 'противвредност од 5,660.000 САД долари, 
почну,вајќи од 1 јануари 1981 година па до 31 де-
кември 1985 година, а врз основа на Законот за 
ратификација на Договорот за заем помеѓу Југо-
славија и Меѓународната банка за обнова и развој, 
бр. 777 YU („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72). 

Федерацијата презема и обврска за плаќање на 
каматите и на другите обврски според Договорот за 
заем од став 1 на овој член. 

Член 2 -
Вкупниот износ на отплатите од член 1 на овој 

закон,-заедно со каматата и со другите обврски фе-
дерацијата ќе го отплати во десет еднакви полуго-
дишни ануитети кои, според договорот за заем оз 
член 1 на овој закон и амортизациониот план како 
составен дел на тој договор, втасуваат секоја годи-
на на 1 мај и на 1 ноември. 

Член 3 
Годишниот износ на динарската противвред-

ност за намената од член 1 на овој з-акон се обез-
бедува во буџетот на федерацијата секоја година, 
сметајќи го курсот на динарот опрема САД долар 
во моментот на плаќањето на ануитетите. 

Годишниот износ на девизните средства за на-
мените СУД член 1 на овој закон се обезбедува во 
рамките на износот на девизите утврдени со актот 
на Собранието на СФРЈ за утврдување на вкупниот 
износ на Девизите за потребите на федерацијата, а 
распоредени со пропис ита Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Се овластува функционерот кој раководи со со-

јузниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, по потреба, да презема дејствија во 
врска со из,вршувањето на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ". 

206. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република . Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА 

АФРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата на име членски влог на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
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на Африканската банка за развој, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 април 1981 година. 

П. бр. 69' 
15 април 1981 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergeј Kraigher, с. р. 

,Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. ,р. 

З А К О Н 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА НА ИМЕ ЧЛЕНСКИ ВЛОГ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА НА АФРИКАНСКАТА БАНКА ЗА 

РАЗВОЈ 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства на име 

членски влог на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на Африканската банка за 
развој, согласно со Законот за ратификација на 13-, 
меиетата Спогодба за основање на Африканската 
банка за развој и Општите правила што го регу-
лираат приемот на ^регионални з-емји во членство 
на Банката. 

Членскиот влог на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на Африканската банка 
за развој го опфаќа износот на" влогот што се упла-
тува и износот на влогот што и се плаќа-на Афри-
канската банка за развој и на нејзино евентуално 
барање. -

Член 2 
Средствата на име членски влог што и се упла-

тува на Африканската банка за развој ќе се обез-
бедат во буџетот на федерацијата во износ од 
188,771.500 динари во конвертибилни девизи, како 
противвредност за 4,990.000 пресметковни единици 
на Африканската банка за развој, според курсот од 
37,82896 динари за една пресметковна единица. 

Член 3 
Средствата 'од член 2 на овој закон ќе се обез-

бедат во буџетите на федерацијата ,за рдделни го-
дини и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1931 година -
37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како 
протр!ввредност за 998.000 пресметувани единици 

,на Африканската банка за развој; 
2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 

37,754.300 динари во "конвертибилни девизи, како 
противвредност за 998.000 пресметковни единици 
на Африканската банка за развој,; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 
37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како 
противвредност за 998.000 . пресметковни единици 
на Африканската банка за развој; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 
37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како 
противвредност за 998.000 пресметковни единици на 
Африканската банка за развој; 

5) во Буџетот-на федерацијата за 1985 година - . 
37,754.300 динари во конвертибилни девизи, како 
противвредност за 998.000 пресметковни единици 
на Африканската банка за развој. 

Во случај на промена на курсот на пресметков-
ната единица на Африканската банка за развој 
спрема динарот, ќе. се изврши соодветно прилаго-
дување на износот на средствата утврдени во став 
1 на овој член. " 

Член 4 
Средствата од член 3 на овој закон се водат на' 

посебна сметка ка ј Народната банка на Југослави-
ја и можат, на барање од Африканската банка за 
развој, да се користат во динари или во конверти-
билни валути. 

Член 5 

Средствата на име членски влог на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на 
Африканската банка за развој, кој се плаќа на неј-
зино евентуално барање, ќе се обезбедат од посто-
јаната буџетска резерва на федерацијата, во кон-
вертибилни девизи во противвредност до 14,970.000 
пресметковни единици на Африканската банка за 
развој според курсот на пресметковната единица 
спрема динарот што важи на денот на поднесеното 
барање. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

207. 

Врз основа на член 33 став 2ч од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД'ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА 
ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА' УВОЗОТ 
НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕ-
НИТЕ П БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАН-

СКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР 

1. На увозот на бродови кои се замена за униш-
тените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот 
воен судир, - нема да се плаќа давачката за царинско 
евидентирање пропишана со Одлуката за височи-
ната на давачката за царинското евидентирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76). 

2. Оваа одлука -се применува на увозот кој се 
врши до 31 декември 1981.година. 

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

Е.п. бр. 142 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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210. 208, 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА 
УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ - ЗАМЕНА ЗА 
УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО 

ИРАНСКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР 

1. На увозот на бродовите кои се замена за 
уништените и блокираните бродови во иранско-
-ирачкиот воен судир, нема да се плаќа посебна да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки пропишана со Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои се плаќа посебна давач-
ка за израмнување на даночното1 оптоварување на 
увезените стоки во 1981 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80). 

2. Оваа одлука се применува на увозот кој се 
врши до 31 декември 1981 година. 

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

Е.п, бр. 144 ' 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

209. 

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАНКА 
ЗА 50 % НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗА-
МЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ 
БРОДОВИ ВО ИРАНСКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН 

СУДИР 

1. На увозот на бродови кои се замена за униш-
тените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот 
воен судир, ќе се примени намалена царинска стап-
ка за 50% од пропишаната стапка во Царинската 
тарифа. 

2. Ова решение се применува на увозот кој се 
врши до 31 декември 1981 година. 

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

Е.п. бр. 143 
9 април 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 17, во врска со член 6 од За-
конот за контрола на квалитетот на земјоделските 
и прехранбените производи во надворешно-тргов-
скиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 
и 70/78), во спогодба со Сојузниот комитет за земјо-
делство, а по прибавено мислење од Стопанската 
комора на Југославија, сојузниот секретар за пазар 
и општи стопански работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и 

постапката за вршење контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените производи и на 
нивните преработки во надворешнотрговскиот про-
мет (во натамошниот текст: производите), обврските 
на извозниците односно увозниците во врска со 
вршењето на таа контрола и податоците што мора 
да ги содржи цертификатот; се определуваат про-
изводите за кои може да се издаде цертификат 
само врз основа на претходно извршено испитува-
ње, односно анализа или суперанализа на тие 
производи и начинот на вршење испитување, од-
носно анализа или суперанализа и се определуваат 
организациите на здружен труд што можат да 
вршат суперанализа на производите. 

Член 2 
Контрола на квалитетот на сите производи се 

врши со органолептички преглед на производите, 
а контрола на квалитетот на производите опреде-
лени со овој правилник се врши и со лабораториско 
испитување — вршење на анализи или суперана-
лиза 

Член 3 
Органолептичкиот преглед на производите оп-

фаќа: претходна идентификација на пратката, 
утврдување на количината, пакувањето, означува-
њето, амбалажата, превозното средство и условите 
на транспортирање на производите, утврдување 
дали се исполнети пропишаните услови за квали-
тетот на односниот производ, како што се: општиот 
изглед, бојата, мирисот, вкусот, конзистенцијата, 
чистотата (присуство на туѓи примеси и др.), уед-
наченрста според големината, структурата, бојата, 
како и утврдување на другите својства специфич-
ни за односниот вид производи што можат органо-
лептички да се утврдат. 

Член 4 
Лабораториското испитување на производите 

опфаќа вршење на анализа или суперанализа со 
која се утврдува дали производот ги исполнува 
пропишаните услови за квалитетот во поглед на 
хемискиот состав и содржината на определени 
компоненти. 

Земањето на извадоци за лабораториско испи-
тување се врши на пропишаниот начин, а за про-
изводите за кои не е пропишан начинот на земање 
извадоци — се врши на начинот пропишан за слич-
ни производи - или на начинот усвоен оо општите 
стручни норми. 
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Член 5 
Суперанализа на производите вршат само оние 

организации на здружен, труд што се определени 
со овој правилник. -

Член 6 
За производите за кои не се пропишани методи 

за вршење анализи, односно суперанализа анали-
зи односно суперанализи на тие производи се 
Вршат според методите пропишани за слични про-
изводи или според методите усвоени со општите 
стручни норми. 

Член 7 
За производите за кои ќе се утврди дека ги 

исполнуваат пропишаните услови за квалитетот се 
Издава цертификат. 

За производите за кои ќе се утврди дека не ги 
исполнуваат пропишаните услови за квалитетот се 
донесува решение за одбивање на барањето за из-
давање цертификат. 

Член 8 
За производите за кои е извршен органолеп-

тички преглед и се земени извадоци за лаборато-
риско испитување, односно анализа заради конечно 
утврдување на квалитетот на тие' производи и из-
давање на цертификат, може да се издаде потврда 
паради цар-инење. 

Потврдата од став 1 на овој член се издава 
само ако со органолептички преглед се утврди де-
ка производите во поглед на својствата на квали-
тетот што мох^ат органолептички да се утврдат ги 
исполнуваат пропишаните услови за квалитетот. 

Член 9 
Производите за кои е донесено' решение за од-

бивање на барањето за издавање цертификат мо-
жат, во согласност со царинските прописи, да се 
складираат до завршувањето на постапката, од-
носно до добивањето на одобрение да можат да се 
увезуваат како производи што отстапуваат од про-
пишаниот ' квалитет или додека увозникот не ги 
Отстрани утврдените недостатоци. 

Член 10 ! ' 
Хаварисаните пратки и деловите на пратки од 

производи кај кои се настанати промени во квали-
тетот, па увозникот поради тоа ја менува нивната 
употребна намена можат, во согласност со царин-
ските прописи, да се складираат до завршувањето 
На соодветната постапка. 

Член 11 
Контрола на квалитетот на производите се 

врши на барање од извозникот, односно увозникот 
за издавање на цертификат за производите што се 
извезуваат, односно увезуваат. 

Извозникот, односно увозникот е должен да 
ја подготви. пратката за контрола, да ги определи 
претставниците што ќе присуствуваат на контро-
лата, да обезбеди помошна работна сила за контро-
ла и земање извадоци, како и да подготви соодвет-
на неопходна амбалажа и друг помошен материјал 
за пакување на извадоците. 

Член 12 1 

Барање за издавање на цертификат за произ-
водите што се извезуваат извозникот поднесува до 
организацијата на здружен труд овластена за вр-
шење контрола на квалитетот, најдоцна 24 часа 
пред почетокот на натоварот. 

Барање за издавање на цартификат за произ-
водите што се увезуваат поднесува увозникот, по 
правило, 24 часа пред втасувањето на стоките до 
подрачната организациона единица на Сојузниот 

пазарен инспекторат во местото во кое се врши 
контролата на квалитетот. -

Барање за издавање на цертификат увозникот 
повторно поднесува за производите ка ј кои е врше-
но отстранување на недостатоците и за производи-
те за кои е дадено одобрение за увоз на производи 
со понизок квалитет. 

Барање за издавање на цертификат извозни-
кот поднесува и за оние производи кои не подле-
жат на контрола на квалитетот, ако странскиот 
купувач -бара цертификат за тие производи. 

Член 13 
Барањето за издавање на цертификат за про-

изводи што се извезуваат ги содржи следните по-
датоци: називот и адресата на производителот, ви-
дот и називот на производот, земјата во која 
производот се извезува, упатната станица, времето 
и местото на натоварот, видот и бројот на превоз-
ното средство, бројот на обвивките (парчињата) и 
единицата на пакувањето, бруто и нето-тежината 
и основните податоци за квалитетот на производите. 

Барањето за издавање на цертификат за про-
изводите што се увезуваат ги содржи следните по-
датоци: видот и називот на производот, земјата 
извозничка, називот на странскиот добавувач, зем-
јата на потеклото на-производот, видот и бројот на 
превозното средство, местото на натоварот и упат-
ната станица, бројот на обвивките (парчињата) и 
единицата на пакување, бруто и нето тежината и 
основните податоци за квалитетот на производите. 

Кон барањето за издавање на цартификат во 
смисла на ст. 1 и 2 на овој член се поднесуваат до-
кументите што го придружуваат производот, а 
служат како доказ за точноста на податоците на-
ведени во, барањето. 

Член 14 
За производите кои подлежат на контрола на 

квалитетот, а за кои не е пропишан квалитетот за 
пуштање во промет на внатрешниот пазар, увоз-
никот е должен кон барањето за издавање на цер-
тификат да достави и писмени податоци за хеми-
скиот состав и содржината на компонентите, како 
и други неопходни податоци за идентификацијата 
и утврдувањето на квалитетот на тие производи. 

' , Член 15 
За производите за кои со странскиот купувач 

е договорен извозниот квалитет, извозникот е дол-
жен кон барањето за издавање на цертификат ia 
го приложи договорот со кој е договорен таков 
квалитет. 

Член 16 
Ако увозникот, по претходно добиеното одоб-

рение, бара издавање на цертификат за увоз на 
производи што отстапуваат од пропишаниот ква-
литет, должен е кон барањето за издавање на 

цертификат да приложи копија на документот со 
кој е одобрен увоз на тие производи. 

Член 17 
Цертификатот за производите наменети за из-

воз мора да ги содржи следните податоци: називот 
на овластената организација на здружен труд што 
извршила контрола на квалитетот, бројот на цер-
тификатот, називот и седиштето на извозникот, ви-
дот на превозното средство, местото на натоварот, 
земјата во која производот се извезува, видот и 
називот на производот, бројот на обвивките (парчи-
њата) и е-диницата на пакувањето, квалитетот на 
производот, бројот и датумот на лабораторискиот 
наод, називот на организацијата на здружен тпуд 
што извршила анализа, односно суперанализа, бру-
то и нето-тежината на производот, констатацијата 
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дека производот му одговара на пропишаниот од-
носно договорениот квалитет, датумот и местото на 
издавање на цертификатот и потписот на овласте-
ниот работник. 

Член 18 
Цертификатот за производите што се увезуваат 

мора да ги содржи следните податоци: називот на 
органот што го издал цертификатот, бројот на цер-
тификатот, називот и седиштето на увозникот, видот 
и регистарскио-т број на превозното средство, земјата 
на потеклото на стоките, називот на странскиот до-
бавувач, местото на натоварот, упатната станица, 
видот и називот на производот, бројот на обвивките 
(парчињата) и единицата на пакувањето, квалите-
тот на производот, бројот и датумот на лаборато-
рискиот наод, називот на организацијата на здру-
жен труд што извршила анализа, односно супер-
анализа .— бруто и нето-тежината на производот, 
односно податоци за тежината на производот, кон-
статацијата дека производот му одговара на пропи-
шаниот, односно определениот квалитет, датумот и 
местото на издавањето на цертификатот и потписот 
на овластениот работник. 

За производите за кои е издадено одобрение 
дека можат да се увезуваат како производи што 
отстапуваат од пропишаниот квалитет, во цертифи-
катот се внесуваат, покрај податоците од став 1 на 
овој член, и податоци од кој пропис за квалитетот 
на производите отстапуваат, како и во што е и кол-
каво е тоа отстапување. 

Член 19 
Покрај податоците од чл. 17 и 18 на овој пра-

вилник, цертификатот може да содржи и други по-
датоци, зависно од видот на производот, барањето 
на странскиот купувач или од други околности. 

Член 20 
Образецот на цертификатот го пропишува Со-

јузниот пазарен инспекторат. 

Член 21 
За следните производи што се извезуваат, од-

носно увезуваат може да се издаде цертификат са-
мо врз основа на претходно извршена а.нализа или 
суперанализа, и тоа за: 

1) производи наменети за извоз: 

— конзерви од месо, 
— вино, 
— ракија од сливи — сливовица; 

2) произведи кои се увезуваат: 

— конзерви од месо и риби, 
.— масти и масла од животинско потекло, 
— млеко во прав, 
— путер, ч ^ 
— сирила и млекарска култури, 
— производи од јајца, 
— конзервирано овошје, 
— овошни сокови, бази и концентрат^, 
— конзервиран зеленчук, 
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— сокови и к о н ц е н т р а т од зеленчук:, 
— кафе и с у р о г а т од кафе, 
— соли за јадење и саламурење, 
— концентрат за супа, 
— адитиви, 
— масти и масла од растително потекло, 
— шеќер и мед, 
— какаовец и какао производи, 
— вино и производи од вино, 
— еколошки средства, 
— алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
— суровини и Полупроизводи за производство 

на алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
— шпиритус и суровини за производство на' 

шпиритус, 
— добиточна храна и додатоци на добиточна 

храна, освен зрнести храни. 
По исклучок од одредбите на став 1 од овој 

член, за производите што се увезуваат цертификат 
може да се издаде и без претходно извршена ана-
лиза, ако со органолептички преглед се-утврди де-
ка производот е испорачан од ист испорачувач, од-
носно произведен од ист производител, дека е во 
оригинално и неоштетено пакување, од иста серија 
или заштитен или друг знак — ознака, односно де-
ка има уедначен квалитет ако е во растурена сос-
тојба, и дека со анализа на претходно втасаните 
пратки на истиот тој производ е веќе утврдено дека 
одговара на пропишаните услови за квалитетот и 
дека е издаден цертификат. 

Член 22 
Анализа или суперанализа на производите што 

не се опфатени со одредбите од член 21 на овој 
правилник, може да се изврши по исклучок, ако 
при органолептичкиот преглед на производите не 
може со сигурност да се утврди составот или од-
делни елементи на кв.алитетот што се битни за 
утврдување на квалитетот на производот. 

Член 23 
Суперанализа на производите заради утврду-

вање на составот и пропишаните елементи на ква-
литетот, можат да вршат следните организации на 
здружен труд: 

1) Институтот за примена на нуклеарната енер-
гија во земјоделството, ветеринарството и шумар-
ството — Белград; 

2) Прехранбепо-технодошкиот институт — Заг-
реб; 

3) Заводот за здравствена заштита на СР Хрват-
ска — Загреб; 4) Заводот на СР Словенија за здравствена 
заштита — Љубљана; 

5) Заводот за здравствена заштита на СР Срби-
ја — Белград; 

6) Заводот за здравствена заштита на СР" Ма-
кедонија — Скопје; 

7) Технолошкиот факултет — Нови Сад; 
8) Заводот за контрола на земјоделските произ-

води „Топчидер" — Белград; 
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9) Институтот за технологија на земјоделските 
и прехранбените производи при Земјоделскиот фа-
култет — Сараево; 

10) Земјоделскиот институт — Титоград; 
11) Еколошката станица — Вршац; 
12) Југословенскиот институт за технологија на 

месото — Белград; 
13) Истражувачкиот институт на Ветеринарски^ 

от факултет — Сараево; 
14) -Ветеринарниот институт — Белград; 
15) Ветеринарски^ завод на Хрватска — Заг-

реб. 

Член 24 
Организациите на здружен труд од член 23 

тон. 8 до 11 на ,овој правилник можат да вршат 
супер анализа само за производи од растително по-
текло, а организациите на здружен труд од тој 
член точ. 12 до 15 — само за производите од ани-
мално потекло и за добиточна храна. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за на-
чинот и постапката за вршење контрола па квали-
тетот на земјоделските и прехранбените производи 
во надворешнотрговекиот промет, за обврските на 
извозниците, односно увозниците во врска со врше-
њето на таа контрола и за податоците што мора да 
ги со,држи цертификатот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/75). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 356/2 
12 март 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
пазар и општи сто-

пански работи, 
Имер Пуља, с. р. 

211. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите 

и начинот на користење на средствата на Буџетот 
на федерацијата за 1981 година за покритие на 
обврските за повластено возење во патничкиот 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/81), во 
спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОТ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И 
КОБ Л А СТЕНИ ВОЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ ВО 1981 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН БАРА-

ЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДОМЕСТ 

1. Надоместот за извршените превози на лица 
во 1931 година, што имаат право на бесплатно, од-
носно повластено возење во патничкиот сообраќај 
(во натамошниот текст: повластеното возење) 'орга-
низацијата на здружен труд што се занимава со 
превоз на патници во јавниот сообраќај (во ната-

мошниот текст: сообраќајната организација) го 
остварува со поднесување на барање за исплата на' 
тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на 
месецот во кој повластеното возење е извршено. 

Барањето за исплата на надоместот, сообраќаја 
ната организација и го поднесува на службата на 
општественото книговодство ка ј која има жиро-
-сметка. ; 

2. Кон барањето за исплата на надоместот, соо-
браќајната организација прилага, во два примеро-
ка, преглед на извршените повластени возења, 
составен врз основа на издадените возни исправи 
(билети) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења 
од став 1 на оваа точка се составува на Образецот 
ГХВ, што е отпечатен кон оваа наредба и лретста-
вува нејзин составен дел. - ; 

3. Кога службата на општественото книговод-
ство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди 
дека пресметката во поглед на изврше-ните повлас-
тени возења е исправна, а барањето за исплата на 
надоместот е основано, испоставува налог со кој го 
одобрува износот на надоместот во корист на жиро-
-сметката на сообраќајната организација, а на то-
вар на сметката бр. 60811-630-112 — Жиро-сметка 
за извршување на Буџетот на федерацијата за 1981 
година, позиција 495 — Средства за покритие на 
обврските за повластено возење во патничкиот соо-
браќај. i 

4. Еден примерок од прегледот на извршените 
повластени возења од точка 2 став 1 на оваа на-
редба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, 
службата на општественото книгов,одство од точка' 
1 став 2 на оваа наредба и го доставув-а на Служба-
та на општественото книговодство на Југославија, 
која врз основа на тој преглед и налогот и дозначу-
ва средства на сообраќајната организација. , 

Службата на општественото книговодство на 
Југославија води евиденција за надоместите ис.пла-
тени во претходниот месец по гранките на сообра-
ќајот и по категориите на корисниците на повлас-
тици, според Образецот ПВ. , ( 

5. За исплата на надоместот за повластено во-
зење на југословенските железници, Заедницата на 
југословенските железници поднесува заедничко 
барање на сите железнички и транспортни орга-
низации на здружен труд, кон кое прилага месе-
чен преглед на извршените повластени -возења на 
Образецот ПВ. \ 

6. По исклучок од одредбите на ваа наредба, 
надоместот за бесплатен превоз на членовите на 
Претседателството на СФРЈ, на членовите на Сове-
тот на федерацијата, на делегатите на Собранието 
на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен со-
вет, и се исплатува на Заедницата на југословен-
ските железници за сите железнички транспортни 
организации на здружен труд во паушален износ 
утврден на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката 
за условите и начинот на користење на средствата 
на Буџетот на федерацијата за 1981 година за пок-
ритие на обврските за повластено возење во пат-
ничкиот сообраќај. 

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

Бр. 7-74/1-81 
19 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за ! 

финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р, 
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Образец ПВ 

(назив на сообраќајната организација) (гранка на сообраќајот) 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗВРШЕНИТЕ ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО МЕСЕЦ - 1981 ГОДИНА, ЗА КОИ СЕ 
БАРА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ПО-
КРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ, А ЗА 

ПОВЛАСТИЦИТЕ ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

Надомести на сообраќајната организација 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Членови на Претседателството 
на СФРЈ, делегати на Собрани-
ето на СФРЈ и членови на Со-

. јузниот извршен совет 

2 Членови на Советот на федера-
цијата 

3 Народни херои 

4 Носители на „Партизанска спо-
меница 1941" 

5 Борци на Шпанската национал-
- ноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 го-
дина 

6 Лица одликувани со орден Ка-
раѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ — у-
становен во Црна Гора 1851 го-
дина 

7 Воени инвалиди и уживатели 
на семејна инвалиднина 

ВКУПНО: 

Дека овој преглед е составен врз основа на издадени возни исправи за повластено возеше во патнич-
киот сообраќај, тврдат: 

(место и датум) - (шеф на сметководството) (индивидуален работо-
воден орган, односно 
претседател на коле-
гијалниот работоводен 
орган) 
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212. 

Врз основа на член 329 о-д Законот за воз-
душната пловидба („Службен лист" на СФРЈ", бр. 
23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К -
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОЖАРНМК ДРСКАТА СЛУЖБА НА 

АЕРОДРОМ 

Член 1 
Во Правилникот за пожарникарската служба 

на аеродром („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79 
и 61/80) во член 63 став 2 зборовите: „и соодветните 
пожарникарски возила" се бришат, а зборовите: 
„што се предвидени со овој правилник", се ,заме-
нуваат со зборовите: „што е предвидено со овој 
правилник". 

Во став 3 по зборовите: ,,се должни" се дода-
ваат зборовите: „до 1 мај 1982 година да ги обезбе-
дат соодветните пожарникарски возила и да". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1786/1 
7 април 1981 година 

Белград 
Претседател 

н а С О Ј У З Н И О Т к о -
митет за сообраќај 

и врски, 
Анте Зелиќ, -с. р. 

213. 

Врз основа на член 6 став 3 о-д Законот за заш-
т и т а на населението од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
,социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ, НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД КОН ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛО-
ВИТЕ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИС-
КОТО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИ^МНИТЕЛИТЕ НА 

ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

1. Се утврдува дека следните организации - на 
здружен труд располагаат со соодветна опрема и 
дека имаат стручни работници за проверуваше на 
лабораториското испитување (идентификацијата) 
на причинителите на одделни заразни болести за-
ради утврдување на дијагноза, и тоа: ' 

1) причинители на беснило — Пастеров завод, 
Нови Сад; 

2) причинители на пегав тифус и Брилова , бо-
лест — Медицински факултет на Универзитетот во 
Сараево, Сараево; 

3) причинители на грип — Институт за имуно-
биологија и впрусологија — Торлак, Белград, Иму-
нолошки завод, Загреб, Завод за заштита на здрав-
јето на СР Хрватска, Загреб и Завод на СР Слове-
нија за здравствена заштита, ЈБубљана; 

4) причинители на детска парализа: — Мистик 
туѓ за имуиобиологија и вирусологија — Торлак, 
Белград и Имунолошки завод, Загреб; 

5) причинители на колера: — Завод за здрав-
ствена заштита на СР Србија „Милан Јовановиќ - , , 
Батут", Белград и Завод за заштита на здравјето 
на СР Хрватска, Загреб; 

6) причинители на маларија — Завод за здрав-
ствена заштита на СР Србија „д-р Милан Ј о в а н а 
виќ-Батут", Белград; 

7) причинители на големи сипаници и причини-
тели на вирусни хеморагични грозници — Инсти-
тут за имунобиологија и вирусологија — Top лак, 
Белград; 

8) причинител на заразно труење со храна пре-
дизвикано со салмонели: — Завод за здравствена 
заштита на СР Србија ,.д-р Милан Јовановиќ-Ба-
тут". Белград, Завод за заштита на здравјето на СР, 
Хрватска, Загреб и Регионален завод за здравстве-
на заштита, Сараево. 

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

Бр. 07-1270/1 
2 април 1981 година 

Белград 
Претседател на 

Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 
социјална заштита, ' 

Светозар Пеновски, с. -р. 

214. 

Врз основа на член 37 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните ба.нки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите 
донесува , 

О Д Л У К А 
ЗА -ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА 

СПРЕМА СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица кои вршат надворешнотр-
говски промет (во натамошниот текст: увозниците), 
се должни на овластената банка, преку која вршат? 
плаќања во странство, да и го пријават секое пого-
лемо плаќање на 30 дена пред денот на втасаноста 
на плаќањето. f 

Рокот од 30. дена од став 1 на оваа точка се смеа-
та од денот на приемот на пријавата за поголеми 
плаќања до денот кога овластената банка со дозна-
ка го извршува налогот за плаќање спрема стран-
ство, односно до денот на отворањето на акреди-
тивот. : 

Пријавите од став 1 на оваа точка се поднесу-
ваат на образецот бр. 1, кој е отпечатен кон оваа од-
лука и претставува нејзин составен дел. 

Увозниците се должни копија од пријавата за 
поголеми плаќања да достават до народната банка: 
на републиката, односно до народната банка на ав-
тономната покраина надлежна за крајниот корис-
ник од налогот за плаќање. 

2. Под поголемо плаќање, во смисла на оваа од-
лука, се подразбира секое плаќање во конвертибил-
ни девизи чија динарска противвредност, сметана 
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по средниот дневен курс на денот кога се врши 
пријавување, го преминува износот од 50.000 САД 
долори. 

3. Овластините банки се должни на 5-ти, 15-ти 
и 25-ти во текуштиот месец да поднесат до Народ-
ната банка на Југославија пријава за вкупно при-
јавените поголеми плаќања од точка 1 на оваа од-
лука, и тоа на образецот бр. 2, кој е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Пријавите од став 1 на оваа точка кои се дос-
тавуваат до Народната банка на Југославија до 
5-ти во месецот ги опфаќаат примените пријави на 
увозниците од 21-ви до 30-ти во претходниот месец, 
а пријавите од тој став кои се доставуваат до 15-ти 
"и 25-ти во месецот ги опфаќаат примените пријави 
на увозниците од 1-ви до 10-ти, односно од И-ти до 
20-ти во текуштиот месец. 

Покрај пријавите од став 1 на оваа точкГа, бан-
ките овластени за работи со странство и доставу-
ваат на Народната банка на Југославија и пријави 
за обврските за плаќање по кредитите и по даде-
ните гаранции на странски банки до 15-ти во те-

куштиот' месец за плаќањата што втасуваат во 
наредниот месец, и тоа на образецот бр. 3, кој е от-
печатен кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел. 

4. Налозите за плаќање кои не ќе се пријават? 
во смисла на точ. 1 и 3 од оваа одлука не можат да 
се извршуваат. 

5. Упатство за спроведувањето на оваа одлука 
дава, по потреба, Народната банка на Југославија. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот де^ 
од денот на објавувањето во „Службен лист- иза 
СФРЈ". 

О. бр. 17 
7 април 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р 

Образец бр. 1 Образец бр. 2 
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Образец бр. 3 

215. 

Врз основа на член 189 во врска со член 58 
став 2 од Законот за девизното работење и за кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77) и член 34 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банк,и на автономиите покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот. на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА 
ИМ ДОСТАВУВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ПЛАНИРАНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ И ДЕВИЗЕН 

ОДЛИВ 

1. Банките овластени за работи со странство 
(во натамошниот текст: овластените банки) им до-
ставуваат на народните банки на републиките, на 
народните банки на автономиите покраини и на 
Народната банка на Југославија план на вкупните 
девизни приливи и девизни одливи, направен врз 
основа на податоците со кои тие располагаат, на 
плановите на организациите на здружен труд и на 
плановите на други општествени правни лица, без 
оглед дали се основачи на банката, и тоа за кон-

вертибилна^ и клирнишките девизи, за текуштата 
година по тримесечната динамика, до 31 јануари 
секоја година. 

Планот од став 1 на оваа точка се утврдува на 
образецот План на приливот и одливот на девизи, 
според следните елементи: 

1) вкупер! девизен прилив, што ќе го остварат 
организациите на здружен труд, други општествени 
правни лица, граѓани и граѓански правни лица по 
сите основи, освен приливот што се пренесува врз 
комитетите на други банки, специфицирано по од-
делни самоуправни интересни заедници за економ-
ски односи со странство, и тоа: 

— девизен прилив според извоз.на стбки; 
— девизен прилив според извоз на услуги; 
— нестоковен прилив во корист на физички 

лица и граѓански правни лица; 
— друг нестоковен девизен прилив; 
— камати; 
2) вкупен девизен одлив, што ќе го остварат 

организациите на здружен труд, други општествени 
правни лица, граѓани и граѓански правни лица по 
сите основи, а што е заснован врз утврдените права 
на плаќања, специфицирано по одделни самоуправ-
ни интересни заедници за економски односи со 
странство, и тоа: 

— девизни плаќања според увоз на стоки (во 
готово и на кредит); 

— девизен одлив според увоз на услуги; 
— подигната ефектива и извршени дознаки ОД 

девизните сметки на граѓаните; 
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— друг нестоковен одлив; 
'—камати (со спецификација: за среднорочни и 

долгорочни кредити и за краторочни ^кредитни ли-
нии и краткорочни депозити земени од странство); 

3) користење на странски кредити, освен крат-
корочни кредитни линии и краткорочни депозити 
примени од странство, по видови, намени и рочност 
на користењето на кредитите, а врз основа на право-
то на нивното склучување и користење, со след-
ната спецификација: 

— финансиски, 
— за рефинансирање, 
— за репродукција, 
— за опрема, 
— за широка потрошувачка, 
— други; 
4) наплати по кредити дадени на странство 

(главница); 
5) отплати на странски кредити (главница) спо-

ред спецификацијата од одредбата под 3 од овој 
став, по рокови на втасаност. 

2. Планот на овластената банка од точка 1 на 
оваа одлука ги опфаќа и плановите на основните 
банки во состав на' здружените банки, како и пла-
новите на другите основни банки за кои се вршат 
работи на меѓубанкарски состанок на девизниот 
пазар. 

3, Организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица се должни на овластените 
банки, преку кои вршат девизно работење, да им ги 
достават плановите на своите, девизни приливи и 
девизни одливи на образецот од точка 1 став 2 на 
оваа одлука. 

Организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица што вршат девизно рабо-
тење преку повеќе овластени банки и го доставу-
ваат на секоја банка планот на девизните приливи и 
девизните одливи за оно,ј дел од работењето за кој 
тие предвидуваат дека ќе го извршат" преку таа 
банка, со тоа што збирот на девизните приливи и 
одливи според тие планови не може да биде по-
голем од вкупниот планиран девизен прилив и од-
лив и од утврдените права на плаќања во рамките 
на самоуправните интересни заедници за економски 
однос со странство. 

Трговските организации на здружен труд во 
планот на приливот и одливот на девизи ги внесу-
ваат само износите -на своите сопствени девизни 
приливи и одливи, а производствените организации 
на здружен труд и други општествени правни липа 
го внесуваат целиот девизен прилив според кој тие 
се корисници и целиот девизен одлив според кој се 
отпишуваат нивните права на плаќање во само-
управните интересни заедници за економски односи 
со странство. 

4V Овластените банки не можат да ги прифатат 
налозите за плаќање во сранство на оние органи-
зации на здружен труд и на други организации кои 
не ќе поднесат свои планови на девизен прилив и 
девизен одлив од оваа одлука. 

5. Сите износи во плановите на девизниот при-
лив и девизниот одлив на овластените банки се 
искажуваат во САД долари, со тоа што пресмету-
вањето во САД долари се врши според средните 
дневни курсеви што важат на денот" на поднесува-
њето на планот. Износите се ,искажуваат во илјади 
САД долари. 

6. Народната банка на Југославија заедно со 
Народните банки на републиките и народните, бан-
ки на автономните покраини, а сообразно на" член 
бб став 2 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странсво ќе је согледа ус,о-
гласеноста на доставените планови со утврдени-

те пропорции и со остварувањето на правата на 
девизи во платниот биланс на Југославија и во 
девизниот биланс на Југославија, и ако утврди 
дека плановрЈте не се во сагдасност со пропорциите 
'на платниот биланс на Југославија и со девизниот 
биланс на Југославија, за тоа ќе ги извести надлеж-
ните органи на републиките, односно на автоном-
ните покраини. 

7. Овластените банки и ги доставуваат плано-
вите на вкупните девизни приливи и девизни одли-
ви на народната банка на републиката, односно на 
народната банка на автономната покраина,' на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на овластената банка, 
како и на Наро-дната банка на Југославија. 

Овластените банки се должни, покрај планови-
те на вкупните девизни приливи и девизни од-
ливи, да направат и посебни планови на при-
ливот и одливот на девизи што ќе ги остварат 
организациите на здружен труд и други опште-
ствени правни лица чие седиште се наоѓа во друга 
република, односно автономна покраина. 

Плановите од став 2 на оваа точка, овластените 
банки и ги доставуваат на народната банка на репуб-
ликата, односно на народната банка на автономна-
та покраина на чие подрачје се наога седиштето на 
организацијата на здружен труд, односно на друго 
општествоно правно лице. 

8, Организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица и овластените банки вршат 
исправки на тримесечните планови на девизните 
приливи и девизните одливи десет дена пред денот 
на почетокот на секое тримесеч!е земајќи го пред-
вид извршувањето на планот во претходниот период 
и новите околности што во меѓувреме ќе настанат. 
Притоа можат да се вршат и исправки и усогласу-
вања на годишните планови на вкупните девизни 
приливи и девизни одливи, 

По исклучок од одредбите на точка 1 од ов-ia 
одлука, планот на вкупните девизни приливи и де-
везни одлив,и за 1981 година овластените банки ќе 
го достават до 30 април 1981 година, при што како 
план за првото тримесечје ќе се земе остварување-
то на девизните приливи и одливи за тој период, а 
за другите тримесечја во 1981 година ќе се изврши 
соодветно планско распоредување на девизните 
приливи и одливи во рамките на вкупниот годишен 
план. 

10. Народната банка на Југославија, народната 
банка на републиката и народната банка на автоном-
ната покраина се должни, спрема основната банка и 
здружената банка што не ќе го поднесат планот од 
точка 11 на оваа одлука или не ќе пост-улат според 
другите одредби од оваа одлука, да преземат мерки 
од член 58 на Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење па 
народните банки на републиките и наредните бан-
ки на автономните покраини. 

11. Образецот од точка Д став 2 на оваа одлука 
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел. 

12. Упатство за спроведувањето на оваа одлука 
по потреба, дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 18 
7 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. рЛ 
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216. 

Врз основа на член 48 од Законот за производ-
ството на вооружување и воена опрема („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/79), организациите на здру-
жен труд што произведуваат вооружување и воена 
опрема во рамките на Заедницата на индустријата 
на вооружување и воена опрема на Југославија и 
организациите на здружен труд што произведува IT 
готови производи, Полупроизводи, склопови, , ПОТ-

- склопови, делови, репродукционен материјал, суро-
вини и други производи односно вршат услуги што 
се од посебно значење за производството на воору-

ж у в а њ е и воена опрема во рамките на општите 
здруженија на Стопанската комора на Југославија 
и тоа1 Општото здружение на црната металургија 
на Југославија, Општото здружение на индустрија-
та за преработка на метали на Југославија, Општо-
то здружение за обоени метали на Југославија, Оп-
штото здружение на рудниците, и индустријата 
на неметали на Јз7гос дави ја, Општото здружение 
на хемиската индустрија и индустријата на гума 
на Југославија, Општото здружение на шумарство-
то и индустријата, за преработка на 1Дрво. целуло-
за и хартија на Југославија и Заедницата на Ју-
гословенското електростопанство „Југел", Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана и надлежните 
органи на републиките и автономните покраини, 
склучуваат 

. САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ПЛАН ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕ-
НА ОПРЕМА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 19Ѕ5 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат, во 

согласност со Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија во областа на производ-
ството на вооружување и воена опрема за периодот 
од 1981 до 1985 годрша, заедничките интереси и це-
ли, меѓусебните, права и обврските на организации-
те на здружен труд што произведуваат вооружу-
вање и Boetia опрема од член 7- на Законот за про-
изводството на вооружување и воена опрема, на 
организациите на здружен труд што произведуваат 
готови производи, ПОЛУПООИЗВОДИ, склопови П О Т -
склопови, делови, репродукционен материјал, суро-
вини и други производи, односно вршат услуги што 
се од посебно значење за производството на воооу-
жување и на воена опрема, Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана и надлежните органи на ре-
публиките и автономните покраини во производ-
ството на вооружувале и воена опрема, тргнувајќи 
од значењето на домашното'производство на воору-
жување и воена опрема за остварување на концеп-
цијата на општонародната одбрана, единството во 
процесот на производството на вооружување и вое-
на опрема, првенственото користење на домашни 
суровини и репродукционен материјал во произ-
водството нa вооружување и воена опоема и меѓу-
себна зависност, поврзаноста и одговорноста во 
производството на вооружување и воена опрема во 
мир и војна. 

Член 2 
Заеднички интереси и цели на учесниците на 

оваа самоуправна спогодба во симсла 'на член 1 д 
оваа самоуправна спогодба, во периодот од 1981 до 
1985 година, се: 

1) долгорочно и сигурно обезбедување на пот-
ребни видови и количества на воор,ужување и вое-
на опрема за "потребите на вооружените сили на 

СФРЈ и други потреби на народната одбрана в of 
мир и војна од домашно производство; , 

2) долгорочно и сигурно обезбедување на пот-4 
ребните видови количества на готови производи, 
Полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, реп^ 
родукционен материјал, суровини и други произво-
ди и услуги што се од посебно значење за произ-
водството на вооружување и воена опрема во мир1 

и војна; 
3) максимално користење на домашни суровини 

и репродукционен материјал и супституција на на ј -
важните увозни суровини и репродукционен мате-
ријал со домашни, ^о производството на вооружу-
вање повоена опрема; , 

4) воведување на современа техника, технолог 
лија и организација на процесот на трудот со оптш 
мално користење на капацитетите, заради поголема 
ефикасност во стопанисувањето со општествени 
средства и намалување на трошоците на производ-
ството на вооружување и воена опрема, на готови 
производи, Полупроизводи, склопови, потсктопови, 
делови и репродукциони материјал, суровини ii 
други производи и услуги што се од посебно значе-
ње за производството на вооружување и на военф 
опрема; 

5) долгорочна соработка и поврзување на орга^ 
низациите на здружен труд што произведуваат воо-
ружз^вање и воена опрема со организациите на 
здружен труд што произведуваат гогови производи, 
Полупроизводи, склопови, потсклопоѕи, делови, pen-i 
родукционен материјал, суровини и други производ 
ди, односно вршат услуги што се од посебно значеа 
ње за производството на вооружување и воена оп^ 
рема во остварување на плановите за развој, из-
градба и спремање на вооружените сили наѓ 
СФРЈ со домашно вооружување и воена опрема; 

6) унапредување на научно-истражувачката 
работа во областа на развојот и производството на 
вооружување и воена опрема и поврзување на ор-
ганизациите на здружен труд на носителите на за-
дачите на развојот и производството на вооружу-
вање и воена опрема со други организации на здру-i 
жен труд во земјата што се занимаваат со научно-
истражувачка работа. 

' Член 3 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласни, тргнувајќи од заедничките интереси и це-
ли утврдени во член 2 од оваа самоуправна спогод-
ба, да ги утврдат меѓусебните односи, правата и об-
врските за: 

— усогласување на плановите за производства 
на вооружување и воена опрема и плановите за? 
производство на готови производи, Полупроизводи, 
склопови, потсклопови. делови и репродукционен 
материјал и суровини и други производи и услуги 
што се од посебно значење за производството на 
вооружување и воена опрема по обемот и динами-
ката што се предмет на оваа самоуправна спогодба; 

— здружување на трудот и средствата заради 
проширување на материјалната основа на развојот 
и производството на вооружување и на воена опре^ 
'ма и производството на готови производи, полупро-
изводи, склопови, потсклопови, делови и репродук-
ционен материјал, суровини и други производи и 
услуги што се од посебно значење за производство-
то на вооружување и воена опрема; \ 

- - уредување на односите во областа на цени^ 
те, на производите и услугите што се предмет на 
оваа самоуправна спогодба; 

— унапредување на самоуправните и општес- 
твено-економските односи'во стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и остварувањето на други 
заеднички интереси и цели. 
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Член 4 
Заради остварување на заедничките ^интереси и 

цели, утврдени со оваа самоуправна с-погодба, учес-
ниците на оваа самоуправна спогодба се обврзуваат: 

— со самоуправните спогодби за -основите на 
планот што се склучуваат с-о други организации на 
(Здружен труд ,и со други самоуправни организации 
и заедници и со договорите за осн-овит-е на пдаро-
вите на општествено-политичките заедници и со 
сопствените планови да обезбедат приоритетно про-
извдство и испорака на производите и услугите што 
се предмет на оваа самоуправна спогодба; 

— да склучат самоуправни спо-годби, односно 
договори, со кон ќе обезбедат испораките на свои-
те производи да ги вршат уредно според динами-
ката од своите годишни планови, и во согласност 
со преземените обврски да обезбедат потребни "фи-
нансиски средства и други услови за создавање на 
сопствени резерви на суровини, репродукционен 
материјал и други производи потребни за производ-
ството на вооружување и воена опрема во мир и 
во војна; 

— "да го одржуваат пропишаниот квалитет на 
' вооружување и воена опрема и на готови произво-

ди, Полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, 
репродукционен материјал, суровини и други про-
изводи, за производството на вороужување и воена 
опрема, да ја унапредуваат технологијата заради 
подобрување на нивните квалитативни својства во 
согласност со современите технолошки достигања; 

— во согласност со својата дејност, да работат 
на развој и освојување на нови производи односно 
технологија заради унапредување на производство-
то на вооружување и воена опрема во мир и во 
војна; 

— производствените капацитети да ги одржу-
ваат, модернизираат и да ги прошируваат во сог-
ласност со преземените обврски од Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија во 
областа на производството на вооружување и вое-
на опрема, на оваа самоуправна спогодба и од пла-
новите донесени врз основа на нив; 

— да обезбедат материјални и други услови за 
вршење на контрола на квалитетот на производите, 
според стандардите, односно според посебните тех-
ничк,и услови што важат за производството на про-
изводи и услуги за потребите на производството на 
вооружување и воена опрема во мир и во војна. 

Обезбедувањето на приоритети производство и 
.Испорака на производи и услуги, кои се предмет на 
, Оваа самоуправна спог-одба, се врши по видови и во 
Количества (вкупни годишни) што се утврден.^ -во 
Билансот на приоритетното производство и испора-
к и т е на производите и услугите за периодот од 1981 
до 1985 година". 

Член 5 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

погласни годишните биланси на гфиорѕитетното про-
изводство и испораките на производите и услугите 
Јшто се предмет на оваа само.управна спогодба да се 
Утврдат секоја година најдоцна три месеца пред 
почетокот на годината за која С4 донесува билан-
сот, а во согласност со „Билансот на приоритетно^ 
Производство ' и испораките на производите и усл,у-
гите за пертсодот од 1981 до 1985 година" од член 4 
на оваа самоуправна спогодба. 

Член 6 
Во ,.Билансот на приоритетно^ производство и 

и с п и т и п т е на производите и услугите за периодот 
од 1981 до 1985 година" и во годишните биланси, 
-учесниците на оваа самоуправна спогодба ги утвр-
дуваат, покрај текуштите потреби, и потребните ви-
деви и количества на готови производи,, ПОЛУПРО-
ИЗВОДИ, склопови, потсжлопови, демови, репродук-

ционен материјал суровини и други производи за-
ради создавање на неопходните резерви за произ-
водството на вооружување ш воена опрема во мир и 
војна. 

Член 7 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласни спогодбено да го утврдуваат обемот и усло-
вите за здружување на средствата, односно учес-
твото во финансирањето на развојот и производ-
ството на производи и услуги што се предмет на 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 8 
Учесниците на оваа самоуправна слогдба се 

обврзуваат дека редовно меѓусебно ќе се информи-
раат за сите прашања значајни за спроведувањето 
на ова самоуправна спогодба, како и за преземање 
на мерки во случај на настанување на исклучи-
телни околности во производството и прометот на 
вооружување и воена опрема и производите и ус-
лугите што се предмет на оваа самоуправна спо-
годба заради отстранување на настанатите рас-
тројства. 

Член 9 
Измените и дополненијата на оваа самоуправна 

спогодба се вршат на начинот и по постапката за 
нејзиното склучување. Иницијатива и предлог за 
измена и дополнение може да поднесе секој учес-
ник на оваа самоуправна спогодба. 

Член 10 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на потпишувањето од страна на овластените 
претставници на учесниците и важи до 31 декември 
1985 година. 

Член 11 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во 

„Службен лист на СФРЈ". 

4 март 1981 година 

Белград v 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

За Заедницата на индустријата на 
вооружување и воена опрема на 

Југославија, 
генерал -полквник: 
Петар Бабиќ, с. р. 

За Општото здружение на црната 
металургија на Југославија, 
Љубомир Колашиновиќ, с.р. 
З а Општото здружение на 

индустријата за преработка на 
метали на Југославија, 
Мирко Нанчигај, с. р. 

За Општото здружение на обоени 
метали на Југославија, 
Никола Шкрељн,' с. р. 

За Општото здружение на 
рудниците и индустријата на 

неметали на Југославија, 
Спасе Черепналковски, с. р. 

За Општото здружение на 
хемиската индустрија и 
индустријата на гума на 

Југославија, 
Ивица Ивановик, с. р, 
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За Општото здружение на 
шумарството и индустријата за 

преработка на дрво, целулоза и 
хартија ва Југославија, 

Драгиша ЛончаревиЌ, с. р. 
За Зедницата на Југословенското 

електростопанство ,Лутел", 
Кочо Бојаџиев, с. р. 

За Сојузниот . секретаријат за 
народна одбрана 

генерал-полковник 
Јанко Шушњар, с.р. 

ЗА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКИТЕ 
И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

За Републичкиот секретаријат за 
индустрија на СР Македонија, 

Љубомир Коруновски, с. р. 
З а Републичкиот комитет за 

енергетика и индустрија на СР 
Босна и Херцеговина, 

Владимир Мијатовиќ, с. р. 
За Комисијата на воената 

индустр-ија на Извршниот совет 
на Собранието на" СР Србија, 

Крста Јовановиќ, с. р. 
З а Извршниот совет на 

собранието на СР Словенија,, 
М и л е в о ј Самар, с. р. 

За Комисијата за следење и 
координација на работите на 

организирање на производство еа 
вооружување и воена о-према на 
Извршниот совет на Саборот на 

СР Хрватска, 
Владо Јербиќ, с. p. i 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, 

Илија Чуљновиќ, с. р. 

За Покраинскиот секретаријат за 
индустрија, градежништво и 
терцијарни дејности на САП 

Војводина, 
Душан Вишњиќ, с. р. 

За Покраинскиот секретаријат аа 
стопанство на САП Косово, 

Абедин Добруна, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот, објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 
63/80, се потпаднала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДО-

В О Д О Т 

Во член 62 став 2 по зборовите: „во основната 
организација" треба да се додадат зборовите: „се 
применуваат и врз договорната организација". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собран 
името на СФРЈ,, Белград 9 април 1981 година. 
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— -за покажана лична храброст во борбата про-
бив заедничкиот непријател и за придонеси за осло-
бодување на Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 



Петок, 17 април 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ х-,̂ ој 23 - Страна 569 

— за особени заслуги ,стекнати во ослободител-
ната борба на народите и народностите на Југосла-
вија и за придонес кон заедничката победа над ста-
тистичкиот непријател 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 
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- за учество и покажана храброст во ослободи-
телната борба на народите и народностите на Југо-
славија 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
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Ferluga Giovanni, Ferluga Mi го, Ferluga Silvestro, 
Ferrari Guido, Fergulio Sergio, Figelj Gofred, Fonzari 
Vittorio, Fornasari-Fornazaric Anion, Fornasari Bruno, 
Fracaros Mariano, Franco Bruno, Frandolic Anton, -
Furlan Davorin, Furlan Gino, Furlan Romano, Furl an. 
Viktor, G.alante Franz, Gallinaro Alberto, Gattesco 
Claudio, Gergolet Rpzina, Gergolet Ruggero, Gergolet 
Vilma, Germek-Andlovic Vida, Gerolin Dante, Giacon 
Sante, Giorgi Santo. Giorgini Domenico, Giurgiovich 1  

Silvano, Gobessi Ermengildo, Graccogna Ruperte Al-
berto, Gregorat Aldo, Grgic Stanko, Grgic-Gregori 
Vincenzo, Orion Edoardo, Gruden Ivan, Grunter Ermi-
nio, Giucciardi Marco, Gustin Albin; 

I-Iervatic Albin, Hrovatin Mario, Iacumin Giovanni, 
Iacumin Giovanni, Jarc Edvard, Jarc Ivan, Jelusich-
Jelusic Franc, Kale Svetko-Calzi Santo, Klavcic Albin, 
Kante Viktor, Kiim Just, Kobal Riccardo, Kocii ancic 
Danilo, Косjan Mar j an, Kocjancic Zdravko — Valen-
tino, Kodarin Lazar, Komar Milan, Kosuta Boris, Kra-
sovec Felice, Krizmancic Franc, Kuret Josip, Kuret 
Oskar, Kuret — Coretti Silvester, Kuzmic Giovanni 
- Ivan; 

Lavrencic Angela, Lavrencic-Cernic Cecilija, La-
vrencic-Jarc Slava, Leghisa Mario, Legisa I lano-
-Hilanj , Legisa Mirko. Longo Luciano, Lovnha Dusan, 
Lovriha Valentino — Zdravko, Luin Carlo — Drago, 
Maganja Eadoslav, Magnabosco Egidio, Mahnic Fran-
сеѕсо,Макис Danjel, Malalan Ernest, Malalan Zvon-
ko - Anton, Maras Gino, Marc Floriano-Cvetko, Mari 
Angelo, Marini Giovanni, Marinic Jozef, Marusic Da-
nilo, Massarenti Vilario, Mattelig Evgen, Mauri-Mavei 
Vincenc, Maver-Mauri Damjan, Maver Virgilio, Me-
nossi Bruno, Menossi Marco, Merlak Danilo, Metlica 
Srecko, Mezgec Almo, Micussi Josip, Milic — Emili 
Karlo, Milkovich Sergio, Mingot Sergio, Mocnik Kazi-
moro, Moimas Erminio, Moimas Angelo, Montagner 
Luigi, Moretto Luigi," Moro Bruno, Mozetti Martin, 
Mozina Rudolf, Muzenic Mario, Muzina Franc; 

Nanut Danilo, Noacco-Novak Agata, Noacco Giu-
seppe, Noacco-Novak Jozef, Nobile Liliano, Nocent 
Davide, Obid Sandrina, Ocroclig Severino, Olenk Ru-
dolf, Orel Srecko, Orlandini Rodolfo, Ota Massimiliano 
- Maks, Padrone Angelo, Pahor Lidia, Pangerc Vin-
cenzo — Vincenc, Parovel Ivan, Pascolo Lucijan, Pas-
qualini-Edgardo, Paua Mario, Pavlic Valentin,' Pego-
raro Nicodemo, Pelaschier Adelchi, Pelizzari Luigi, 
Perigoj Luciano, Perm Attilio, Pertot Ignacij, Pertot 
Santina, Petaros Karel, Petaros Marijо, 'Petaros Milan, 
Peternelli Marcelio, Piccini Ranieri, Piccolo Fausto, 
Pillon Luigi, Pipan Ricardo, Pischianz.— Piscanc Ro-
mano, Pischiutta Sergio, Pizzoni Luigi, Plesnicar 
Mirko, Pontecorvo Martino, Ponti Spartaco. Prandi 
Mario, Prasel Stanislav, PTegarc Ignac, Presot Luigi, 
Princic Jozef, Princic Karel, Puntar Mario, Purger 
Albin, Purie Ivan, Purinani Peter, Purinani Ro^ollo; 

Qualizza Jozef, Racman Alojz, Rapotec Avgustin, 
Razem Milan, Razman Stefan, Riz Sirio, Rizzi Onorio, 
Romanutti Benito, Rorato Angelo, Roset Ana, Roset 
Marino, Rossctti Erminio, Rudez Josip, Samec-Sancin 
Doroteja, Sancin. Karel, Sancin Karel, Saravolac Ма-
гда, Sbriz Dino, Scivini Camillo, Scoria-Skorja Rudolf, 
Scozziero Gino, SdravJig Ernest, Sedmak Pierina, Sgo-
bino Danilo, Siega Lino, Signoracci Cristoforo, Simonic 
Stanislav, " Sinigoj Marija, Skabar Ferdinand, Skrk 
Domine — Govanni, Slavec Drago - Salvi Carlo, Sla-
vec - Salvi Franc, Slavec Karl-Carlo. Smotlak Alojzij, 
Smotlak Stanislav, Smotlak Vladimir, Sosi'c -Bernard, 
Sosic Stanislav, Speranzini Duilio, Srebernic Peter, 
Starec Joze, Stefanutfci Luigi, Strain Alojz — Luigi, 
Strain Ignazio, Strajn Giovanni — Ivan, Subotig 
Alojz, Sunni Bruno, Sunni Mario, - Susseitzza Lidia, 
Susmelj Bozidar; 

Saurin Vladimir, Sirok Ivan, Skerlavaj Alfonz, 
Skerlavaj Rafael, Skerlavaj Stanislav, Stubel Danilo, 
Suligoj Danilo, Sviligoj Jozef, Tabaj Aldo, Tinelli 
Giuseppe, Toffoletti Erno, Tomasetig Elena, Tdmsic! 

Radovan, ToneHi Ilario, Toniolo Melchiore, Tonzar 
Giuseppe, Tosolini Annibale, Trebec-Calzi Carolina-
Dragica, Trevisan Teofilo, Trusgnach Giuseppe, Tul 
Angel, Tul Giuseppe-Josip, Tul Ivan, Tul Vincenc, 
Tulissi Detalmo, Turco Giovanni, Ugrin Joze - Giu-
seppe, Urdich Valentino, Urizzi Silvio; 

Vabenti Renato, Valentincic Jozef, Vescovo Re-
migio, Vidau Emilio, Vlaau-Vidali Peter, Vidoni An-
gelo, Vigano Costantiao, Virgolin Alfredo, Visintia 

, Giorgio, Vidopivee Ljubi, Volk Francko, Voltolini 
Francesco, Zahar Angel, Zamo Bruno, Zanusso Giu-
seppe, Zerbini Verter, Zerjal Miroslav; Zilio Si го, 
Zobec Izidor, Zobec Mario, Zompicchiatti Otello, 
Zucchi Sisto Gino, Zulla-Brazina-Suligoj Nives, Zurchi 
Franco, 2er ja l Darko, Zerjal Drago-Zerialli Carlo, 
2erjal-Ivancic Ljudmila; 

- за учество и заслуги во ослободителната бор-
ба на народите и народностите на Југославија 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Accorsi Giorgio," Ambrosi Carlo, Angeli Giobatta, 
Babudri Ferruccio, Badalie Emil, Bait Marcelio, Bait, 
Mario, Baldassi Sergio, Baldmi Ettore, Baldini Luigi, 
В an del Angel, Bandiera Atillio, Barea Stefano, Ваѕза-
nese Mario, Bassi Mario, Bembic Romeo, Bencina' 
Emilio, Benedetti Vinicio, Bernardino Aldo, Bertogna: 
Severino, - Bertossi Giuseppe, Bevilacqua Vodopivec 
Andre j, Birtig Aldo, Birtig Antonio, Birtig Ivan -
Giovanni, Birtig Rina, Bizaj Mario, Birtig Valentin, 
Bisiacchi Josip, Blasutig Lucijan, Blason Narciso, 
Blasutig Rino, Bodini Frlotimo, Bogatec Stanislav, 
Bogatec Stanko, Bole Bruno, Bonaldo Angelo, Bonetti 
Carlo, Bordon Evgen, Bordon Valerio, Borsi Giuseppe, 
Bosi Pasquale, Boscolo Bruno, Braida Secnodo, Braida 
Severino, Brajnik Rudolf, Brignole Italo, В rise ек Ru-
dolf, Brugnatti Obes, Bucovaz Attilko, Bucovaz Pjeri-^ 
па, Bullian Silvio, Busetti Ivan, Busetti Just, Butussi 
Giovanni, BusaLto Giuseppe; 

Cah Albin, Calligaris Giovanni, Calligaris Seve-
rino, Calzi Kale Bruno, Cancianr Giovanni, Candolf 
Marcelio, Cantarutti Alessio, Canziani Aldb, Capotorto 
Gaetano, Caris Karis Vladimir, Carli Bruno, Carli 
Kral j Franc, Cechet Mario, Cechet Oliveiro, Cedron 
Avgust, Celloni Angelo, Cencig Emil, Cencig Pio, Cen-
dou Anton, Cernoia Errnenegildo, Cernjava Franc, 
Cestaro Guido, Chiuch Mario, Cidin Angelo, Cimitotto 
Paolo Angelo, Cinko Giovanni, Cleva Antonio, Cobai 
Sergio, Coceanig Berto, Cocolet Mario, Coiutti Ger-
mano, Coiz Reno; Colautti Ario, Colombin Silvio, 
Collorig Guido, Comuzzo Antonio; Coos Kos Avgustin, 
Coos Silvio, CosolL— Marson Rina, Cormons Vittorio, 
Corona Attilio, Corradini Giovanni, Cracina Angel, 
Cressa Emilio, Сгорро Tristano; 

Cerne Josip, Cernjava Mario. Сок Svetomir, Culi 
Vittorio, D'Agostinis Enrico, Dal Moro Virgilio, Daneu 
Josip, Daneu-Alzetla Lidia, Danev Bernard, Danev 
Ivanka, Danieli Akibiade, Daprat Franco, Deanocovicti 
Bernardo, Deana Pacifico, Delcampo Edoardo, Delia 
Bianca Trentino. Delia Rovera Mario, Devetak Ludvik, 
De Zotti Michele, Didic Stanislav, Di Donato Boni-. 
facio, Dorigo Alberto, Dreszach Alojz, Drigo Virgilio, 
Durli Anton; 

Faccio Giovanni, ' Favagrossa Angiolino, Ferleti6 
Joze С, Ferluga Silvestro, Ferluga Nada, Fermo Aldo, 
Ferrari Guido, Fonzari Vittorio, Fragiacomo Nicolo, 
Frandolic Anton, Frandolic Valerio, Franti - Frandlid 
Stefano, Furlan Lorenzo, Furlan Viktor, Gabbi Mar-. 
cello, Gaino Achile, Galante Franz, Gallinaro Alberto, 
Galluzzo Mario, Gariup Ernest, Gergolet Jozef, Ger-
golet Jozef, Gergolet Rozina, Gergolet Vilma/ Gius-" 
berti Amedeo, Giurgiovich Silvano, Glavina Silvestro, 
Gornik Vincenc, Gratton Mario, Gregorat Aldo, Grgic 
Josip, Grgic Franc, Grgic Just - Gregori Giusto, 
Gruden Bogomir, Grunter Erminio, Gujon Paskval; 
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I-Iusu Guerrino, Ivancic Rodolfo, Jarc Helena, Jarc 
Edvard, Jarc Ivan,, Jelen Jozef, Jugovic Rudolf, Kale 
Aleksander, - Kale - Calzi Rudolf, Kaluza-Volcic 
Pavla, Kjuder Mirko, Kodarin Lazar, Kovacich Nevo, 
Kosuta Franc, Kosuta Karel, Kralj Herman, Krevatin 
Giusto, Krizmancic Andrej, Krizmancic Mar j о, Kriz-
mancic Rudolf, Kuret Milan; 

Laurencig Mario, Leonarduzzi Amadio, Locont 
Ciro, Longo Giovanni, Longo Luciano, Lozar Ladislav, 
Madotto Franc, Magnabosco Egidio, Makuc Danjel, 
Malalan-Vaclik Anica, Mandini Secondo,. Maras Gino, 
Marson Giuseppe, Marini Giovanni, Marusic Danilo, 
Marusic Emil, Masiero Erminio, Mattelig Evgen, Matti-
ussi Antonio, Mazzoni Luciano, Mesaglio Renato, Met-
lica Srecko, Mezgec Miran, Michelutti Elio, Milic Da-
nilo, Milic Mario, Minen Ercole, Misson Rosario, 
Mocnik Kazimoro, Monl'agnani Nello, Morelli Arturo, 
Moschioni Oreste, Mozeltf Martin, Munari Giuseppe, 
Mussmano Ariosto; 

Nanut Stanislav, Nicolig Licio, Noacco Giuseppe, 
Kocent Davide, Novello Marino, Obid Sandrina, Ocrog-
lig Severino, Okretic Jozef, Oleni Mario. Olenik Sil-
vester, Olivo Guido, Orlandmi Italo, Osgnach Pina, 
Ottomeni Arno, Pacchioni Nadal, Pasian Carlo, Passu-
detti Italo, Pausa Mario, Pavan Silvio, Pecar Stanislav, 
Pegorado I^icodemo, Pelaschier Adelchi, Peressini Ве-
т а min о, Perigoj Luciano, Pezzarni Adolf о, Piccolo 
Fausto,. Pilolto Renzo, Pischiutta Sergio, Piscanc Ma-
rio, Pizzoni Luigi, Pontecorvo Martino, Pregarc Ignac, 
Presot Luigi, Princic Jozef, Princic Karel; 

Qualizza Giovanna, Qualizza Jozef, Quaranlotto 
Aldino, Racman Franc, Radetti Giuseppe, Razem Sil-
vester, Razem Vincenc, Razen Andrej, Razman Anton-
-Rasman Antonio, Rebesco Ulderico, Rebula-Sedmak 
Zofija, Rencelj Anton, Reppi Antonio-Repic Anton, 
Riz Sirio, Rizzi Ettore, Rocco Giovanni, Rizzi Walter, 
Romano Bruno, Romanutti Benito, Roner Andrea, 
Rosselti Erminio, Rosso Armando, Rudez Josip, Rupini 
Renato, Russi Marino; 

Salvi Vmcenzo-Slavec Vinko, Sancin Mario, 
Sancin Miroslav, Schiabello Virgilio, Sedmak Albert, 
Sedmak Ivan, Sedmak Josip, Sedmak Luciano, Siega 
Lino, Sinico Onorino, Sfiiigoi Carlo, Sfiligoi Mario, 
Skabar Emil, Skerjanc Franc, Slavec Josip, Slavec 
Vekoslava — Slavi Luigia, Slokar-Jagodic Karla, 
Smotlak Anton, Soba^ Luigi, Sosic Evgen, Sosic Ivan-
ka, Sosic Aloiz, Sosic-Skerlavaj Pepka, Stella Lorenzo, 
Stoch-Siok Angelo, Stokelj Zorko, Suber Giuseppe, 
Stopar Viktor, Stupar Franc, Sik Roman, Saurin Vladi-
mir, Skrlj Karel, Tabaj Aldo, Tavcar Jozef, Tomasetig 
Elena, Tomasin Rino, Totolo Vincis, Tretjak Ivan, 
Trinco Gino, Trusgnach Giuseppe, Turchetti Mario; 

Venica Giuseppe, Vidau - Vidali Peter, Violin 
. Bruno, Visintin Armando, Visintin Giovanni, Visin-

tin Giorgio, Visintin Giacomo, Visintin Marcello, Vi-
sintin Orano, Vogrig Gino, Wilhelm-Horvatin Ivanka, 
Wilhelm Nada, Zama Leonardo, Zamo' Bruno, Zanolla 
Astorre, Zanoni Mario, Zentilin Ferruccio, Zerbini 
Verier, Zerjal Branimir, Zerjal Emil, Zerjal Lovrenc, 
Zerjal Oton, Zerjal Rado, Zilio Siro, Zompicchiatti 
Adelmo, Zorzet Giovanni, Zubin Justo, Zucchi Sis to 
Gino, Zulian Bruno, Zulla - Blazina-Suligoj' Nives, 
Zurchi Franco, Zagar Andrej, Zerjal Stanislav, Zerjul 
Rodolfo, 2upancic Angel. 
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Белград 

Претседател 
-на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Петок, 17 април 1981 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта. 

205. Закон за преземање на отплатата на зае-
мот на Меѓународната банка за обнова и 
развој, од страна на федерацијата во 
периодот од 1981 до 1985 година, што е 
користен за изградба на хидросистемот 
„Ибар—Лепенац" — — — - — — 553 

206. Закон за обезбедување средства на ф е -
дерацијата на име членски влог на Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија на Африканската банка за 
развој - - - - - - - - - - - 553 

207. Одлука за ослободување од плаќање" да-
вачка за царинско евидентирање на 
увозот на бродови, кои се замена за уни-
штените и блокираните бродови во иран-
ско-ирачкиот воен судир — - — — 554 

208. Одлука за ослободување од плаќање по-
себна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки — 
на увозот на бродови, кои се замена за 
уништените и блокираните бродови во 
иранско-ирачкиот воен судир - —' — 555 

209. Решение за намалување на царинската 
стапка за 50% на увозот на бродови, кои 
се замена за уништените и блокираните 
бродови во иранско-ирачкиот воен судир 555 

210. Правилник за начинот и постапката за 
вршење контрола на квалитетот на зе-
мјоделските и прехранбените производи 
во надворешнотрговскиот промет — — 555 

211. Наредба за начинот на исплатување на 
надоместот за искористените бесплатни 
и повластени возења во патничкиот соо-
браќај во 1981 година и за документа-
цијата што се поднесува кон барањето 
за исплата на тој надомест - — — 558 

212. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за пожарникарската слу-
жба на аеродром, — — — — — — 560 

213. Решение за утврдување на организаци-
ите на здружен труд кои ги исполнуваат 
условите за проверување на лаборато-
риското испитување на причинителите 
на одделни заразни болести — — — 560 

214. Одлука за пријавување на поголеми 
плаќања спрема странство — — - — 560 

215. Одлука за обврската на овластените 
банки да им доставуваат на Народната 
банка на Југославија, на народните бан-
ки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини податоци за 
планираниот девизен прилив и девизен 
одлив — — — — — — - — — 562 

216. Самоуправна спогодба за основите на 
заедничкиот план з,а производство на 
вооружување и воена опрема за перио-
дот од 1981 до 1985 година — — — — 565 

Исправка на Законот за утвредување и рас-
поредување на вкупниот приход и на 
доходот — — — — — — - — — 567 

Одликувања — — — — — — — ' — 567 


