
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
данке на српскохрватски, односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-605-21943 

Цена на овој број е 26 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Попгг. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

368. 

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување об-
ртни средства („Службен пуст на СФРЈ", бр. 26/84), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ОБ-
РТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на составување пресмет-

ка на обртните средства и на изворите на обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84) во член 9 став 1 точ-
ка 1 по бројот: „61" се додаваат зборовите: „по намалува-
њето за износот под реден број 68". 

Член 2 
Во образецот ОБС - Пресметка на обртните средства 

и на изворите на обртни средства со состојба на 
19 година, под реден број 75, во колона 2, зборови-
те: „64 и 69" се заменуваат со зборовите: „69 до 74". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-7287/1 

29 јуни 1984 година Сојузен секретар за финан-
Белград с и и > 

Владо Клеменчич, е. р. 

369. 

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 ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРО-
ВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, НА СУРОВИНИ И 
ОТПАДОЦИ ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ТУР-

ЦИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
1. Заради спречување на внесувањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија на заразните 
болести лигавка и шап, се забранува увозот од Турција и 
Грција во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и провозот преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на следните пратки: 

1) на чапункари; 
2) на производи и суровини и отпадоци од чапункари 

(во свежа, замрзната, ладена или преработен* состојба), 
освен на стерилизирани конзерви; 

3) на кожи од чапункари, освен штавени кожи, ако не 
потекнуваат од животни од места во кои не се утврдени 
лигавка и шап и ако на оддалеченост од 50 к т од тие мес-
танемало ниеден случаЈ на лигавка и шап. 

2. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
пратките што патниците ги носат со себе во превозните 
средства (воз, автомобил, автобус, авион, брод и др.). 

3. Остатоците од храна во кујните на превозните 
средства и тоа на авиони, бродови и вагон-ресторани, 
што се користат во меѓународниот сообраќај, мораат да 
се уништат на нештетен начин (по термички пат или со за-
копување) и не смеат да се употребуваат за исхрана на 
животни. 

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

Бр. 4405 
3 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

370. 

Врз основа на член 3 став 1 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
1. Во Решението за утврдување на составот на Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/82) во точка 1 во одделот 
под а) одредбите под 8 до 10 се менуваат и гласат: 

„8) од Сојузот на самоуправните интересни заедници 
за вработување на Југославија: 

Андрија Влаховиќ, претседател на Собранието на 
СИЗ за вработување на Југославија; 

9) од Координациониот одбор на самоуправните ин-
тересни заедници на социјалната заштита на републиките 
и автономните покраини: 

Станислав Ерзетич, член на Координациониот одбор 
на самоуправните интересни заедници на социјалната за-
штита на републиките и автономните покраини; 

10) од Координациониот одбор на републичките и 
покраинските заедници за детска заштита: 
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Нико Василевич претседавач на Координациониот 
одбор на републичките и покраинските заедници за детска 
заштита/ . 

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

Бр." 3224 
2 јули 1984 година 

белград 

Пре гседател 
на Сојузниот комитет за 
груд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаков левиќ, е. р 

371. 

Врз основа на член 254 став 5 и член 349 од Царински-
от закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/76, 52/79, 
12/82, 61/82 и 7/84) по претходно прибавено мислење од 
Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони, директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ 
ПРАТКИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПОШТЕНСКИ СО-

ОБРАЌАЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова упатство се пропишува царинската постап-

ка со поштенските пратки што содржат стоки кои под-
лежат на царински надзор, а кои се извезуваат од царин-
ското подрачје на Југославија, се увезуваат во тоа подрач-
је или се превезуваа г преку тоа подрачје, како и содржина-
та и формата, начинот на пополнување и начинот на под-
несување на царински декларации за поштенските пратки 
и образецот на исправата со која поштенските пратки се 
упатуваат до друга царинарница. 

2. Како поштенски пратки, во смисла на точка 1 од 
ова упатство, се сметаат: 

1) писмоносните пратки што се извезуваа^ увезуваат 
или превезуваат во затворени писмоносни вреќи и обвив-
ки; 

2) пакетите што се извезуваат, увезуваат или превезу-
ваат како поединечни пратки или повеќе пакети во затво-
рени вреќи односно садови или пакувани на друг начин; 

3) писмата со означена вредност, што се извезуваат, 
увезуваат или превезуваат во вреќи или садови. 

3. Поштенските пратки што се извезуваат, увезуваат 
или превезуваат, а кои содржат ефективни пари, хартии 
од вредност и злато во преработена или кована форма 
подлежат на девизна контрола во смисла на посебни про-
писи. 

И. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ-
ПРАТКИ ШТО'СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВО СТРАНСТВО 

4. Поштенските пратки што се праќаат во странство, 
а што содржат царински стоки, можат да се предадат на 
секоја пошта. 

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка што 
не се предадени на поштата на царинењето, приемната по-
шта ги испраќа до надлежната пошта на царинењето зара-
ди спроведување на царинската постапка. 

5. За поштенските пратки што во странство ги праќа-
ат граѓани, на царинарницата со пратката и се предава 
еден примерок од царинската декларација, на Образецот 
Ц2/ЦП 3, за потребите на царинската постапка. 

За поштенските пратки што во странство ги праќаат 
државни органи, организации на здружен груд, заедници 
или други организации; испраќарот или лицето што тој го 
овластил предава и пополнета извозна царинска деклара-
ција, на Образецот VIII (член 16 од Правилникот за подне-
сување на исправи во царинската постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/80, 69/81, 42/83 и 52/83) и пропиша 
ни исправи. 

По исклучок од одредбат а на став 2 од оваа точка, ор-
ганизациите на здружен труд, заедниците или други орга-
низации не поднесуваат, согласно со член 256 став Ј точ. 4, 
5 и 9 од Царинскиот закон и точка 7 одредба под 4) на Од-
луката за условите и начинот на царинење на стоките за 
кои не е поднесен^ документација а за случаите во кои не 
се поднесува царинска декларација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76, 41/79, 18/81 и 18/82), извозна деклара-
ција за поштенски пратки што содржат печатен рекламен 
материјал или рекламен материјал и мостри до вкупна 
вредност од 1000 динари, за пратки што содржат телеви-
зиски, филмски или на друг начин снимени вести или сли-
ки и програмски прилози за директна емисија преку сред-
ствата за Јавно информирање, за пратки на печатен мате-
ријал од областа на културата, просветата и науката, како 
и за пратки со документација што се праќа врз основа на 
меѓународни или меѓудржавни спогодби. 

Пратките од став 3 на оваа точка и се предаваат на 
поштата врз основа на изјава на испраќачот. 

Ако пратките од ст. 1 и 2 на оваа точка привремено се 
извезуваат, постапката се спроведува според одредбите од 
чл. 306 и 307 на Царинскиот закон, 

6. На обвивката од поштенската пратка што подлежи 
на царински преглед, приемната пошта става налепка 
„Подлежи на царински преглед" (Образец бр. 1) ија испра-
ќа : о надлежната пошта на царинењето. 

7. Поштата на царинењето ги поднесува примените 
поштенски пратки на царински преглед. 

8. На царински преглед, согласно со член 5 став 3, 
член 18 ст. 5, 6 и 7 и член 338 од Царинскиот закон не под-
лежат следните поштенски пратки што се извезуваат: 

1) за кои според тежината или димензиите се претпос-
тавува дека не содржат царински стоки; 

2) што содржат јавни исправи; 
3) што содржат трговска кореспонденција, деловни 

книги или стоковна, правна и финансиска документација; 
4) што содржат книги, весници и списанија (освен 

модни журнали и модни ревии); 
5) што содржат чекови, меници и акции; 
6) што содржат печатен материјал од областа на кул-

турата, просвета га и науката или документација што 
државните органи, организациите на здружен труд или 
други организации ја праќаат врз основа на меѓународни 
или меѓудржавни спогодби; 

7) што содржат документација што се праќа во врска 
се меѓународни лицитации и конкурси; 

8) што содржат телевизиски, филмски или на друг на-
чин снимени вести или слики и програмски прилози за ди-
ректна емисија преку средствата за јавно информирање; 

9) што содржат филмови кои се праќаат во странство 
заради развивање. 

Фактите од одредбите на став 1 од оваа точка од кои 
зависи дали поштенската пратка подлежи на царински 
преглед се утврдуваат под царински надзор. 

9. Поштенската пратка што подлежи на царински 
преглед работникот на поштата му ја става на увид на ца-
ринскиот работник што врши царински преглед. 

10. Ако царинскиот работник утврди дека податоците 
од царинската декларација Ц2/ЦП-3 и одговараат на сос-
тојбата на стоките што граѓанинот ги праќа во странство, 
ја заведува декларацијата во Контролникот на извозните 
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декларации за физички лица, на декларацијата го означува 
бројот од Контролникот и Задржува примерок од декла-
рацијата. 

По извршениот царински преглед работникот на по-
штата е должен да ја затвори пратката, да ја симне од об-
вивката н а л е п е а „Подлежи на царински преглед** и на-
место симнатата налепка на обвивката на пратката да ста-
ви налепка „Оцаринето" (Образец бр. 2). 

Царинскиот работник што извршил царински пре-
глед на пакетот, го става својот потпис на спроводницата, 
а ако извршил царински преглед на писмоноша пратка, 
својот потпис го става на пратката и тоа го заверува со 
службениот царински печат. 

11. Ако на царински преглед се поднесуваат поштен-
ски пратки што во странство ги праќаат државни органи, 
организации на здружен труд, заедници или други органи-
зации, царинскиот работник е должен да изврши прием на 
извозната царинска декларација, во смисла на член 257 од 
Царинскиот закон. 

Пред прегледот на пратката, извозната царинска дек-
ларација се заведува во Контролникот на извозните ца-
рински декларации, а на декларацијата се означува редни-
от број од ТОЈ контролник. 

По извршениот царински преглед на поштенската 
пратка, се постапува сообразно со одредбата од точка 10. 
ст. 2 и 3 на ова упатство. 

12. Ако при царинскиот преглед се утврди дека по-
штенската пратка содржи стоки чиј извоз е забранет, по-
штата на царинењето, по налог од царинарницата, и ја 
враќа пратката на приемната пошта заради врачување на 
испраќачот,односно пратката му ја предава на надлежни-
от орган, ако тоа е предвидено со посебни прописи. 

13. Пс извршениот царински преглед, поштата на ца-
ринењето ги упатува поштенските пратки што се праќаат 
во странство до надлежната изменична пошта. 

За заклучоците со поштенските пакети поштата на 
царинењето составува поштенско-царинска проследница 
(Образец бр. 6) во четири примероци. Царинарницата ги 
заверува составените примероци на поштенско-царинска-
та проследница и првиот примерок го задржува, а трите 
примероци и ги враќа на поштата на царинењето. Пошта-
та на царинењето два примероци од поштенско-царинска-
та проследница прилага кон заклучокот и ги праќа до над-
лежната изменична пошта. 

По втасувањето на заклучокот со поштенските паке-
ти во изменичната пошта, царинарницата ги заверува два-
та примероци од поштенско-царинската проследница и 
еден примерок и враќа на изменичната пошта, а вториот 
примерок и го доставува на испратната царинарница, ка-
ко потврда за приемот на заклучокот со поштенските па-
кети. 

14. Изменичната пошта им ги испраќа поштенските 
пратки на странските изменични пошти во пропишани за-
клучоци. 

За секој пакетски заклучок што се упатува во стран-
ство изменичната пошта составува поштенско-царинска 
проследница во четири примероци. Царинарницата ги за-
верува сите четири примероци од поштенко-царинската 
проследница и првиот примерок го задржува, а другите 
три примероци и ги враќа на изменичната пошта. Изме-
ничната пошта задржува еден примерок од поштенско-ца-
ринската проследница, а другите два примерока ги прила-
га кон заклучокот. 

Излезната царинарница ги заверува двата примерока 
од поштенско-царинската проследница и еден примерок 
задржува, а вториот примерок и го предава на поштата 
што врши предавање на заклучокот на странската пошта. 

Излезната царинарница задржаниот примерок од по-
штенско-царинската проследница и го враќа на упатната 
царинарница надлежна според седиштето на изменичната 
пошта од која потекнува заклучокот. 

15. Ако пакетските заклучоци за странство се испраќ-
аат со посредство на службата на превозникот во воздуш-
ниот и поморскиот сообраќај, составените поштенско-ца-

рински проследници што изменичната пошта ги заверила 
царинската испостава кај надлежната изменична пошта и 
ги предава на службата на превозникот. Два примероци 
од поштенско-царинската проследница службата на пре-
возникот и ги предава на царинската испостава на возду-
хопловното односно поморското пристаниште. Царинска-
та испостава на воздухопловното односно поморското 
пристаниште ги заверува двата примероци на поштенско-
-царинската проследница и еден примерок задржува, а 
вториот примерок и го враќа на упатната царинска испос-
тава. 

16. Ако поштенските пратки се испраќаат во стран-
ство во затворен поштенски вагон, царинскиот работник 
ја заверува поштенско-царинската проследница што ја 
составува изменичната пошта во четири примероци. Ца-
ринарницата еден примерок задржува, три примероци и 
враќа на изменичната пошта, а на затворениот поштенски 
вагон става царинска пломба. Два примерока од поштен-
ско-царинската проследница изменичната пошта испраќа 
со затворениот поштенски вагон. 

Излезната царинарница ги заверува двата примерока 
од поштенско-царинската проследница и еден примерок и 
враќа на поштата, а вториот примерок - на упатната ца-
ринарница како потврда за втасаноста на затворениот по-
штенски вагон. 

17. Ако изменичната пошта прими поштенска пратка 
што подлежи на царински преглед, на која нема ознака де-
ка е извршен царински преглед (нема царински обележја, 
нема налепка „Оцаринето" и др.), изменичната пошта на 
обвивката на пратката става налепка „Подлежи на царин-
ски преглед" и пратката и ја враќа на надлежната пошта 
на царинење. 

18. Поштенската пратка што е извезена од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а која ќе се 
врати од странство, поштата на царинење ја поднесува до 
царинарницата на повторен царински преглед заедно со 
придружната декларација и со исправите. 

Ако утврди дека содржината на пратката е непроме-
нета, царинарницата ги пушта стоките под царински над-
зор без наплата на царина и други увозни давачки. 

Поштенската пратка за која нема соодветни докази 
дека била извезена од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а за која ни испраќачот не ќе поднесе до-
кази за тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на из-
вестувањето за втасаноста на пратката, мора да се оцари-
ни или да и се предаде на царинарницата на слободно 
располагање. 

III. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ 
ПРАТКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ОД СТРАНСТВО 

19. Поштенските пакети што се преземени од стран-
ски пошти и се пријавуваат на граничната царинарница 
врз основа на копија или препис од списокот за размена 
на странска пошта, а вреќите со писмоносни пратки 6 се 
пријавуваат на граничната царинарница усно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, по-
штенските пратки што се превезуваат од странство во за-
творени (пломбирани) поштенски вагони, не и се пријаву-
ваат на граничната царинарница, туку копијата или пре-
писот од списокот за размена на странска пошта се подне-
сува до царинарницата надлежна според седиштето на из-
меничната пошта на која А се упатени пратките. 

Царинскиот работник го споредува бројот на по-
штенските пакети, односно на вреќите со поштенски паке-
ти со податоците од копијата или од преписот на-списо-
кот за размена на странска пошта, го заверува списокот за 
размена со ставање на отпечаток на службениот царински 
печат и задржува еден примерок од копијата односно од 
преписот на списокот за размена. 
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Поштата што ги презела поштенските заклучоци од 
странската пошта ги упатува заклучоците до надлежната 
изменична пошта. За преземените пакетски заклучоци од 
странската пошта, поштата што ги презела заклучоците 
составува поштенско-царинска проследница во четири 
примероци. Граничната царинарница ги заверува четири-
те примероци од поштенско-царинската проследница и 
првиот примерок го задржува, а трите примероци и ги 
предава на поштата што ги примила заклучоците од 
странската пошта. 

Поштата што ги презела пакетските заклучоци од 
странската пошта задржува еден примерок од поштенско-
-царинската проследница, а два примерока со заклучокот 
ги испраќа до изменичната пошта на која гласи заклучо-
кот. 

По втасувањето на пакетските заклучоци во изменич-
ната пошта, царинарницата надлежна според седиштето 
на изменичната пошта во која се упатени пакетските за-
клучоци ги заверува двата примерока од поштенско-ца-
ринската проследница и еден примерок доставува до гра-
ничната царинарница, а вториот примерок и го враќа на 
изменичната пошта.' 

20. Изменичната пошта ги одвојува под царински 
надзор писмоносните пратки што содржат или за кои се 
претпоставува дека содржат царински стоки од писмонос-
ните пратки што не содржат царински стоки, како и прат-
ките: 

1) што содржат книги, весници и списанија; 
2) што содржат трговска кореспонденција, деловни 

книги или стоковна, правна и финансиска документација; 
3) што содржат развиени филмови или филмови што 

се примаат заради развивање. 
21. Ако при отворањето на писмоносните заклучоци-

се утврди дека пратката што содржи царински стоки е ви-
дно оштетена, изменичната пошта, без отворање, пратка-
та ќе ја спакува во нова обвивка и ќе состави записник на 
Образецот П-63 за обични и препорачени писмоносни 
пратки, односно на Образецот ВД-4 за вредносни писма, 
што го потпишуваат работникот на поштата и царински-
от работник. Еден примерок од записникот задржува ца-
ринарницата. 

22. Писмоносните пратки што не содржат царински 
стоки изменичната пошта ги упатува преку надлежните 
центри кај кои се врши преглед на писмоносните пратки 
(во натамошниот текст: центрите за заштита) до одре-
дишниот поштенски центар заради врачување на прима-
чот. 

23. Писмоносните пратки што содржат или за кои се 
претпоставува дека содржат царински стоки изменичната 
пошта ги распоредува според надлежните пошти на цари-
нење. Распоредените писмоносни пратки им се испраќаат 
во заклучоци на надлежните пошти на царинење преку 
надлежните центри за заштита. 

24. Изменичната пошта ги раздвојува поштенските 
пратки втасани од странство според надлежните пошти на 
царинење. 

25. Изменичната пошта ги испраќа поштенските па-
кети пристигнати од странство и до надлежните пошти на 
царинење преку надлежните центри за заштита. 

За секој пакетски заклучок изменичната пошта соста-
вува поштенско-царинска проследница во четири приме-
роци. Царинарницата ги заверува сите четири примероци 
на поштенско-царинската проследница и првиот приме-
рок го задржува, а трите примероци и ги враќа на изме-
ничната пошта, која два примерока приклучува кон пакет-
скиот заклучок. 

Ако изменичната пошта испраќа поштенски пакети 
до друга изменична пошта во земјата, се постапува на на-
чинот од став 2 на оваа точка. 

26. Ако во надлежниот центар за заштита се утврди 
дека поштенската пратка содржи опасен предмет (член 36 
од Законот за превоз на опасни материи - „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/84), таквата пратка се исклучува од ната-

мошниот пренос, во присуство на работник на поштата, 
царински работник и работник на органот за внатрешни 
работи надлежен според седиштето на центарот за зашти-
та. 

За исклучувањето на поштенска пратка од натамо-
шен пренос и за нејзиното предавање на надлежниот ор-
ган за внатрешни работи заради уништување, работникот 
на поштата составува записник во, три примероци, кои ги 
заверуваат царинскиот работник и работникот на органот 
за внатрешни работи. Еден примерок од записникот за-
држува работникот на поштата, вториот примерок му се 
предава на царинскиот работник, а третиот примерок од 
записникот му се џредава на работникот на органот за 
внатрешни работи. 

На поштенско-царинската проследница со која од-
носната пратка се упатува до поштата на царинењето, ца-
ринскиот работник ја става забелешката „Прилог: запис-
ник за исклучување на пратката од натамошен пренос" и 
тоа го заверува со свој потпис и печат. 

27. Ако прими видно оштетен или неисправен пакет, 
изменичнаѓа пошта составува записник на Образецот 
ЦП-14, што го потпишува работникот на поштата и ца-
ринскиот работник. Еден, примерок од записникот за-
држува царинарницата. 

28. Преземањето на поштенските заклучоци во по-
штата на царинењето се врши под царински надзор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
преземање и отворање на пакетските заклучоци може да 
врши и комисија составена од двајца работници на пошта-
та, ако тоа писмено го одобри царинарницата. 

29. За втасаниот пакетски заклучок царинарницата ја 
заверува поштенско-царинската проследница и ја доставу-
ва до царинарницата надлежна според седиштето на изме-
ничната пошта од која потекнува заклучокот, како по-
тврда за приемот на заклучокот. Ако заклучокот е примен 
без поштенско-царинска проследница, поштата на царине-
њето пополнува наодна поштенско-царинска проследница 
во четири примероци. Царинарницата ги заведува сите че-
тири примероци од наодната поштенско-царинска про-
следница и првиот примерок го задржува, а трите приме-
роци и ги предава на поштата на царинењето. Поштата на 
царинењето два примерока од наодната поштенско-ца-
ринска проследница испраќа до изменичната пошта од ко-
ја втасал заклучокот. 

30. Ако при преземањето на пакетските заклучоци во 
поштата на царинењето се утврди дека податоците од по-
штенско-царинската проследница не се согласуваат со 
стварната состојба, поштата на царинењето составува за-
писник во четири примероци што го потпишуваат работ-
ник на поштата и царински работник. Еден примерок од 
записникот се доставува до царинарницата надлежна спо-
ред седиштето на изменичната пошта од која потекнува 
заклучокот, вториот примерок и се предава на поштата на 
царинењето, третиот примерок се доставува до изменич-
ната пошта од која потекнува Заклучокот, а четвртиот 
примерок го задржува царинарницата. 

31. Царинскиот работник ги одвојува писмоносните 
пратки што подлежат на царински преглед од пратките 
што не подлежат на тој преглед а што не се одвоени во из-
меничната пошта, веднаш по втасувањето во поштата на 
царинењето. На пратките што не подлежат н^ царински 
преглед работникот на поштата става налепка „Не под-
лежи на царински преглед" (Образец бр. 3) и ги испраќа 
спрема надлежните одредишни пошти заради врачување. 

32. На царински преглед, согласно со член 5 став 3 
член 18 ст. 5 до 7 и член 338 од Царинскиот закон, не под-
лежат следните писмоносни пратки што се увезуваат: 

1) за кои според тежината или димензиите се претпос-
тавува дека не содржат царински стоки; 

2) што содржат јавни исправи; 
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3) што содржат трговска кореспонденција, деловни 
книги, или стоковна, правна и финансиска документација; 

4) што содржат чекови, меници и акции; 
5) што содржат книги, весници и списанија (освен 

модни журнали и модни ревии); 
6) што содржат печатени материјали од областа на 

културата, просветат^ и науката или документација што 
државни органи, организации на здружен труд или други 
организации примаат врз основа на меѓународни или меѓ-
удржавни спогодби; 

7) што содржат документација што се прима во врска 
со меѓународни лицитации и конкурси; 

8) што содржат телевизиски, филмски или на друг на-
чин снимени вести или слики и програмски прилози за ди-
ректна емисија преку средствата за јавно информирање; 

9) што содржат филмови кои се примаат од развива-
ње или заради развивање. 

33. Поштенските пратки што подлежат на царински 
преглед поштата на царинење и ги пријавува на царинар-
ницата врз основа на поштенско-царинска пријава (Обра-
зец бр. 4), водејќи сметка за редоследот на првенство од 
член 340 на Царинскиот закон. 

Во поштенско-царинската пријава не се запишуваат 
писмоносните пратки што не подлежат на царински пре-
глед, како ни податоци за пратките што, според територи-
јалната надлежност, требало да се упатат до друга пошта 
на царинење. Пратките што според територијалната над-
лежност требало да се упатат до друга пошта на царинење 
и се враќаат во заклучокот на изменичната пошта од која 
пристигнале заради упатување до надлежната пошта на 
царинење. 

Податоците за поштенските пратки се запишуваат во 
поштенско-царинската пријава според редоследот на при-
стигањето во поштата на царинење. 

Податоците за тежината на поштенската пратка се 
запишуваат во поштенско-царинската пријава врз основа 
на мерењето во поштата на царинење. 

Поштенско-царинските пријави, по правило, се по-
полнуваат посебно за писмоносни пратки и посебно за па-
кети. Ако на една поштенско-царинска пријава се запишу-
ваат податоци за обата вида поштенски пратки, во загла-
вието на пријавата мора да се запише забелешката „Паке-
ти и писмоносни пратки". 

Поштенско-царинска пријава за итни и авионски 
пратки може да се води посебно, со согласност на цари-
нарницата. 

Ако во поштенско царинската пријава се запишат 
пратки што територијално спаѓаат во надлежност на дру-
га пошта на царинење, таквата пратка к се испраќа на над-
лежната пошта на царинење преку изменичната пошта од 
која пристигнала со царинска проследница што ја соста-
вува царинарницата. Поштенско-царинската пријава се 
раздолжува со бројот на царинската проследница. 

Кон поштенско-царинската пријава се прилагаат ис-
правите што ја придружуваат поштенската пратка (спро-
веден лист и др.) 

34. Поштенските пратки што подлежат на царински 
преглед поштата на царинење ги поднесува на преглед за-
едно со поштенско-царинската пријава и со увозната ца-
ринска декларација. 

За поштенските пратки што ги примаат граѓани, по-
штата на царинење поднесува увозна поштенско-царинска 
декларација за граѓани (Образец бр. 7). 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за 
поштенски пратки во кои граѓани прима селидбени пред-
мети, опрема за вршење дозволена дејност, делови за за-
мена или репродукциони материјали, како и за стоки на 
кои не може да се примени единствена царинска стапка 
(член 46 од Царинскиот закон), поштата на царинење под-
несува увозна царинска декларација на Образецот II (член 

5 од Правилникот за поднесување исправи во царинската 
постапка). Декларацијата се поднесува во два примерока, 
а ако за спроведувањето на царинска постапка е неопход-
но, царинарницата може да бара декларацијата да се под-
несе и во поголем број примероци. 

Увозна царинска декларација на Образецот I (член 3 
од Правилникот за поднесување исправи во царинската 
постапка) за поштенски пратки што ги примаат државни 
органи, организации на здружен труд, заедници или други 
организации поднесува царинскиот обврзник или лицето 
овластено за поднесување декларација (член 253 од Ца-
ринскиот закон). 

Подносителот на декларацијата односно примачот 
на пратката има право на претходен преглед на пратката, 
во смисла на член 258 од Царинскиот закон. 

35. Работникот на поштата на царинење поштенската 
пратка ја отвора во присуство на царинскиот работник и 
му ја става на увид на царинскиот работник кој врши пре-
глед на пратката. 

Ако тоа го бара царинскиот работник, поштенската 
пратка пред отворањето мора повторно да се измери и ут-
врдената тежина да се спореди со податоците од поштен-
ско-раринската пријава. 

36. Ако за утврдување на видот и квалитетот на сто-
ките треба да се изврши хемиско-технолошко или друго 
испитување, царинарницата ќе земе мостри и ќе постапи 
во смисла на член 261 од Царинскиот закон и на одредби-
те од Правилникот за земање мостри и за царинските обе-
лежја („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76). 

За изземени стоки или за дел од стоки царинарницата 
и предава на поштата на царинење примерок од записни-
кот за земање мостри. 

По извршеното испитување, земените мостри на сто-
ки, ако не се оштетени или уништени, царинарницата и ги 
враќа на поштата на царинење. Поштата на царинење 
писмено го потврдува приемот на вратената мостра. 

37. Ако при прегледот се утврди дека содржината на 
пратката е расипана, оштетена, уништена или на друг на-
чин станала неупотреблива, се составува записник што го 
потпишуваат работникот на поштата и царинскиот работ-
ник. 

Записникот од став 1 на оваа точка се составува во 
три примерока, и тоа за писмоносни пратки на Образецот 
П-63, за вредносни писма на Образецот ВД-4, а за пакети 
на Образецот ЦП-14. Еден примерок од записникот цари-
нарницата задржува и го остава со односната поштенско-
-царинска пријава на која се внесува соодветна забелешка 
за утврдената состојба на содржината на пратката. 

38. Ако при царинскиот преглед се утврди дека по-
штенската пратка содржи предмети за чиј увоз се пропи-
шани посебни услови (задолжително жигосување, фито-са-
нитетска контрола, контрола на квалитетот и др.), цари-
нарницата ќе изврши царинење на пратката само ако се 
исполенти условите пропишани со посебни прописи. 

39. Ако поштенската пратка е задржана кај поштата 
на царинење поради причините наведени во одредбите на 
точ. 36, 37 и 38 од ова упатство, поштата на царинење врз 
обвивката на пратката става забелешка за причините за 
задржувањето. 

Ако примачот на пратка од точка 37 на ова упатство 
дополнително ги исполни условите за увоз, поштата на 
царинење таквите пратки ги поднесува на царински пре-
глед и со нив во сб се постапува како со другите пратки. 

40. Ако при царинскиот преглед се утврди дека по-
штенската пратка содржи предмети чиј увоз е регуларан 
со посебни прописи (форма на увозот), а податоците ош 
пријавата за склучен договор за увоз не се согласуваат со 
податоците за стоките во поглед на регулираниот увоз, ца-
ринарницата ќе постапи во смисла на точка 4 од Одлуавта 
за издавање иа списокот на стоките опфатам со одделив-
те форми на извозот и увозот и за постапката на конзола 
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на царинските органи во врска со применувањето на тој 
список („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/83). 

Решението што царинарницата ќе го донесе во смис-
ла на став 1 од оваа точка им се врачува на примачот на 
пратката и на поштата на царинење. 

41. Ако царинарницата при царинскиот преглед ут-
врди дека пратката содржи стоки чиј увоз е забранет ќе по-
стапи според член 204 од Царинскиот закон, така што на 
поштата со решение ќе и наложи да ја врати пратката во 
странство во рок кој не може да биде подолг од 8 дена со 
предупредување дека стоките ќе се одземат ако во опреде-
лениот рок не се вратат во странство, и ќе состави запис-
ник, во три примерока. Еден примерок од записникот за-
држува царинарницата, а два примерока и предава на по-
штата на царинење. 

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка, освен 
пратките што содржат дрога, пропаганден материјал и 
др., поштата на царинење ги враќа во странство преку из-
меничната пошта, врз основа на поштенско-царинска про-
следница. Откако ќе ја врати пратката во странство, цари-
нарницата ја раздолжува поштенско-царинската пријава 
со бројот на поштенско-царинската проследница и кон 
пријавата прилага примерок од записникот од ставђ1 на 
оваа точка. 

42. Ако во царинската декларација Ц2/ЦП 3 е назна-
чено дека во пратката се наоѓа личен багаж, селидбени 
предмети, репродукциони материјали, основно средство 
за вршење дозволена дејност со личен труд или стоки што 
се ослободени од плаќање царина, односно ако со прегле-
дот на пратката се заклучи дека примачот на пратката би 
можел да докаже дека ги исполнува условите за увоз на 
односните стоки, царинарницата писмено го повикува 
примачот на пратката, во рок од осум дена од денот на 
приемот на поканата да поднесе докази дека ги исполнува 
условите за увоз на стоките пристигнати во пратката. Во 
поканата се назначува дека пратката ќе биде вратена во 
странство ако примачот во определениот рок не се одѕове 
на поканата или не извести дека е спречен да дојде. Пока-
ната се составува во три примерока, од кои еден примерок 
царинарницата му испраќа на примачот на пратката, а 
друг примерок од поканата и предава на поштата заради 
приклучување кон пратката. На примерокот на поканата 
што и го предава на поштата на царинење се става ознака-
та „Копија за поштата", а на царинско-поштенската при-
јава забелешката „Странката повикана да приложи докази 
за правото на увоз". 

Пратките од став 1 на оваа точка поштата е должна 
да ги чува до врачувањето на примачот, односно до доне-
сувањето решение за враќање на пратката во странство 
(член 204 на Царинскиот закон), но не подолго од 60 дена. 

Ако примачот на пратката докаже дека ги исполнува 
условите за увоз на стоките, царинарницата постапува во 
согласност со ова упатство. 

Ако примачот на пратката во определениот рок не ги 
поднесе потребните докази или ако царинарницата во по-
стапката утврди дека примачот не ги исполнува условите 
за увоз на односната пратка, царинарницата донесува ре-
шение со кое на поштата и налага да ја врати пратката во 
странство. Во образложението на решението се наведува 
дека примачот учествувал во постапката во својство на 
странка. Решението за враќање на пратката во странство 
им се доставува на поштата и на примачот. 

Во случај од став 4 на оваа точка, царинарницата по 
истекот на рокот за жалба ја известува поштата дали е из-
јавена жалба на решението за враќање на стоките во 
странство, односно кога пратката може да ја врати во 
странство. 

43. Ако при царинскиот преглед се утврди дека по-
штенската пратка содржи скриени стоки, односно дека 
стоките се спакувани така што е очигледна намерата на 
испраќачот да одбегне плаќање царина и други увозни да-
вачки, царинарницата составува записник во два примеро-

ка. Записникот го потпишуваат работникот на поштата и 
царинскиот работник. 

Скриените стоки и еден примерок од записникот за-
држува царинарницата, а другиот примерок од записни-
кот и го предава на поштата на царинење. 

Со преостанатиот дел од поштенската пратка се по-
стапува според одредбите од ова упатство. 

44. За поштенските пратки што од странство ги при-
маат граѓаните, прштата на царинење го пополнува загла-
вието на декларацијата, а по договор со царинарницата ја 
внесува и бруто-тежината на пратката. Царинарницата ги 
запишува податоците за количината и вредноста на стоки-
те, за наименувањето на стоките и за вкупниот износ на 
пресметаната царина и други увозни давачки што ја опто-
варуваат пратката. 

45. Увозната поштенско-царинска декларација за гра-
ѓани се пополнува на следниот начин: 

1) во шифреното поле на рубриката „Поштенско-ца-
ринска пријава број", долга осум цели места, се запишува 
бројот на поштенско-царинската пријава со која пратката 
и е пријавена на царинарницата; 

2) во шифреното поле на рубриката долго шест места 
„Датум" се запишуваат денот, месецот и годината кога е 
поднесена поштенско-царинската пријава; 

3) во шифреното поле на рубриката „Датум на цари-
нењето" се запишуваат денот, месецот и годината на ца-
ринењето (на пример: датумот „7 јули 1984 година" ќе се 
запише „07 07 84"); оваа рубрика ја пополнува царинскиот 
работник; 

4) во рубриката „Бр. на пратката" се запишува соод-
ветниот број на поштенската пратка што се царини; 

5) во рубриката „Адреса на примачот" се запишуваат 
името и презимето и точната адреса на примачот на прат-
ката, а во шифреното поле долго едно место (СР-САП) се 
запишува соодветната шифра на републиката односно ав-
тономната покраина на чија територија има живеалиште 
примачот на пакетот, и тоа за: 

- СР Босна и Херцеговина „ 1" 
- СР Македонија „4" 
- СР Словенија „5" 
- С Р Србија „6" 
- СР Хрватска „3" 
- СР Црна Гора „2" 
- САП Војводина „8" 
- САП Косово „9" 

6) во рубриката „Жиг на поштата" се става жиг на по-
штата на царинење; 

7) во рубриката 1 „Бруто-тежина" се запишува бруто-
-тежината на пратката; 

8) во рубриката 2 „Нето-тежина" се запишува нето-
-тежината на пратката односно поединечната нето-тежина 
на стоките што се царинат; 

9) во рубриката 3 „Царинска основица" се запишува 
вредноста на стоките која претставува царинска основи-
ца; 

10) во рубриката 4 „Наименување на стоките" се за-
пишува вообичаениот назив на стоките; 

11) во рубриката 5 „Износ на царината и на другите 
увозни давачки" се запишува пресметаниот износ на цари-
ната и на другите увозни давачки; 

12) во шифреното поле на рубриката „Нето-тежина", 
долго две цели и две децимални места се запишува вкуп-
ната нето-тежина на стоките изразена во килограми. Во 
првите две места се запишува целиот број, а во другите 
две места одвоени со испрекината линија се запишува де-
цималниот број. Ако вкупната нето-тежина на стоките е 
помала од 00,01 ке, во ова поле се запишува бројот 
„00,01"; 

13) во шифреното поле „Царинска основица", долго 
пет цели места, се запишува вкупната царинска основица 
која претставува збир на поединечните царински основи-
ци од рубриката 3; 
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14) во рубриката „Обрасци" се запишува вредноста 
на образецот - на увозната поштенско-царинска деклара-
ција за граѓани и на општата уплатница: 

15) во рубриката „Вкупна давачка** се запишува вкуп-
ниот износ ша царината и на другите увозни давачки. 

46. Царинење на поштенски пратки што од странство 
гк ц р т а а т државни органи, организации на здружен 
труд, заедници или други организации, како и на поштен-
ски пратки во кои граѓани примаат селидбени предмети, 
опрема за вршење дозволена дејност, делови за замена 
или репродукциони материјали за вршење дозволена деј-
ност, како и на стоки за кои не може да се примени един-
ствена стапка (член 46 од Царинскиот закон), се врши спо-
ред одредбите од чл. 249 до 269 на Царинскиот закон. 

47. Увозната поштенско-царинска декларација за гра-
ѓани се печати во блокови од 20 примероци, со тоа што во 
блокот четири последовни примероци се означени со ист 
реден број. Првиот, вториот и третиот примерок на грбот 
се карбонизирани, а на врвот перфорирана Првиот, тре-
тиот и четвртиот примерок остануваат во блокот за по-
требите на царинарницата. Вториот примерок, со попол-
нета уплатница и се предава на поштата и се приклучува 
кон пратката заради врачување на примачот. 

48. Ако пратката се царини според у возната царинска 
декларација (Образец I и Образец II) царинарницата и 
предава на поштата на царинење примерок од увозната 
царинска декларација со пополнета уплатница, заради 
врачување на примачот на пратката. 

Работникот на поштата на царинеле со потпис врз 
соодветната поштенско-царинска пријава го потврдува 
приемот на декларацијата и уплатницата. 

49. По извршениот царински преглед работникот на 
поштата ја затвора пратката и на обвивката става налепка 
„Оцаринето** односно налепи „Ослободено од плаќање 
царина** (Образец бр. 5). 

По царинскиот преглед и затворањето, поштенската 
пратка повторно се мери и утврдената тежина се означува 
врз обвивката на пратката. 

50. Поштенско-царинската пријава царинарницата ја 
раздолжува со броевите на односните увозни царински 
декларации, а ако за пратката не е пропишано поднесува-
ње на декларација, поштенско-царинската пријава се раз-
должува со забелешката „Ослободено од плаќање цари-
на*', со назначување на соодветната законска одредба врз 
основа на која пратката е ослободена од плаќање царина. 

51. Ако примачот на пратката, како заинтересирана 
странка поднел приговор (ЧЛЈБН 343 став 3 од Царинскиот 
закон), вратената пратка поштата на царинење не ја запи-
шува шо ооштенско-царннската предава туку пратката ја 
поднесува на повторен царински преглед заедно со приго-
ворот, со увозната царинска декларација и со другите ис-
прави. 

Царинарницата спроведува постапка по приговорот 
според одредбите на член 264 од Царинскиот закон. 

52. Ако поштенската пратка не може да му се врачи 
на примачот, одредишната пошта и ја враќа пратката на 
надлежната пошта на царинење. 

Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка по-
штата на царинење и ги поднесува на царинарницата на 
повторен царински преглед. 

Ако утврди дека содржината на пратката е непроме-
нета, царинарницата веднаш, но најдоцна во рок од 48 ча-
са, пополнува царинска проследница заради враќање на 
пратката во странство преку изменичната пошта. 

Примерок од увозната царинска декларација со при-
ложени!« исправи царинарницата задржува, а врз однос-
ната поштенско-царинска пријава го потврдува приемот 
на декларацијата и внесува соодветна забелешка. 

Ако во рокот од одредбата на став 1 од оваа точка по-
штата не ја уплати царината и другите увозни давачки, ца-
ринарницата, најдоцна во рок од 15 дена, ќе донесе реше-
ние со кое надлежната ПТТ организација спрема поштата 
на царинење ќе ја обврзе да го плати пресметаниот износ 
на царината и на другите увозни давачки. 

55. Ако државни органи (органите за внатрешни ра-
боти и др.) поднесат барање за предавање на неоцарннета 
поштенска пратка заради спроведување на соодветна по-
стапка, поштата на царинење составува записник за преда-
вањето на пратката што го потпишуваат царинскиот ра-
ботник, работникот на поштата на царинењето и работни-
кот на односниот државен орган. 

Записникот се составува во три примерока. Еден при-
мерок задржува царинарницата, другиот примерок 6 го 
предава на поштата на царинење, а третиот примерок му 
се предава на надлежниот државен орган заедно со прат-
ката. 

Примерокот на записникот се остава со односната 
царинско-поштенска пријава, а врз поштенско-царинската 
пријава царинскиот работник става забелешка „Прилог: 
записник за предавање на пратка, точка 56 од Упатство-
то", и тоа го заверува со свој потпис и печат. 

IV. ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ 
ПРАТКИ ШТО СЕ ПРОВЕЈУВААТ ПРЕКУ ЦАРИН-
СКОТО ПОДРАЧЈЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
56. При преземањето од странска изменична пошта и 

упатувањето до излезната измештена пошта на поштенски 
пратки што ое проведуваат преку царинското подрачје на 
Југославија, се постапува сообразно со одредбите на точка 
19 од ова упатство. 

Поштенските пратки што се превезуваат преку ца-
> римското подрачје на Југославија не подлежат на царин-
ски преглед. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
57. Обрасците бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 «е отпечатени кон 

ова упатство и претставуваат негов составен дел. 
Другите обрасци наведени во точка 5 став 1, точка 10 

став 1 и точ. 21 и 27 на ова упатство се пропишани се по-
себни внатрешни и меѓународни поштенски прописи. 

58. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за царинската постапка со 
поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/77). 

59. Ова упатство влегува во сила на 1 август 1984 го-
дина. 

Д-5096 
15 јуни 1984 година 

Белград 
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372. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 66 став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во 
согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/84) и точка 7 од Одлуката за критериумите за заме-
на на кредитите од примарната емисија за селективни на-
мени по пат на монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/84, 27/84 и 32/84) во точка 25 по 
став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 
1 јули до 31 октомври 1984 година банките можат да ја ко-
ристат примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во сезонски залихи на домашна пченица - во височи-
на од 70% од состојбата на нивното побарување од орга-
низациите на здружен труд по основ на монетизација за 
тие залихи." 

2. Во точка 29 по став 4 се додава нов став 5, кој гла-
си: 

„По исклучок од став 4 на оваа точка примарната 
емисија од став 3 на оваа точка банките можат да ја корис-
тат од 30 јуни до 31 август 1984 година, со тоа што крајни-
от рок за враќање на користената примарна емисија од 
овој став да не може да го премине 31 октомври 1984 годи-
на." 

Досегашните ст. 5 до 8 стануваат ст. 6 до 9. 

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

О. бр. 42 
5 јули 1984 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

373. 

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-

те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
НА ДИНАРСКИХ!^ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 
ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-
дитната политика, утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1984 година, со оваа одлука се регулираат обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната актива и на ди-
нарскрте пласмани на основните и на здружените банки 
(во натамошниот текст: банките). 

2. Банките се должни до крајот на септември 1984 го-
дина да обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да из-
несува: 
- до 6,5% на ден 31 јули; 
- до 7,3% на ден 31 август; 
- до 8,8% на ден 30 септември; 

2) порастот на нивните динарски пласмани да изне-
сува: 
- до 6,9% на ден 31 јули; 
- до 7,9% на ден 31 август 
- до 9,7% на ден 30 септември. 

Банките кои даваат пласмани за сезонските залихи на 
пченица од родот на 1984 година и пласмани за извозот на 
стоки и услуги можат својата нето домашна актива и 
вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот 
утврден во став 1 на оваа точка, и тоа: 

а) за износот на порастот на пласманите за производ-
ство и за залихи на пченица над процентот од став 1 од-
редба под 2 на оваа точка под услов пласманите за произ-
водство и за залихи на пченица да ги наплатуваат во сог-
ласност со пропишаните рокови односно со стварната сос-
тојба на залихите и да не го отстапуваат неискористениот 
дел од порастот на пласманите во смисла на точка 6 од 
оваа одлука; 

б) за износот на порастот на пласманите за извоз на 
стоки и услуги во периодот јануари-септември 1984 годи-
на, а најмногу во височина до 11% на ден 31 јули, до 14% 
на ден 31 август и до 16% на 30 септември 1984 година од 
тие пласмани со состојба на ден 31 декември 1983 година. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат инвестиционите пласмани на банки-
те во основни средства на корисниците на општествени 
средства да не можат да се зголемат над износите на тие 
пласмани со состојба на ден 31 декември 1983 година, ос-
вен инвестиционите пласмани за изградба: на објекти со 
кои се обезбедува најмалку 50% од производството за из-
воз со позитивен нето девизен ефект, на енергетски објекти 
врз база на домашни извори, на објекти за гаснфикација 
врз база на склучени меѓудржавни договори и на опреде-
лени објекти за производство на најдефицитарни сурови-
ни и репродукциони материјали; на капацитети на при-
марното земјоделско производство, вклучувајќи ја и хид-
ромелиорацијата; на објекти за производство на шински 
возила од домашно производство за потребите на југосло-
венските железници; на објекти за водоснабдување што се 
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неопходни заради спречувањето на поголеми растројства 
во снабдувањето со вода; на објекти во чие финансирање 
учествуваат средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини; на објекти што 
се финансираат од дополнителните и посебните средства 
што се користат за побрз развој на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово; на објекти за обнова и изградба 
на подрачјата погодени од земјотреси и на објекти во чие 
финансирање учествуваат кредити на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој и на нејзините афилијации, на Европ-
ската инвестициона банка и на Еурофима. 

При утврдување на порастот на нето домашната ак-
тива, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема 
предвид порастот по основ на промената на курсот на ди-
нарот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на ден 31 де-
кември 1983 година според образецот КНЈ - БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ским пласмани на ден 31 декември 1983 година се намалу-
ва износот на можниот пораст на пласманите од одредби-
те на став 1 од оваа точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и 
другата актива и пасива во нето износ. 

4. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица, на ин-
терни банки, на граѓански правни лица и граѓани, освен 
динарските пласмани што им ги даваат на банки, на Југос-
ловенската банка за меѓународна економска соработка, на 
пазарот на пари и на хартии од вредност и на Поштенска-
та штедилница. 

5. Под нето домашна актива и динарски пласмани, во 
смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово - најмногу 
до височина на расположивите средства за овие намени; 
пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродо-
ви и изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит - до височина на порастот на тие пласмани на ор-
ганизациите на здружен труд за оваа намена од средствата 
примени во 1984 година од Југословенската банка за меѓу-
народна економска соработка; инвестиционите кредити 
на банките што ги следат пласманите од постојаните сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини - во делот што се формира со 
здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд; инвестиционите кредити на банките во кои 
учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и 
развој и на нејзините афилијации, на Европската инвести-
циона банка и на Еурофима и пласманите за кредитирање 
на побарувањата од странство, чија наплата е одложена со 
посебен сојузен закон - до височина на вредноста на до-
машната опрема и домашниот материјал што се вградува 
во инвестиционите објекти, на исплатените лични доходи 
во југословенски динари и на текуштиот стоковен извоз 
содржани во тие одложени плаќања; 

2) побарувањата во девизи од организациите на 
здружен труд настанати по основ на користењето на 
странски кредити, во смисла на Законот за земање опреде-
лени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83). 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел од порастот на динарските пласмани до 
обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во 
смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 6 од оваа од-
лука. 

Банките кои нема да остварат пораст на пласманите 
за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 од-
редба под б) од оваа одлука, можат да им го отстапуваат 
на други банки износот на неискористениот дел од порас-
тот на пласманите во смисла на тој став, под услов тоа от-
стапување да се врши наменски само за давање на пласма-
ни за извоз на стоки и услуги. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го прима-
ат неискористениот дел од порастот на Андорските плас-
мани, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месе-
цот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат не 
може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно 
за примениот дел од неискористениот пораст на динар-
ските пласмани, во смисла на оваа точка, банката е 
должна да ја извести надлежната народна банка во рок од 
3 дена од денот на отстапувањето односно На примањето 
на неискористениот дел на можниот пораст на динарските 
пласмани, и тоа со доставување фотокопија од договорот 
или од самоуправната спогодба за меѓусебно отстапување 
и примање на неискористениот дел од порастот на динар-
ските пласмани склучена меѓу банките или меѓу здружени-
те банки и основните банки членки на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 
став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, 
не можат да го отстапуваат неискористениот дел од по-
растот на динарските пласмани, освен ако им го отстапу-
ваат на банки во рамките на иста здружена банка од тери-
торијата на републиката односно на автономната покраи-
на чија членка е и банката која го отстапува тој неискорис-
тен дел, или на банки во рамките на исто здружение на 
банкарски организации ако на територијата на република-
та односно на автономната покраина нема здружена бан-
ка. 

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, според книговодствената состојба на кра-
јот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставувањето на билансот на банката. На-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини и доставуваат на Народната банка на 
Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домаш-
ната актива и на динарските пласмани на банките на ниво 
на републиките односно на автономните покраини и по 
еден примерок од примените индивидуални извештаи од 
банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот 
од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија, во рок од пет дена 
по приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа точка, 
ќе им достави на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини обединет збирен 
извештај за сите републики и автономни покраини. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ги 
доставуваат според упатствата и на образецот што го про-
пишува Народната банка на Југославија. 

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

О бр. 43 
5 јули 1984 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка 

на Југославија 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 
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374. 

Врз основа на член 311 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82), во врска со член 33 од Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за стекнување и 
распоредување на доходот, за распределба на средствата 
за лични доходи и за формирање и користење на средства-
та за заедничка потрошувачка на работниците во работни-
те заедници на сојузните органи и на сојузните организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/80), работните заед-
ници во сојузните органи на управата и во сојузните орга-
низации, Сојузниот извршен совет и Сојузниот одбор на 
синдикатот на работниците во управата, во правосудство-
то и во финансиските организации склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУ-
ВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ, ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила за стекнување и распоредување на доходот, за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за формирање и 
користеле на средствата за заедничка потрошувачка на 
работниците во работните заедници на сојузните органи и 
на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/80), по член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 

„Член 8а 
Ако за определени задачи и работи во органите е про-

пишано наградување според ефектот - норма (дактилог-
рафски и други работи), а средствата за остварен ефект ги 
надминуваат средствата за лични доходи стекнати во 
смисла на член 8 од Општествениот договор според кое-
фициентите предвидена за тие задачи и работи од член 10 
на Општествениот договор, се обезбедуваат средства спо-
ред остварениот ефект, а најмногу до 20% од вкупните 
средства стекнати за тие задачи и работи. 

Распределба на средствата за лични доходи според 
ефектот ќе се врши според нормативите утврдени со само-
управните општи акти на работнава заедница, усогласени 
со самоуправната спогодба од член 25 на Општествениот 
договор." 

Член 2 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јуни 1984 година. 

23 мај 1984 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Борислав Краина, е. р. 

За Сојузниот одбор на Син-
дикатот на работниците на 
управата, правосудството и 
финансиските организации, 

Драган Томишиќ, е. р. 

За работните заедници на со-
јузните органи: 

За Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, 
Јосип Бубаш, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи, 

Воислав Делиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
финансии, 

Зоран Марковиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, 

Веселин Чагоровиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи Стопански ра-

боти, 
Горан Ѓуриќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
правосудство и организација 

на сојузната управа, 
Добрила Војводиќ, е. р. 

За Сојузниот секретаријат за 
информации, 

Соња Миловановић е. р. 

За Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, 
Томислав Петровиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за зем-
јоделство, 

Димитрис Костиќ, е. р. 

За Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски, 

Мирјана Богдановић е. р. 

За Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
Милена Радојчић е. р. 

За Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Смилја Тишма, е. р. 

За Сојузниот комитет за за-
конодавство, 

Ѓорѓина Радоњић е. р. 

За работните заедници на 
Сојузната управа за царини, 

Намик Јелача, е. р. 

За Сојузната управа за кон-
трола на летањето, 

Милисав Стојановић е. р. 

За Сојузната управа за ради-
оврска 

Миомир Михаиловић е. р. 

За Сојузниот пазарен инспек-
торат, 

Арсение Кнежевић е. р. 

За Сојузниот девизен инспек-
торат, 

Јован Цицовић е. р. 
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За Сојузниот воздухопловен 
инспекторат, 

Милена Лулиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за оп-
штествено планирање, 

Миладин Ранчевиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за статис-
тика, 

Винко Тлушац, е. р. 

За Сојузниот завод за меѓу-
народна научна, просветно-
-културна и техничка сора-

ботка, 
Љилјана Киш, е. р. 

За Сојузниот хидрометеоро-
лошки завод, 

м-р Верица Ибурчик, е. р. 

За Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Драган Арсеннн, е. р. 

За Сојузниот завод за патен-
ти, 

Томислав Трговиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Љубинка Ковачевиќ, е. р. 

За Сојузниот геолошки за-
вод, 

Радоица Митровиќ, с*р. 

За Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени произ-

води, 
Боислав Илиќ, е. р. 

За Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски произ-

води, 
Спасија Поповиќ, е. р. 

За Сојузното биро за работи 
на вработувањето, 
Андра Јефтиќ, е. р. 

За Архивот на Југославија, 
Јован Поповиќ, е. р. 

За службите на Собранието 
на СФРЈ, 

Драгољуб Ѓуровиќ, е. р. 

За службата на Претседател-
ството на СФРЈ, 

Милка Сокиќ, е. р. 

За Службата на Советот на 
федерацијата, 

Мирјана Жигиќ, е. р. 

За Службата на Генералниот 
секретаријат на Сојузниот 

. извршен совет, 
Милева Радовиќ, е. р. 

За Протоколот на Сојузниот 
извршен совет, 

Бранка Банковиќ, е. р. 

За Службата за одбранбени 
подготовки на Сојузниот из-

вршен совет, 
Миломир Миќиќ, е. р. 

За Службата за персонални 
работи на Сојузниот из-

вршен совет, 
Јован Грбовиќ, е. р. 

За Службата на Уставниот 
суд на Југославија, 

Александра Јовичиќ, е. р. 

За Службата на Сојузниот 
суд, 

Милан Луковиќ, е. р. 

За Сојузното јавно обвини-
телство, 

Љубомир Гомилановиќ, е. р. 

За Сојузното јавно правобра-
нителство, 

Љубинка Црњански, е. р. 

За Сојузниот општествен 
правобранител на самоупра-

вувањето, 
Весна Полиќ, е. р. 

За Сојузниот совет* за пре-
кршоци, 

Томица Делибашич, е. р. 

За Управата на деловните 
* згради на сојузните органи, 

Милутин Радовановиќ, е. р. 

За Автосервисот на сојузни-
те органи, 

Божидар Бошковиќ, е. р. 

За Сервисот за биротехнички 
работи на сојузните органи 
на управата и на сојузните 

организации, 
Бошко Паителиќ, е. р. 

За Сервисот за финасиско-
-материјални работи на со-
јузните органи на управата и 

на сојузните организации, 
Томислав Сотировиќ, е. р. 

За Сервисот за давање услу-
ги за потребите на репрезен-
тација на сојузните органи, 

Зоран Тоскиќ, е. р. 

За Службата за работи на 
преведување, 

Драгомир Јанковиќ, е. р. 

За Бирото за претставки и 
поплаки на Собранието на 

СФРЈ, 
Михаило Груиќ, е. р. 

За Секретаријатот за законо-
давство на Собранието на 

СФРЈ, 
Бранка Перовиќ, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за измени на Кривични-
от закон на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/84, 
се поткрала долунаведеиата грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во член 13 став 1 наместо зборот: „од" треба да стон 
зборот: „до" 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 9 јули 1984 година. 

- У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕ-

МОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС 

I 
Се отповикува Михајло Ломпар од должноста извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска Народ-
на Република Лаос со седиште во Пном Пен. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА ФИЛИПИНИТЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА НА ФИЛИПИНИТЕ 

I 
Се отповикува Јокаш Брајовиќ од должноста извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на Филипините. 

II 
Се назначува Милош Белиќ, советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на Филипините. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
13 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

II 
Се назначува Ранко Радуловић извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјачистачка Федеративна Ре-
публика Југославија во Социјалистичка Република Бур-
манска Унија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Демократска Народна Република Лаос со седиште во Ран-
гун. 

III 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
8 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на со-

работката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република Аргенти-
на 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Juan Ramon Aguirre Lanari, министер за надворешни 
работи и вера, 

д-р Jorge Whebe, министер за стопанство; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Alberto Felipe Dumont, потсекретар за надворешни 
работи, 
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Felix Репа, потсекретар за меѓународни економски 
односи, 

амбасадорот Enrique Qttintana, директор на Нацио-
налниот церемонијал; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Eduardo Maschwitz, претставник за печат на Претсе-
дателот на Републиката, 

амбасадорот Gustavo Figueroa, шеф на Кабинетот на 
МНР, 

амбасадорот Enrique Vieyra, директор на Управата за 
Источна Европа на МНР, 

Julio Ferari, ополномоштен министер, шеф на Канце-
ларијата на Протоколот; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
бригадниот генерал Jorge Alberto Marque, генерален 

секретар на Претседателството на Републиката; 
контра-адмиралот Ramon Antonio Агоѕа, шеф на вое-

ната куќа на Претседателството на Републиката, 
бригадирот Nestor Royo, претставник на аргентин-

ските воздухопловни сили; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Alfredo Atozqui, приватен секретар на 
Претседателот на Републиката. 

бр. 105 
14 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

368. Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за начинот на составување пресметка на 
обртните средства и на изворите на обртни сред-
ства 919 

369. Наредба за забрана на увозот во Социјалистичка. 
Федеративна Република Југославија и провозот ~ 
преку територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на чапункари и 
производи, на суровини и отпадоци од чапунка-
ри од Република Турпија и Република Грција — 919 

370. Решение за измена на Решението за утврдување 
на составот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита 919 

371. Упатство за царинската постапка со поштенски-
те пратки во меѓународниот поштенски сообраќ-
ај 920 

372. Одлука за дополнение на Одлуката за мерките 
за спроведување на монетарно-кредитната по-
литика во 1984 година 929 

373. Одлука за усогласување на обемов и динамиката 
на порастот на нето домашната актива и на ди-
нарските пласмани на банките во периодот од 1 
јули до 30 септември 1984 година 929 

374. Општествен договор за дополнение на Општес-
твениот договор за заедничките основи и мери-
ла за стекнување и распоредување на доходот, за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
формирање и користење на средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците во работ-
ните заедници на сојузните органи и на сојузни-
те организации 931 

Исправка на Законот за измени на Кривичниот закон 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 933 

Укази 933 
Одликувања 933 
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