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185. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СО-
ЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМ-

ЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и 
со земјите во развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
13 март 1986 година. 

П бр. 568 
13 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ 

ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Член 1 
Во Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните 

земји и со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/74 и 55/78) во член 4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Фондот е правно лице со правата, обврските и одго-
ворностите што ги има врз основа на овој закон." 

Член 2 
Членот 6 се брише. 

Член 3 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 

За обврските на Фондот гарантира федерацијата." 

Член 4 

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 

„Член 14а 
Органи на Фондот се: управниот одбор, директорот 

и другите органи утврдени со Статутот на Фондот." 
Член 5 

Членот 15 се менува и гласи: 

„Член 15 
Со Фондот управува управниот одбор. 
Управниот одбор на Фондот има претседател и десет 

членови. 
Претседателот на управниот одбор на Фондот го 

именува Сојузниот извршен совет од својот состав. 
По еден член на управниот одбор на Фондот делиги-

раат извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, Сојузниот секретаријат за надворешни работи и Сто-
панската комора на Југославија. 

Мандатот на членовите на управниот одбор на Фон-
дот трае четири години. 

Директорот на Фондот по својата положба е член на 
управниот одбор на Фондот." 

Член 6 
Во член 16 став 1 точката 4 се менува и гласи: 
„4) му предлага на Сојузниот извршен совет акт за 

условите на користењето на средствата на Фондот." 
Во точка 7, на крајот, точката се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка 8, која гласи: 
„8) донесува деловник за својата работа." 
Во став 2 по зборовите: „управниот одбор" запирката 

се заменува со точка, а текстот до крајот се брише. 

Член 7 
Во член 20 став 1 по зборот: „делокруг", се додаваат 

запирка и зборовите: „начин на работата". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

186. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телствотегла Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на расте-
нијата и квалитетно сортно семе, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 13 март 1986 година. 

П бр. 564 
13 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАС-

ТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

Член 1 
Заради остварување на планираниот растеж на земјо-

делското производство, со овој закон се утврдуваат усло-
вите и начиниот на обезбедување средства за регрес за 
вештачки ѓубрива, за средства за заштита на растенијата и 
за квалитетно сортно семе на пченицата, 'ржта, јачменот, 
пченката, сончогледот, сојата, маслодајната репка, шеќер-
ната репка, оризот, тутунот, компирот, луцерката, црвена-
та детелина, тревата и смесите на семе на треви за вештач-
ки ливади и пасишта (во натамошниот текст: средства за 
регрес и условите и начинот на користењето на тие сред-
ства. 

Член 2 
Средствата за регрес се определуваат врз основа на 

паритетот на цените на вештачките ѓубрива, на средства-
та за заштита на растенијата и на квалитетното сортно се-
ме и на цените на земјоделските производи, формирани во 
согласност со политиката на цените утврдена со актот за 
остварување на општествениот план на Југославија за од-
носната година и се утврдуваат така што да се обезбеди 
цените на вештачките ѓубрива (НПК 15:15:15) за земјодел-
ските производители - крајни потрошувачи да изнесуваат 
приближно 80% од пазарната цена на пченицата од I кла-
са. 

Височината на регресот се утврдува секоја година во 
процент од продажните цени на вештачките ѓубрива, сред-
ствата за заштита на растенијата и на квалитетното сор-
тно семе формирани во согласност со утврдената полити-
ка на цените утврдена со актот за остварувањето на оп-
штествениот план на Југославија за односната година. 

Процентот од став 2 на овој член, односно вкупниот 
износ на средствата за регрес и износот на регресот секоја 
година го утврдува Собранието на СФРЈ со свој акт истов-
ремено со донесувањето на актот за остварувањето на оп-
штествениот план на Југославија за односната година. 

Член 3 
Средствата за регрес се обезбедуваат за сите количес-

тва вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата 
и квалитетно сортно семе продадени на земјоделските 
производители - крајни потрошувачи за употреба во зем-
јоделството на Југославија. 

Член 4 
Средствата за регрес се обезбедуваат од придонесот 

на републиките и на автономните покраини за тие намени 
и од изворните приходи на федерацијата. 

Придонесот на републиките и на автономните покра-
ини > се утврдува во процент од општествениот производ 
на вкупното стопанство на секоја република и автономна 
покраина сразмерно со учеството на одделната република 
и автономна покраина во вкупниот општествен производ 
на вкупното стопанство на Југославија, а процентот за се-
која година се определува со актот од член 2 став 3 на овој 
закон. 

Височината на средствата од изворните приходи на 
федерацијата за секо ја година се утврдува најмалку во ви-
сочината на една третина од вкупниот износ на средствата 
од член 2 став 3 на овој закон. 

Член 5 
Средствата за регресни уплатуваат републиките и ав-

тономните покраини секој месец во височина на една два-
наесеттина од годишниот износ на тие средства најдоцна 
до 10-ти во месецот за претходниот месец, на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на земјоделството кај Службата на општественото книго-
водство, под називот: Фонд за регрес за вештачки ѓубри-
ва, за средства за заштита на растенијата и за квалитетно 
сортно семе. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
го уплати утврдениот износ на средствата за регрес во ро-
кот од став 1 на овој член, Службата на општественото 
книговодство, по налогот од функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата за работи на финансиите 
РО Г»тт гтск-г петто О лг гточот ТП гПТ'вНЛТ ТТЧ ТГ ог-от Т*ШГ>-

сот на неуплатените средства ќе го пренесе од сметката на 
буџетот на републиката односно на автономната покраи-
на на сметката од став 1 на овој член. 

Член 6 
Неискористениот дел од средствата за регрес во една 

година се пренесува во наредната година за истата наме-
на. 

Член 7 
Регресите врз товар на средствата за регрес им се да-

ваат на земјоделските производители - крајни потрошува-
чи. 

Земјоделските производители - крајни потрошувачи 
го остваруваат правото на регрес врз товар на средствата 
за регрес при купувањето на вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе така 
што организациите на здружен труд од областа на земјо-
делството, земјоделските задруги, основните организации 
и организациите на здружен труд што се занимаваат со 
работи на прометот на тие производи (во натамошниот 
текст: организациите) им одобруваат намалување на про-
дажната цена на тие производи за износост на регресот. 

Организациите го остваруваат правото на регрес врз 
товар на средствата за регрес и прикупувањето на вештач-
ки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе непосредно од производителите на 
овие производи така што регресот го остваруваат од цена-
та на производителите на овој производ. 

Организациите го остваруваат правото на надомест 
врз товар на средствата за регрес по основа на продадени-
те количества производи од член 3 на овој закон (во ната-
мошниот текст: производи). 

Член 8 
Организациите го остваруваат надоместот врз товар 

на средствата за регрес со поднесување барање до служба-
та на општественото книговодство надлежна според се-
диштето на организацијата на подносителот на барањето. 
Кон барањето за надомест врз товар на средствата за рег-
рес, подносителот на барањето е должен да приложи: 

1) рекапитулација на сметките за продадените коли-
чества производи на земјоделските производители - крај-
ни потрошувачи во која е искажана пресметката на одоб-
рениот регрес врз товар на средствата за регрес; 

2) сводна пресметка на надоместите врз товар на 
средствата за регрес во која се назначени количествата и 
цените на производите и износот на одобрените средства 
врз товар на средствата за регрес по единица мера и во 
вкупен износ. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата за работи на земјоделството, во спогодба со фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за 
работи на финансиите, донесува поблиски упатства за по-
требната документација за остварување на надомест на 
средствата врз товар на средствата за регрес. 

Ако Службата на општественото книговодство ут-
врди дека врз основа на поднесените барања и документа-
цијата за остварување на надомест врз товар на средства-
та за регрес се исполенети сите услови предвидени со овој 
закон, одобрува исплата врз товар на сметката од член 5 
став 1 на овој закон. 

Член 9 
Средствата за регрес се користат врз основа на фи-

нансискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи и 
вкупните расходи за секоја календарска година. 

Финансискиот план на средствата за регрес го доне-
сува Сојузниот комитет за земјоделство, а го одобрува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 10 
За секоја година се донесува завршна сметка на сред-

ствата за регрес. 
Завршната сметка ја донесува Сојузниот комитет за 

земјоделство, а ја одобрува Сојузниот извршен совет. 
Кон завршната сметка се поднесува и годишен из-

вештај к^г^^т^ј^то т?ттг»т|*ч"г?* плт*»<\ 
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Член И 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата за работи на земјоделството е наредбодавец за ко-
ристењето на средствата за регрес. 

Стручните, административните и другите работи во 
врска со користењето на средствата за регрес ги врши со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на земјо-
делството. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со користењето на средствата за рег-
рес се покриваат врз товар на тие средства. 

Член 12 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

земјоделството води книговодство за средствата за регрес 
и други евиденции за користењето на тие средства. 

Член 13 
Со парична казна од 50.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице ако то оствари правото на 
регрес, врз товар на средствата за регрес при купување на 
вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе, кое не може според овој закон да 
се оствари (член 7). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или врз 
друго правно лице. 

Член 14 
По исклучок од одредбата на член 2 став 3 од овој за-

кон за 1986 година Собранието на СФРЈ со свој акт, истов-
ремено со донесувањето на овој закон, го утврдува изно-
сот на средствата за регрес за вештачки ѓубрива. 

Во 1986 година се обезбедуваат средства за регрес за 
вештачки ѓубрива. 

Средствата за регрес од став 2 на овој член се обезбе-
дуваат и тоа: една третина од изворните приходи на феде-
рацијата и две третини од придонесот на републиките и 
на автономните покраини од член 4 став 1 на овој закон. 

Височината на регресот за вештачки ѓубрива изнесу-
ва 30% на производителските цени на тие ѓубрива што се 
применувани на 31 12 1985 година. 

Корисиници на средствата за вештачки ѓубрива се 
организациите на здружен труд - производетили на веш-
тачки ѓубрива за сите количества вештачки ѓубрива од до-
машно производство продадени на домашниот пазар. 

Член 15 
Во 1986 година, организациите на здружен труд -

производители на вештачки ѓубрива остваруваат право на 
средства за регрес врз основа на барањето и документаци-
јата што се поднесуваат до Службата на општественото 
книговодство надлежна според седиштето на производи-
телот. 

Кон барањето за исплата на средствата за регрес се 
приложуваот: 

1) фотокопија на договорот и на документот за испо-
рака на производите заверена од страна на крајниот по-
трошувач; 

2) сметка односно копија на сметката за продажбата 
на која е искажана пресметката на средствата за регрес; 

3) потврда на подносителот на барањето дека прода-
дените производи потекнуваат од домашно производство; 

4) пресметка на средствата за регрес по единица мера 
и за вкупното количество на продадените производи. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата за работи на земјоделството, во спогодба со фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за 
работи на финансиите, донесува пропис за потребната до-
кументација за остварување на правото на средства на 
регрес за вештачки ѓубрива. 

Ако Службата на општественото книговодство ут-
врди дека врз основа на поднесените барања и документа-
цијата за остварување на надомест на средствата за регрес 
се исполнети сиге услови предвидени со овој закон, одоб-
рува исплата врз товар на сметката од член 5 став 1 на 
овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лисг на СФРЈ.". 

187. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 281 став 1 точка 

1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со чл. 4 и 14 од Законот за обезбедување средства за регрес 
за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 13 март 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за регрес 

за вештачки ѓубрива за 1986 година во износ од 
40,000.000.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбеду-
ваат: една третина од изворните приходи на федерацијата 
и две третини од придонесот на републиките и на авто-
номните покраини за таа намена. 

3. Средствата за регрес за вештачки ѓубрива што се 
обезбедуваат од изворните приходи на федерацијата изне-
суваат 13,300.000.000 динари. 

4. Средствата за регрес за вештачки ѓубрива што се 
обезбедуваат од придонесот на републиките и на автоном-
ните покраини изнесуваат 26,700.000.000 динари. 

5. Придонесот на републиките и на автономните по-
краини за регрес за вештачки ѓубрива изнесува, и тоа: 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија, од тоа: 
- територијата на СР Србија надвор 

од териториите на автономните 
покраини 

- САП Војводина 
- САП Косово 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 

- Динари -

3.615,000.000 
1.562,000.000 
4.103.000.000 

10.065,000.000 

6.306,000.000 
3.129,000.000 

630.000.000 
6,803.000.000 

552,000.000 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 708 
13 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 
Претседател 

на Соборот на 
републиките и покраините, 

Методи Антов, е. р. 

188. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 
11/86) врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НА-
МАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување односно 

укинување на стапките на основниот данок на промет на 
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определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/85, 51/85 и 1/86) членот 8 се менува и гласи: 

„Член 8 
На прометот на производи од точка 2 на тар. број 13 

од Тарифата се плаќа основниот данок на промет, и тоа: 
1) на промет на сурово, пржено и мелено 

кафе и екстракт на кафе 85%." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 15 март 1986 година. 

Е. п. бр. 64 
13 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

189. 
Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 

пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80 и 4/85), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 40-ГОДИШНИНАТА ОД ОС-
ЛОВОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА 
НАД ФАШИЗМОТ КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА 
КОЈ ВО 1986 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ 

КОВАНИ ПАРИ 
1. Се определува 40-годишнината од ослободувањето 

на Југославија и победата над фашизмот како настан од 
општојугословенско и меѓународно значење по повод на 
кој во 1986 година ќе се издадат пригодни ковани пари. 

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

Е. п. бр. 53 
23 јануари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

190. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84) во соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РО-

ДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат суров памук сами или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) за суров памук од родот на 1986 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) I класа, со просечен рандман 31 231,24 
2) II класа, со просечен рандман 30 194,24 
3) Ш класа, со просечен рандман 30 185,00 
4) IV класа, со просечен рандман 28 178,05 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нуваат на количествата суров памук од родот на 1986 го-
дина што производителите ќе им ги понудат на организа-

циите за резерви, во согласност со одредбите на оваа од-
лука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителот, а важат за су-
ровиот памук со 8,5% влага. 

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

Е. п. бр. 56 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

191. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РО-

ДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои произведу-

ваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводителите) за суров тутун од родот на 1986 година им 
се обезбедува заштитна цена во просек од 564,00 динари за 
еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количествата суров тутун од родот на 1986 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите суров тутун што се утврдени 
со Мерилата за класификација на тутунот, што се објаве-
ни како додаток кон „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 
претставуваат составен дел од Наредбата за измени и до-
полненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од 
родот на 1961 година. 

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

Е. п. бр. 59 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

192. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1986 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат оризова арпа сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители (во натамошниот тек-
ст: производителите) за оризова арпа од родот на 1986 
година им се обезбедуваат заштитни цени и тоа за: 

дин/кѕ 
1)1 класа 111,40 
2) II класа 104,70 
3) III класа 101,40 
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Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нуваат врз количествата оризова арпа што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко-вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин на железничката станица на производите-
лот или франко магацин на мелницата - по избор на купу-
вачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без 
дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или 
штетници, од следниот квалитет: 

1) за I класа - од иста сорта, со најмногу 3% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

2) за И класа - од иста сорта, со најмногу 15% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

3) за III класа - разни сорти, со повеќе од 15% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако ©ризовата арпа има процент на примеси и не-
чистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на 
оваа одлука, цените за секој поголем односно помал про-
цент на примеси и нечистотија или влага ќе се намалат од-
носно зголемат за ист процент. Дропките се земаат пред-
вид. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 60 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

193. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84) во соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат волна сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изиводители) им се обезбедуваат во 1986 година заштитни 
цени за волна, и тоа за: 

Дин/к§ 

1) волна мерино екстра класа 845,10 
2) волна мерино I класа 710,17 
3) волна полумерино 1а класа 660,50 
4) волна полумерино 16 класа 468,70 
5) волна цигаја На класа 440,30 
6) волна цигаја Нб класа 404,80 
7) волна руда праменка Ша класа 352,95 
8) волна руда праменка Шб класа 345,10 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат врз количествата волна што производителите ќе 
им ги понудат на организациите за резерви, во согласност 
со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јариња) се 
пониски за 10% од цените за волна од иста класа од точка 
1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја се пониски за 15% од цените 
за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела тажачка волна се пониски за 30% од 
цените за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а 
цените за табачка волна во боја или шарена - за 40% од со-
одветната цена за рунска волна, ако поради симнување со 
хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оште-
тувањето е поголемо, купувачот и производителот ги ут-
врдуваат цените спогодбено, сразмерно на оштетувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и 
се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со ју-
гословенскиот стандард ЈТЈЅ Р.В1.012 донесен со Решение-
то за југословенските стандарди од областа на текстилна-
та индустрија („Службен лист на СФРЈ", бп. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно 
средство во местото на продавачот - по избор на купува-
чот. 

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

Е. п. бр. 57 
6 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

194. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИ ЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАГ1УНКАРИ 
(ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВО-
ДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ 

ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) 
и на производи и суровини по потекло од тие животни од 
Република Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85, 
67/85 и 5/86), во точка 1 по зборот: „Болоња" се додаваат 
зборовите: „Салерно, Ферара, Равена, Наполи, Мантова, 
Ровиго и Терамо . 

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

Бр. 910/2 
25 февруари 1986 година 
Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

195. 
Врз основа на член 32 став 2, член 33 став 3 и член 53 

на Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА БЕЗОЛОВЕН МОТОРЕН 

БЕНЗИН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои во 

поглед на квалитетот мора да го исполнува бензинот што 
е наменет како погонско гориво во моторите со внатреш-
но согорување со поттик на палењето однадвор кој не 
содржи адитиви врз база на олово (во натамошниот текст: 
безоловен бензин), како и обврската за донесување на про-
изводителска спецификација за безоловен бензин. 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
квалитетот на безоловен бензин за потребите на Југосло-
венската народна армија. 

Член 2 
Безоловен бензин, во смисла на овој правилник, врз 

о^оиз СЧ01СТД0Т0 на отпоочост на појава на тропање 
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(детонација) установено преку истражувачкиот октански 
број, се распоредува во следните категории: 

1) безоловен бензин од типот „ПРЕМИУМ" кој се оз-
начува со ознаката „БМВ 95", и 

2) безоловен бензин од типот „РЕГУЛАР" цо) се оз-
начува со ознаката „БМБ 90". 

Член 3 
Квалитетот на безоловниот бензин се утврдува врз 

основа на надворешниот изглед, физичко-хемиските и дру-
гите карактеристични својства утврдени со овој правил-
ник. 

По надворешниот изглед безоловниот бензин мора 
да биде бистар, проѕирен и без примеси на вода и механич-
ки нечистотии. 

Член 4 
Безоловниот бензин мора да ги има следните физич-

ко-хемиски својства: 
1) во поглед на дестилаџијата: 

- 10% (У/У) (зафатнински) мора да предестилира 
најмногу до 65°С (кај безоловниот бензин наме-
нет за користење во зимскиот период - најмногу 
до 55°С); 

- 50% (У/У) мора да предестилира најмногу до 
120°С; 

- 95% (У/У) мора да предестилира најмногу до 
205°С; 

- крајот на дестилацијата смее да биде најмногу 
220°С; 

- збирот на остатокот по дестилацијата и на загу-
бите во текот на дестилацијата не смее да биде 
поголем од 3% (У/У). 

2) во поглед на општите својства: 
- напонот на пареа по Ке1<! смее да изнесува нај-

многу 0,7 ђаг (кај безоловен бензин наменет за 
користење во зимскиот период - најмногу 0,9 
*>аг); 

- количината на олово не смее да биде поголема 
од 0,02 8/1; 

- количината на вкупниот сулфур не смее да биде 
поголема од 0,2% (ш/ш) (масени); 

- времето на индукција на 100°С не смее да биде 
пократко од 420 пип; 

- количината на постојната смола не смее да биде 
поголема од 5 т^/100 т1; 

- температурата на која во летниот период одно-
сот на течната и парната фаза е 36 1, не смее да 
биде пониска од 53°С. 

Член 5 
Безоловниот бензин мора да има и други карактерис-

тички својства: 
1) во поглед на корозивноста: 

- оцената на корозивноста на бакар по греење од 
3 часа на температура од 50°С смее да биде нај-
многу „1ђ". 

2) во поглед на отпорноста на појава на тропање (де-
тонација): 
- октанскиот број по истражувачката метода мо-

ра да изнесува најмалку 95 за безоловен бензин 
„БМВ 95", а 90 за безоловен бензин „БМВ 90"; 

- октанскиот број по моторната метода мора да 
изнесува најмалку 85 за безоловен бензин „БМБ 
95", а 81 за безоловен бензин „БМБ 90"; 

Член 6 
Во производството на безоловен бензин е дозволена 

употреба на адитиви кои не содржат олово или фосфор, и 
тоа: 

1) за инхибиција на оксидација (антиоксиданти); 
2) за деактивација на метали; 
3) за зголемување на октанскиот број. 

Член 7 
Организацијата на здружен труд што произведува 

безоловен бензин е должна да донесе производителска спе-
цификација која, покрај податоците од извештајот за ис-
питување на физичко-хемиските својства и другите карак-

теристични својства пропишани во чл. 4 и 5 на овој пра-
вилник, мора да содржи и податок за густината на безо-
ловниот бензин на 15°С, во килограми по кубен метар. 

Производителската спецификација мора да содржи 
податоци за методите што се користат за испитување на 
безоловен бензин. 

Член 8 
Во евиденцијата за донесените производителски спе-

цификации се внесуваат податоци за: 
1) комерцијалниот назив и типот на безоловен бен-

зин пропишани со овој правилник; 
2) фирмата, односно називот на организацијата на 

здружен труд што ја донесува производителската 
спецификација; 

3) бројот и датумот на извештајот за испитувањето 
на безоловниот бензин; 

4) бројот и ознаката на производителската специфи-
кација. 

Член 9 
Во прометот на големо безоловниот бензин мора да 

биде снабден со исправа која содржи податоци за: 
1) типот на безоловниот бензин пропишан со овој 

правилник; 
2) фирмата, односно називот на организацијата на 

здружен труд која произведува, односно испорачу-
ва безоловен бензин; 

3) бројот и датумот на извештајот за испитување на 
безоловниот бензин; 

4) бројот и ознаката на производителската специфи-
кација. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-819/1 
18 февруари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

196. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), во врска со член 22 став 2 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕ-
ВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛА-
ЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНА-
РОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗ-
ВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО 

НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ 
1. Извештаите за реализираните приходи по основ на 

превоз на стоки и патници на странски релации и од други 
услуги во врска со меѓународниот промет, како и извешта-
ите за извршените расходи во врска со вршењето на тие 
дејности се изработуваат на обрасците бр. 1 до 6, кои се 
отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел. 

2. Извештаите за реализираните приходи и извештаи-
те за извршените расходи ги доставуваат оганизациите на 
здружен труд што се регистрирани за вршење на услуги во 
меѓународниот промет, освен организациите на здружен 
труд што се занимаваат со изведување инвестициони ра-
боти во странство, со застапување странски фирми во Ју-
гославија, со туристички работи со странство и со работи 
на посредување во надворешнотрговскиот промет. Извеш-
таите им се доставуваат на надлежните народни банки до 
15-ти во месецот за изминатиот месец, освен извештаите 
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за состојбата на должењата и побарувањата (Образец бр. 
6) кој се доставува до 31 март со состојба на крајот на из-
минатата година. 

3. При изработката на извештаи, организациите на 
здружен труд од точка 2 на оваа одлука не можат да ги 
компензираат своите приходи со расходите што се јавува-
ат во врска со давањето на тие услуги, ниту побарувањата 
со должењата, ако пресметувањето се врши преку конто-
корентна сметка со странскиот партнер. 

4. Организациите на здружен труд од точка 2 на оваа 
одлука во своите извештаи ги внесуваат само податоците 
за сопствените приходи и расходи по извршените работи, 
а не и износите што се однесуваат на други учесници, ако е 
договорено давање на комплетна услуга на комитентот 
(на пр. кога комитентот договара со шпедитерот комплет-
на услуга на експедирање односно доставување на стоки, 
секоја специјализирана услужна организација - учесник во 
таа работа, вклучувајќи го и самиот шпедитер, поднесува 
'посебен извештај во кој го внесува само својот дел од при-
ходите и расходите по оваа работа). 

5. Ако организациите на здружен труд од точка 2 на 
оваа одлука се регистрирани за вршење на повеќе видови 
услужни дејности, извештајот се поднесува за секој вид ус-
луга посебно. Кога е во прашање една комплетна работа 
на експедирање односно доставување, превоз на стоки и 
ел., организациите на здружен труд поднесуваат за секој 
вид дејност посебен извештај. 

6. Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува 
да важи Упатството за изработка и доставување на извеш-
таи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки 
и патници на странски релации и од други услуги во врска 
со меѓународниот промет, како и извештаи за извршените 
расходи во врска со вршењето на тие дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/78). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 
О.бр. 14 
18 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

ОБРАСЦИ И НАЧИН НА НИВНО ПОПОЛНУВАЊЕ 

I. Идентификација (општи податоци што се 
внесуваат во сите обрасци) 

1. Во горниот лев агол на заглавјето на образецот, во 
врамениот дел, се запишува називот и седиштето на ра-
ботната организација што извршила определена услуга, и 
која поднесува извештај, а во засенчениот дел во горниот 
десен агол-нејзиниот матичен број од единствениот регис-
тар на организациите на здружен труд и заедниците, кој се 
води во републичките и покраинските заводи за статисти-
ка. 

2. Во засенчените делови во средината на заглавјето 
на образецот се запишуваат, со арапски цифри, месецот и 
задните две цифри на годината на која се однесува извеш-
тајот. 

II. Посебни податоци што се внесуваат во од-
делни обрасци 
ОБРАЗЕЦ БР. 1 

Извештај за приходите од превоз на стоки и од други услу-
ги во меѓународниот стоковен промет 

Овој образец е наменет за извештаи за реализирани 
приходи од превоз на стоки и од други услуги во меѓуна-
родниот стоковен промет. На образецот се даваат два ви-
да извештаи, и тоа: 

- по СР и САП на домашни корисници на услуги, оз-
нака 1*) 

*) Под „крајни домашни корисници" се подразбираат ОЗТ чии стоки се изве-
зуваат односно ОЗТ и други корисници за чии потреби се увезуваат стоки. 
Овие податоци ги обезбедуваат извозниците-увозниците и други налогодавци 
што се јавуваат како организатори на извозот - увозот. 

- по земји на странски фирми - налогодавци, ознака 2. 
во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекина-

тата линија, се запишува називот на видот на извештаите 
наведени во претходниот став, а во засенчениот квадрат 
на почетокот на испрекинатата линија се запишува соод-
ветната ознака. Секој вид извештај се дава на посебен лист 
(образец). 

2) во десниот долен дел на заглавјето на образецот, 
над испрекинатата линија, се запишува називот на видот 
на превозот односно на услугата, а во засенчениот квад-
рат во продолжение на испрекинатата линија се запишува 
нивната соодветна шифра од кодексот на шифрите кој е 
составен дел на ова упатство. 

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на 
крајниот корисник на услугата, а во засенчениот дел на 
таа колона - соодветната шифра на СР и САП од кодек-
сот. 

За извештајот по земји на странски фирми - налого-
давци (извештај со ознака 2) оваа колона не се пополнува. 

4) во колоната 2 се запишува називот на земјата во 
која (од која) стоките се извезуваат (увезуваат), а во шиф-
рениот дел-соодветната шифра на таа земја од кодексот. 

За извештајот по странски фирми - налогодавци во 
оваа колона се запишува називот на земјата на странската 
фирма, а во шифрениот дел-соодветната шифра на земјата 
од кодексот. 

Ако во рамките на една СР и САП на крајниот корис-
ник на услугата има повеќе земји, тогаш шифрата на СР и 
САП на корисникот во колоната 1 се пополнува онолку 
пати колку што во рамките на една СР и САП на корисни-
кот има различни земји. Називот на СР и САП на корис-
никот во овој случај не мора да се повторува, туку може 
да се користи дето. 

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за 
наплата, а во засенчениот дел-соодветната шифра на таа 
валута од кодексот. 

Ако во рамките на една земја има повеќе различни 
валути за наплата, тогаш шифрата на земјата во колоната 
2 се повторува онолку пати колку што во рамките на една 
земја има различни валути за наплата. Називот на земјата 
во овој случај не мора да се повторува, туку може да се ко-
ристи дето. 

6) во колоните 4 до 7 се запишуваат износите (по ред: 
по извоз, по увоз, во транзит и меѓу трети земји) во валути 
за наплата без децимали (на пр. 100,35 се запишува како 
100; 100,85 како 101 ити). 

7) во колоната 8 се запишува вкупниот износ во валу-
та за наплата како збир на износите во колоните 4 до 7. 

8) во незасенчениот правоаголник на крајот на коло-
ната „Вкупно" се искажува збирот на оваа колона како 
контролен податок од интерес само за автоматска обра-
ботка. 

ОБРАЗЕЦ БР. 2 
Извештај за приходите од превоз на патници на странски 

релации 
Овој образец е наменет за извештаи за реализираните 

приходи од превоз на патници на странски релации. На 
образецот се даваат два вида извештаи, и тоа: 

- по СР и САП на домашни корисници на услуги -
ознака 1; 

- по земји на странски комитенти - ознака 2. 
Во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекина-

тата линија, се запишува називот на видот на извештајот, 
а во засенчениот квадрат на почетокот на испрекинатата 
линија се запишува соодветната ознака на видот на извеш-
тајот од претходниот став; 

2) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекина-
тата линија, се запишува називот на видот на превозот, а 
во засенчениот квадрат во продолжение на испрекинатата 
линија - шифрата од кодексот; 

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на 
домашните корисници на услуга, а во засенчениот дел се 
запишува соодветната шифра на републичката и покраин-
ската припадност од кодексот. 

За индивидуално продадени карти на наши граѓани 
во земјата, патничките агенции и превозниците што 
вршат продажба на карти на своите шалтери во оваа ко-
лона ќе ги запишуваат називот на својата СР и САП и со-
одветната шифра на републичката и покраинската при-
падност од кодексот. 
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За извештај по странски комитенти оваа колона не се 
пополнува. 

За продадени карти на странци на шалтери на пат-
нички агенции и превозници во земјата (што се распореду-
ва во извештајот со ознака 2), во оваа колона, исто така, се 
запишува називот на СР и САП, според седиштето на 
агенцијата или превозникот со соодветна шифра на репуб-
личката и покраинската припадност од кодексот. 

4) во колоната 2 се запишува називот на земјата на 
качувањето или симнувањето на патниците, а во засенче-
ниот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот. 

За извештај по земји на странски комитенти во оваа 
колона се запишува називот на земјата на странскиот ко-
митент, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земја-
та од кодексот. 

Ако во рамките на една СР и САП на корисникот на 
услуга има повеќе различни земји, тогаш во колоната 1 
шифрата на СР и САП на корисникот се повторува онолку 
пати колку што во рамките на една СР и САП на корисни-
кот има различни земји. Називот на СР и САП на корис? 
кикот во овој случај не мора да се повторува туку може да 
се користи лето. 

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за 
наплата, а во засенчениот дел-соодветната шифра на валу-
тата од кодексот. 

Ако во рамките на една земја има повеќе различни 
валути за наплата, тогаш во колона 2 шифрата на земјата 
се повторува онолку пати колку што во рамките на една 
земја има различни валути за наплата. Називот на земјата 
во овој случај не мора да се повторува, туку може да се ко-
ристи лето; 

6) во колоната 4 се запишува износот во валута за на-
плата без децимали (на пр. 100,35 или 100,85 се запишува 
како 100 и 101 итн); 

7) во незасенчениот правоаголник на крајот на коло-
ната „Вкупно" се искажува збирот на оваа колона, како 
контролен податок од интерес само за автоматска обра-
ботка. 

ОБРАЗЕЦ БР. 3 

Извештај за приходите од други услуги во 
меѓу народниот промет 

Овој образец е наменет за извештаите за реализира-
ните приходи од други услуги за меѓународниот промет. 
На образецот се даваат два вида извештаи, и тоа: 

- по СР и САП на домашни корисници на услуги-оз-
нака 1; 

- по земји на странски фирми-налогодавци - ознака 
2. 

Во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекина-

тата линија, се запишува видот на извештајот, а во засен-
чениот дел на извештајот пред испрекинатата линија се 
запишува ознаката на видот на извештајот од претходни-
от став. 

Извештаите за секој вид се поднесуваат на посебни 
листови (обрасци); 

2) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекина-
тата линија се запишува називот на видот на услугата, а 
во засенчениот дел во продолжение на таа линија се запи-
шува соодветната шифра од кодексот; 

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на 
крајниот корисник, а во засенчениот дел на таа колона -
соодветната шифра на СР и САП од кодексот. 

Кај извештајот по земји на странски фирми-налого-
давци (извештај со ознака 2) оваа колона не се пополнува; 

4) во колоната 2 се запишува називот, а во засенчени-
от дел на таа колона се запишува соодветната шифра на 
земјата во која е извршена определена услуга. 

За извештаите по земји на странски фирми - налого-
давци во оваа колона се запишува називот на земјата на 
налогодавецот, а во засенчениот дел-соодветната шифра 
на земјата од кодексот. 

Ако во рамките на една СР и САП на крајниот корис-
ник има повеќе различни земји, тогаш цифрата на СР и 
САП на корисникот во колоната 1 се повторува онолку 
пати колку што во рамките на една СР и САП на корисни-
кот има различни земји. Називот на СР и САП на корис-
никот во овој случај не мора да се повторува, туку може 
да се користи дето. 

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за 
наплата, а во засенчениот дел на таа колона се запишува 
соодветната шифра на валутата од кодексот. 

Ако во рамките на една земја има повеќе различни 
валути за наплата, тогаш шифрата на земјата во колоната 
2 се повторува онолку пати колку што во рамките на една 
земја има различни валути. 

6) во колоната 4 се запишува износот во валута за на-? 
плата без децимали; 

7) во долниот десен агол на образецот, во незасенче-
ниот правоаголник на крајот на колоната „Вкупно" се ис-
кажува збирот на оваа колона како контролен податок од 
интерес само за автоматска обработка. 

ОБРАЗЕЦ БР. 4 

Преглед на извршените расходи во врска со меѓународен 
превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со 
меѓународна стоковна размена и ел. (т.н. сопствени експло-

атациони трошоци) 
На овој образец се поднесуваат извештаите за расхо-

дите на работните организации во врска со меѓународен 
превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со 
меѓународна размена и ел. (т.н. сопствени експлоатациони 
трошоци). 

Во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во долниот десен дел на заглавјето на образецот, 

над испрекинатата линија, се запишува називот на видот 
на превозот - услугата (по кој настанал трошокот), а во 
засенчениот дел во продолжение на таа линија се запишу-
ва соодветната шифра од кодексот. 

2) во колоната 1 се запишува називот на видот на 
трошоците, а во засенчениот дел на таа колона се запишу-
ва соодветната шифра од кодексот. 

3) во колоната 2 се запишува ознаката на валутата за 
плаќање, а во засенчениот дел на таа колона се запишува 
соодветната шифра од кодексот. 

Ако во рамките на еден вид трошоци има повеќе раз-
лични валути за плаќање, тогаш шифрата на видот на тро-
шоците во колоната 1 се повторува онолку пати колку 
што во рамките на еден вид трошоци има различни валу-
ти. Називот на видот на трошоците во овој случај не мора 
да се повторува - може да се користи и дето. 

4) во колоната 3 се запишува износот во валута за 
плаќање без децимали (на пр. 100,35 се запишува како 100 
и 100,85 како 101 ити). 

5) во незасенчениот правоаголник на крајот на коло-
ната „износ во валута" се искажува збирот на оваа колона, 
што е како контролен број од интерес само за автоматска 
обработка на податоци. 

ОБРАЗЕЦ БР. 5 

Извештај за чартрување на странски бродови и авиони и за 
ангажирање на странски друмски превозници за превоз на 
стоки и патници на странски релации по налог на домашни 

работни организации 
На овој образец се поднесуваат извештаи за чартру-

вање на странски бродови и авиони и за ангажирање на 
странски друмски превозници за превоз на стоки и патни-
ци по налог на југословенски извозници и патнички аген-
ции. 

Во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекина-

тата линија, се запишува називот на видот на превозот, а 
во шифрениот дел во продолжение на таа линиЈа се запи-
шува соодветната шифра од кодексот. 

2) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на 
корисникот на услуга, а во засенчениот дел на таа колона 
се запишува соодветната шифра на републичката припад-
ност од кодексот. 

3) во колоната 2 се запишува називот на земјата на 
странскиот превозник, а во засечениот дел на таа колона 
се запишува соодветната шифра на земјата од кодексот. 

Ако за една СР и САП на домашни корисници на ус-
луга се ангажираат повеќе странски превозници од раз-
лични земји, тогаш шифрата на СР и САП во колоната 1 
се повторува онолку пати колку што во рамките на една 
СР и САП има различни земји на странски превозници. 
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Називот за СР и САП во овој случај не мора да се повто-
рува - може да се користи лето. 

4) во колона 3 се запишува ознаката на валутата за 
плаќање, а во засечениот дел на таа колона се запишува 
соодветната шифра од кодексот. 

Ако во рамките на една земја (еден странски превоз-
ник) има повеќе различни валути за плаќање, тогаш шиф-
рата на земјата на странскиот превозник се повторува 
онолку пати колку што во рамките на тој странски превоз-
ник има различни валути за плаќање. Називот на земјата 
во овој случај не мора да се повторува туку може да се ко-
ристи дето. 

5) во колоните 4-6 се запишуваат износите во валута 
за плаќање без децимали, и тоа по ред: за превоз на стоки 
што се извезуваат (колона 4), за превоз на стоки што се 
увезуваат (колона 5) и за превоз на патници (колона 6). 

6) во колоната 7 се запишува вкупниот збир на изно-
сите во колоните 4-6. 

7) во незасенчениот правоаголник на крајот на коло-
ната „Вкупно" се запишува вкупниот збир на износите во 
оваа колона, како контролен податок од интерес само за 
автоматска обработка на податоци. 

ОБРАЗЕЦ БР. 6 

Состојба на побарувањата и должењата за превоз на сто-
ки, патници и од други услуги на странски релации во меѓу-

народниот промет 
На овој образец се поднесуваат извештаи за состојба-

та на побарувањата и должењата во врска со превоз на 
стоки и патници на странски релации, како и по други ус-
луги во врска со меѓународна стоковна размена и ел. 

На образецот се даваат два вида извештаи и тоа: 
- побарувања и должења по СР и САП на домашни 

корисници на услуги, ознака 1; 
- побарувања и должења по земји на странски коми-

тенти, ознака 2. 
Во одделни делови од образецот се запишува: 
1) во долниот лев дел на заглавјето, над испрекината-

та линија, се запишува називот на видот на извештајот, а 
во засенчениот квадрат пред таа линија се запишува соод-
ветната шифра од претходниот став. 

Секој вид извештај се дава на посебен лист (образец). 
2) во засенчените делови во заглавјето на колоните 3 

и 4 се запишуваат, со арапски цифри, задните две цифри 
на наспоредните години, и тоа по ред: заднинте две цифри 
на изминатата година во заглавјето на колоната 3, задни-
те две цифри на предходната година во заглавјето на ко-
лоната 4. 

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на 
домашните корисници на услуги, а во засенчениот дел на 
таа колона се запишува соодветната шифра на републич-
ката припадност на корисниците од кодексот. 

За извештај по странски комитенти (ознака 2) во оваа 
колона се запишува називот на земјата на странскиот ко-
митент, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земја-
та од кодексот. 

4) во колоната 2 се запишува ознаката на валутата за 
наплата - плаќање, а во засенчениот дел на таа колона се 
запишува соодветната шифра од кодексот. 

Ако во рамките на една СР и САП на корисникот има 
повеќе различни валути за наплата - плаќање, тогаш шиф-
рата на СР и САП на корисникот во колоната 1 се повто-
рува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП 
има различни валути за наплата-плаќање. Називот на СР 
и САП во овој случај не мора да се повторува, може да се 
користи и дето. 

5) во колоната 3 се запишува состојбата на побарува-
ната на 31 декември од изминатата година. 

6) во колоната 4 се запишува состојбата на побарува-
њата на 31 декември од претходната година. 

7) во колоната 5 се запишува состојбата на должења-
та на 31 декември од изминатата година. 

8) во колоната 6 се запишува состојбата на должења-
та на 31 декември од претходната година. 

Сите износи (состојби) се во валути за наплата - пла-
ќање без децимали. 

9) во незасенчените правоаголници на крајот на коло-
ните 3-6 се искажуваат збировите на овие колони, како 
контролни податоци од интерес само за автоматска обра-
ботка. 

Ш И Ф Р Е Н И Ц И 
I. ВИДОВИ НА ПРЕВОЗИ И ДРУГИ УСЛУГИ (ПРИХО-

ДИ) 

Шифра Назив 

1 2 

01. Поморски сообраќај 
02. Железнички сообраќај 
03. Речен сообраќај 
04. Друмски сообраќај 
05. Воздушен сообраќај 
06. Цевоводен сообраќај 
07. Осигурување на стоки 
08. Друго осигурување 
09. Квалитативен и квантитативен прием на стоки 
10. Шпедиција 
11. Лучки и пристанишни услуги 
12. Аеродромски услуги 
13. Такси за прелет 
14. ПТТ услуги 
15. Агенциски услуги 
16. Колска наемнина 
17. Закупнина за транспортни средства 
18. Поправка на странски пловни објекти 
19. Спасување на пловни објекти и технички услуги на 

странски бродови 
20. Саеми и изложби 
21. Стопанска пропаганда и реклама 
22. Други услуги 

II. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИТЕ (РАСХОДИ) 
01. Гориво и мазиво 
02. Лучки трошоци 
03. Поправка на превозни средства 
04. Користење на странски превозни средства 
05. Закупнина за странски превозни средства 
06. Котизации, провизии и ел. 
07. Дневници на екипаж, возен и друг придружен пер-

сонал, на странски релации, 
08. Аеродромски трошоци 
09. Такси за прелет 
10. Пристанишни услуги 
11. Други плаќања што се сметаат како експлоатацио-

ни трошоци 

101. Албанија 
102. Андора 
103. Австрија 
104. Белгија 
105. Бугарија 
106. ЧССР 
107. Данска 
108. ДР Германија 
109. Финска 
110. Франција 
111. Гибралтар 
112. Грција 
113. Холандија 
114. Ирска 
115. Исланд 
116. Италија 
117. Југославија 
118. Лихтенштајн 
119. Луксембург 
120. Унгарија 
121. Малта 
122. Монако 
123. Норвешка 

124. Полска 
125. Португалија 
126. Романија 
127. Сан Марино 
128. СР Германија 
129. СССР 
130. Шпанија 
131. Швајцарија 
132. Шведска 
133. Велика Британија 

2. Азија 
201. Реп. Авганистан 
202. Бахреин 
203. НР Бангладеш 
204. УСР Бурма 
205. Бутан 
206. Реп. Филипини 
207. Хонг-Кокг 
208. Реп. Индија 
209. Реп. Индонезија 
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Шифра Назив на земјата 

2 

210. Реп. Ирак 
211. Ислам. Реп. Иран 
212. Израел 
213. Јапонија 
214. Арапска Реп. Јемен 
215. Демокр. Нар. Реп. 

Јемен 
216. Хашемитско Крал. 

Јордан 
217. Демократска Кампу-

ќија 
218. НР Кина 
219. Кипар 
220. Република Кореја 
221. Дем. Нар. Реп. Ко-

реја 
222. Кувајт 
223. Катар 
224. Нар. Дем. Реп. Лаос 
225. Република Либан 
226. Федерација Малези-

ја 
227. Република Малдиви 
228. Монголија 
229. Кралство Непал 
230. Султанат Оман 
231. Исламска Реп. Па-

кистан 
232. Кралство Сауди 

Арабија 
233. Република Сингапур 
234. Сириска Арапска Ре-

публика 
235. Демокр. Републ. 

Шри-Ланка 
236. Кралство Тајланд 
237. Турпија 
238. Обединети арапски 

емирати 
241. Формоза - Тајван 
242. СР Виетнам 
243. Сиким 
250. Брунеи 

3. Африка 

301. ДНР Алжир 
302. Н Р Ангола 
303. Република Боцвана 
304. Република Бурунди 
305. Централна Афри-

канска Република 
306. Република Чад 
307. Народна Република 

Бенин 
308. Република Габон 
309. Гамбија 
310. Република Гана 
ЗИ. Република Горна 

Волта 
312. Република Гв инеја 
313. Република Гвинеја 

Бисао 
315. Јужноафриканска Ре-

публика 
316. Обединета Реп. Ка-

мерун 
317. Република Кенија 
318. НР Конго (Бразава-

ил) 
319. Кралство Лесото 
320. Република Либерија 
321. СН Либиска Арап. 

Џамахирија 
322. ДР Мадагаскар 
323. Република Малави 
324. Република Мали 

Шифра Назив на земјата 

1 2 

325. Исламска Реп. Мау-
ританија 

326. Маурициус 
327. Кралство Мароко 
328. Мозамбик 
329. Република Нигер 
330. СР Нигерија 
331. Р. Брегот на Слоно-

вата Коска 
332. Република Руанда 
333. Република Сенегал 
334. Република Сиера 

Леоне 
335. ДР Сомалија 
336. ДР Судан 
337. Свазиленд 
338. Обединета Реп. Тан-

занија 
339. Република Того 
340. Република Тунис 
341. Република Уганда 
342. Република Заир 
343. Република Замбија 
344. Социјалистичка 

Етиопија 
345. Арапска Реп. Египет 
346. Екваторијална Гви-

неја 
347. Република Сејшели 
348. Реп. Зеленортски Ос-

трови 
349. ДР Комори (Комор-

ски острови) 
351. ДР Сао Томе и При-

нципе 
352. Република Џибути 
353. Република Зимбабве 

4. Северна и Средна Аме-
рика 

401. Бахамски Острови 
402. Барбадос 
403. Бермудски Острови 
404. Реп. Хондурас (Бри-

тански) 
405. Реп. Ел. Славадор 
406. Доминиканска Ре-

публика 
407. Гвадалупа 
408. Гватемала 
409. Република Хаити 
410. Холандски Антили 
411. Република Хондурас 
412. Јамајка 
413. Канада 
414. Реп. Костарика 
415. Куба 
416. Мартиник 
417. Обединети Држави 

на Мексико 
418. Реп. Никарагва 
419. Реп. Панама 
420. Порто Рико 
421. САД 
422. Реп. Тринидад и То-

баго 
423. Сен Китс-Невис-Ан-

гиља 
424. Гренада 
425. Британски Антили 
426. Белизе 
427. Антигва и Барбуда 
428. Свети Висент 

5. Јужна Америка 
501. Република Аргенти-

на 

Шифра Назив на земјата 

I 2 

502. Република Боливија 
503. Фед. Реп. Бразил 
504. Република Чиле 
505. Република Еквадор 
506. Француска Гијана 
507. Гвајана 
508. Република Колумби-

ја „ 
509. Република Парагвај 
510. Република Перу 
511. Источна Реп. Уруг-

вај 
512. Република Венецуе-

ла 
513. Република Сурр&ам 

Шифра Назив на земјата 

1 2 

514. Доминика 
515. Света Луција 

6. Океанија 
601. Австралија 
602. Нова Гвинеја (Па-

пуа) 
603. Нови Зеланд 
604. Фиџи 
605. Западна Самоа 
607. Хебриди 
609. Друга Океанија 
611. Соломонски Остро-

ви 
612. Тонга 
613. Бану ата 

IV. ШИФРЕНИК НА ВАЛУТИТЕ 

Шиф- Скратен Полн назив Земја ра назив на валутите Земја 

1 2 3 4 

004 ECU - Пресметковна 
валута БЕЗ 

005 SDR - Special dra-
wing rights 

Австрија 103 SCH - Шилинг Австрија 
104 BFR - Франк Белгија 
107 DKR - Круна Данска 
109 FKM - Марка Финска 
110 FF - Франк Франција 
112 DR - Драхма Грција 

Холандија ПЗ HFL - Флорин 
Грција 
Холандија 

116 LIT - Лира Италија 
117 DIN - Динар Југославија 
123 NKR - Круна Норвешка 
128 DM - Марка Германска СР 
130 РТ - Пезета Шпанија 
131 SFR - Франк Швајцарија 
132 SKR - Круна Шведска 
133 Lstg - Фунта Вел. Британија 
134 Bffr - Франк финан-

сиски Белгија 
210 IR. din - Динар Ирак 
213 YEN - Јен Јапан 
222 KUV. din. - Динар Кувајт 
231 РАК. RUP. - Рупија Пакистан 
237 TLIT - Лира Турпија 
413 CAN. $ - Долар Канада 
421 USA $ - Долар САД 
601 A $ - Долар Австралија 
603 NZ $ - Н. 3. Долар Нови Зеланд 
701 o$ - Пресметк. до-

Албанија лар Албанија 
702 SCH - Шилинг Австрија (саем. 

аранж.) 
704 0 $ - Пресметковен 

долар Чехословачка 
705 0 $ - Пресметк. до-

лар Германска ДР 
707 LIT - Лира Италија, (Трст-

-Горица и саем. 
аранж.) 

711 o$ - Пресметк. до-
лар СССР 

723 OIR -Пресме. инд. 

o$ 
рупија Индија 

725 o$ - Пресметк. до-
лар Кампучија 

Монголија 
726 OS - Пресмета до-

лар 

Кампучија 

Монголија 
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V. ШИФРЕНИК НА КОРИСНИЦИТЕ 
СПОРЕД РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО ПОКРАИН-

СКАТА ПРИПАДНОСТ 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за девизното работење, 
објавен во »Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, се потпад-
нале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Во член 144 став 1 наместо бројот: „26" треба да 
стои бројот: „24". 

2. Во член 173 став 1 одредба под 17) на крајот, во за-
градата, наместо зборовите: „став 3" треба да стојат збо-
ровите: „ст. 3 и 4". 

3. Во член 175 став 1 наместо бројот: „10.000" треба 
да стои бројот: „100,000". 

4. Во член 177 став 1 наместо бројот: „50.000" треба 
да стои бројот: „5.000". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 11 март 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за кредитните односи 
со странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, се потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО 
Во член 6 во последниот став, во првиот ред, по збо-

ровите: „став 2" се додаваат зборовите:'„и 3". 
Од Службата за законодавство на Собранието на 

СФРЈ, Белград, И март 1986 година. 

Број 13 - Страна 385 

УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

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

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО 

I 
Се отповикува 
Радивое Петковиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Того се седиште во Ах-
ра. 

II 
Се назначува 
Лазар Ќовиќ, извонреден и ополкомоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Того со седиште во Акра. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
7 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАН ПРЕ-
ТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПРОГРАМАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВ-
НИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПРОГРАМАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

I 
Се отповикува 
Зоран Жагар од должноста постојан претставник ка 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија при 
Програмата на Обединетите нации за човековата средина 
со седиште во Најроби. 

II 
Се назначува 
Бохумил Бернашек, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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славија, за постојан претставник на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија при Програмата на Обеди-
нетите нации за човековата средина со седиште во Најро-
би. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
10 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, с.р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАН ПРЕ-
ТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕЧКИ НАСЕЛБИ И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ НА ОБЕДИНЕ-

ТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕЧКИ НАСЕЛБИ 

I 
Се отповикува 
Зоран Жагар од должноста постојан претставник на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија при 
Центарот на Обединетите нации за човечки населби со се-
диште во Најроби. 

II 
Се назначува 
Бохумил Бернашек, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, за постојан претставник на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, при Центарот на Обедине-
тите нации за човечки населби со седиште во Најроби. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
11 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

НАЗНАЧУЈЕ АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали се назначува Милан Шево, на-
чалник на Службата за техничка модернизација во Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа. 

С.п.п. бр. 238 
7 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
За советник на претседателот на Сојузниот комитет 

за труд, здравство и социјална заштита се назначува Љу-
бица Срдиќ-Ѓаќовиќ, раководител на група во Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита. 

С.п.п. бр. 242 
27 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 236 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-
ОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТ-

НО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
Се разрешува од должноста директор на Сојузниот 

завод за меѓународна научна, просветно-културна и тех-
ничка соработка Миленко Зрелец, со 1 февруари 1986 го-
дина, заради заминување на друга должност. 

Сп.п. бр, 243 
27 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 
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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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Душан Завашник, со 13 ја-
нуари 1986 година, заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 244 
7 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должност советник на сојузниот сек-

ретар за надворешни работи Гавро Вучиниќ и се става на 
располагање во смисла на член 249 на Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата. 

С.п.п. бр. 245 
7 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, 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. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 
За помошник на генералниот директор на Сојузниот 

завод за општествено планирање се назначува м-р Станис-

Број 13 - Страна 387 

лав Бродњак, координатор на Групата за план во Економ-
скиот центар во Марибор. 

С.п.п. бр. 246 
7 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 
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185. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на солидарноста со неврзаните земји и 
со земјите во развој 369 

186. Закон за обезбедување средства за регрес за 
вештачки ѓубрива, средства за заштита на рас-
тенијата и квалитетно сортно семе 369 

187. Одлука за утврудвање на износот на средства-
та за регрес за вештачки ѓубрива за 1986 годи-
на 371 

188. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на 
основниот данок на промет на определени 
производи 371 

189. Одлука за определување на 40-годишнината од 
ослободувањето на Југославија и победата над 
фашизмот како настан по повод на кој ќе се из-
дадат пригодни ковани пари 372 

190. Одлука за заштитните цени за суров памук од 
родот на 1986 година 372 
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родот на 1986 година 372 
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родот на 1986 година 372 

193. Одлука за заштитните цени за волна за 1986 го-
дина 373 

194. Наредба за дополнение на Наредбата за забра-
на на увоз во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и провоз преку територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на живи чапункари (говеда, ов-
ци, кози и свињи) и на производи и суровини 
по потекло од тие животни од Република Ита-
лија 373 

195. Правилник за квалитетот на безоловен мото-
рен бензин 373 

196. Одлука за изработка и доставување на извеш-
таи за реализираните приходи по основ на пре-
воз на стоки и патници на странски релации и 
од други услуги во врска со меѓународниот 
промет, како и на извештаи за извршените рас-
ходи во врска со вршењето на тие дејности — 374 
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