
Петок, 30 септември 1977 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XXXIII 

6 4 7 . 

Врз основа на член 123 став 4 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ 
ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО СЕ ДОЛЖНИ ДА 
ГИ ДОСТАВУВААТ ДО СЛУЖБАТА НА 'ОПШТЕ-

СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Овластените банки за вршење на платниот 
промет и на кредитните работи со странство (во на-
тамошниот текст: овластените банки) се должни да 
доставуваат до службата на општественото книго-
водство во републиката, односно до службата на 
општественото книговодство во автономната покра-
ина податоци за платниот промет со странство на 
сметките на корисниците на општествени средства 
од територијата на републиката, односно на авто-
номната покраина, во согласност со оваа наредба. 

Под податоци за платниот промет со странство, 
во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат 
сите плаќања и наплатувана во девизи од девиз-
ните сметки и во корист на девизните сметки, пре-
ку кои се врши платниот промет со странство. 

2. Овластените банки се должни до службата на 
општественото книговодство во републиката, однос-
но во автономната покраина да ги доставуваат по-
датоците, како и промените и состојбите на девиз-
ните сметки за секој корисник на општествени 
средства чија девизна сметка ја водат, најмалку 
еднаш месечно. 

3. Податоци од точ. 1 и 2 од оваа наредба овла-
стените банки ги доставуваат на начинот што, врз 
основа на член 29 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/77), ќе го пропише генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство. 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 3-8211/1 
29 август 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с.р. 

6 4 8 . 

Врз основа на член 148 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРЕДИТ-
НАТА СПОСОБНОСТ ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА КРЕ-

ДИТНИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Основните и други организации на здруже-
ниот труд и самоуправните интересни заедници во 
областа на материјалното производство, во рамките 
предвидени со самоуправната спогодба за здружу-
вање, можат да ги засноваат кредитните односи со 
странство од член 138 точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство ако ги исполнуваат условите на кредит-
ната способност утврдени со оваа одлука. 

2. Се смета дека организацијата, односно заедни-
цата од точка 1 на оваа одлука го исполнува усло-
вот на кредитната способност за засновање на кре-
дитни односи со странство ако нема втасани а 1-5-

намирени обврски по кредити користени во стран-
ство. 

Исполнувањето на условот од став 1 на оваа 
точка се докажува со потврда од органот на упра-
вување со организацијата, односно со заедницата, 
што се задолжува во странство. 

3. Организацијата, односно заедницата од точка 
1 на оваа одлука не е должна да ја поднесе потвр-
дата од точка 2 став 2 на оваа одлука, ако поднесе 
изјава од банката овластена за работи со стран-
ство, со која таа банка се обврзува дека по кредит-
ната робата ќе даде гаранција или друг облик на 
емство. 

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

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

О. бр. 71 
15 септември 1977 година 

Белград 

'Претседател на Советот 
, на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с.р1. 
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6 4 9 . 

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

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ 
И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

СО СТРАНСТВО 

1. Основните и другите организации на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници во 
областа на материјалното производство, банките ов-
властени за работи со странство, Народната банка 
на Југославија, општествено-политичките заедници 
и Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, должни се по кредитните 
работи со странство од член 138 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
да ги поднесат на регистрација: 

1) известувањето за намера за склучување на 
кредитна работа со странство, пред склучувањето 
на дбговорот за кредитна работа со странство; 

2) пријавата за склучена кредитна работа, по 
регистрираното известување за намерата за склу-
чување на кредитна работа и по склучениот договор 
за кредитна ^работа со странство; 

3) пријавата за промена на договорените услови 
и пријавата за раскинување на договорот за кре-
дитна работа со странство. 

На обврската за регистрирање на известување-
то за намера за склучување на кредитни работи со 
странство не подлежат кредитните работи што со 
странство ги склучува федерацијата, кредитните 
работи за потребите на народната одбрана и кре-
дитните работи на Сојузната дирекција за промети 
резерви на производи со посебна намена. 

2. Известувањето за намера за склучување на 
кредитна работа со странство, односно пријавата за 
склучена кредитна работа, промените на договоре-
ните услови и раскинувањето на договорот од точ-
ка 1 на оваа одлука се должни да ги поднесат на 
регистрација: 

1) основните и другите организации на здру-
жениот труд и самоуправните интересни заедници 
во областа на материјалното производство, по кре-
дитните работи за кои е дадена гаранција или друг 
облик на емство на банката овластена за работи со 
странство преку банката гарант, а по кредитните 
работи без гаранција на сив л ветената банка, преку 
овластената банка што го врши платниот промет 
по таа кредитна работа; 

2) банките овластени за работи со странство, 
по работите што ги склучуваат од свое име и за 
своја сметка или од свое име а за сметка на орга-
низацијата на здружениот труд, на самоуправни 
интересни заедници во областа на материјалното 
производство и на општествено-политичките заед-
ници; 

3) банките овластени за работите со странство 
што го вршат платниот промет по кредитните ра-
боти на општествено-политичките заедници. 

3. Известувањето за намера за склучување на 
кредитна работа со странство, односно пријавата за 
склучена кредитна работа, промените на договоре-
ните услови и раскинувањето на договорот од точ-
ка 1 на оваа одлука се поднесуваат на регистра-
ција: 

1) до надлежната народна банка на република-
та, односно до надлежната народна банка на авто-
номната покраина, зависно од седиштето на крај-
ниот корисник на кредитот, ако е во прашање 

кредитна работа на организација на здружениот 
труд, на самоуправна интересна заедница во обла-
ста на материјалното производство, на банка овла-
стена за работи со странство, - или на општествено-
-политичка заедница; 

2) до Народната банка на Југославија, ако се 
во прашање кредитни работи што со странство ги 
склучува федерацијата, Сојузната дирекција за про-
мет и резерви на производи со посебна намена, На-
родната банка на Југославија, како и ако се во пра-
шање кредитни работи за потребите на народната 
одбрана. 

4. Известувањето за намера за склучување на 
кредитна работа на задолжување во странство се 
доставува на регистрирање на Образецот КЗ 1, што 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел. 

Рокот на важењето на известувањето за наме-
ра за склучување на кредитна работа на задолжува-
ње во странство е 60 дена од денот на регистраци-
јата, освен за кредитните работи со странство што 
ќе ги склучат банките овластени за работи со 
странство, како посебни долгорочни, односно 
среднорочни кредити во странство, преку рамков-
ните договори или договорите за кредитна линија. 

Ако кредитната работа од став 2 на овој член 
не се склучи во рокот од тој став, се поднесува но-
во известување. 

5. Пријавата за склучена кредитна работа на 
задолжување во странство се. доставува, заедно со 
соодветната документација, на регистрирање во рок 
од 10 работни дена од денот на склучувањето на 
договорот за кредитна работа на задолжување, на 
Образецот КЗ 2, што е отпечатен кон оваа одлука 
и е нејзин составен дел. 

Кон пријавата за склучена кредитна работа се 
доставува планот на користењето и планот на от-
платата на кредитот на обрасците КЗ 3 и КЗ 4, што 
се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин соста-
вен дел. 

6. Пријавите за промена на договорените усло-
ви и з,а раскинување на договорот за кредитна ра-
бота на задолжување во странство, се доставуваат 
на регистрација во рок од 10 работни дена од де-
нот на настанувањето на промената, на Образецот 
КЗ 5 што е отпечатен' кон оваа одлука и е нејзин 
составен дел. 

7. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може, при 
поднесувањето на регистрација на пријавата за 
склучена кредитна работа на , задолжување во 
странство, да бара документација што ја смета за 
потребна заради утврдување дали се исполнети си-
те услови предвидени со важечките прописи. 

8. За склучените кредитни работи на задолжу-
вање во странство, по кои до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука кредитите не се користени 
или не се во целост искористени или не е изврше-
на отплата на вкупниот долг, податоци За секоја 
кредитна работа ќе достават: 

1) банките овластени за работи со странство, 
ако се во прашање кредити што овластената банка 
ги склучила од свое име и за своја сметка или од 
свое име а за сметка на други корисници на креди-
ти или кредити по кои е дадена гаранција или ќе 
се даде гаранција, односно друг облик на емство на 
банката; 

2) организациите на здружен труд, ако е во 
прашање кредитна работа за која банката овласте-
на за работи со ,странство не дала гаранција или 
друг облик на емство, преќу овластената банка 
што го врши платниот промет по односната работа; 

3) Народната банка на Југославија — за кре-
дитните работи што ги склучила федерацијата или 
Народната банка на Југославија. 
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Податоците од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука на обрасците КЗ 2, КЗ 3 и 
КЗ 4, како и на образецот КЗ 6, што е отпечатен кон 
оваа одлука и е нејзин составен дел. 

9. Податоците од точка 8 на оваа одлука се до-
ставуваат: 

1) до надлежната народна банка на република-
та, односно до надлежната народна банка на авто-
номната покраина, зависно од седиштето на крај-
ниот корисник на кредитот ако е во прашање кре-
дитна работа на организација на здружениот труд, 
на банка овластена за работи со странство или на 
општествено-полптичка заедница; 

2) до Народната банка на Југославија, ако е во 
прашање кредитна работа што во странство ја 
склучува федерацијата, Сојузната дирекција за про-
мет и резерви на производи со посебна намена илк 
Народната банка на Југославија, како и ако е во 
прашање кредитна работа за потребите на народна-
та одбрана. 

10. Организациите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници во областа на материјал-
ното производство, банките овластени за работи со 
странство и општествено-политичките заедници, 
должни се да доставуваат податоци за користење-
то, за отплатите и состојбата по кредитните ра-
боти од точ. 1 и 8 на оваа одлука, како и изме-
ните во поглед на тие работи — до надлежната на-
родна банка на. републиката, односно до надлежна-
та народна банка на автономната покраина во рок 
од 3 работни дена од денот на настанатата промена. 

За кредитите што ги склучила федерацијата, 
Сојузната , дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, односно Народната бан-
ка на Југославија, податоците за прометот и за со-
стојбата по кредитните работи од точ. 1 и 8 на оваа 
одлука се доставуваат до Народната банка на Ју-
гославија во рок од 3 дена од денот на настанатата 
промена. 

И. Податоците по кредитните работи од тон. 1, 
в и 10 од оваа одлука, народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраи-
ни ги доставуваат месечно, до 5-ти во месецот за 
претходниот месец, до Народната банка на Југо-
славија: 

1) на обрасците КЗ 1 до КЗ в — ако не вршат 
автоматска обработка на податоците, или 

2) на магнетна лента — ако вршат автоматска 
обработка на податоците. 

Податоците од точ. б.и 10 на оваа одлука основ-
ните и другите организации на здружениот труд, 
банките овластени за работи со странство, народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ќе ги доставуваат до 31 декем-
ври 1977 година на начинот и на обрасците што се 
применувани до денот на влегувањето во сила на 
Оваа одлука. 

Народната банка на Југославија е должна да 
ти обработи и до народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини да ги 
достави податоците за вкупното задолжување во 
странство на СФРЈ, на републиките и на автоном-
ните покраини во утврдените временски интервали. 

12. По основ на кредитите што се одобруваат на 
странство основните и другите организации на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедни-
ци во областа на материјалното производство, бан-
ките овластени за работи со странство, Народната 
банка на Југославија, општествено-политичките за-
едници и Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производи со посебна намена, должни се да ги 
поднесат на регистрација: 

1) известувањето за намера за одобрување кредит 
на странство на Образецот бр. 1 што е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Рокот на важењето на известувањето е 60 дена 
од денот на регистрацијата, освои за работите со 
странство што ќе ги склучат банките, овластени за 
работи со странство преку рамковни ^договори или 
договори за кредитна линија. 

Ако кредитната работа не се склучи во рокот 
од 60 дена се поднесува ново известување; 

2) пријавата за одобрениот кредит на странство 
во рок од 10 работни дена од денот на склучување-
то на договорот на Образецот бр. 2 што е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел; 

3) промените на договорените услови се доста-
вуваат на Образецот бр. 2. 

13. Известувањето за намерата и пријавата за 
одобрениот кредит на странство . од точка 12 на 
оваа одлука, основните и другите организации на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедни-
ци во областа на. материјалното производство, оп-
штествено-политичките заедници, односно банките 
овластени за работи со странство за сметка на 
тие лица. ги поднесуваат на регистрација до народ-
ната банка на републиката, односно да народната 
банка на автономната покраина зависно од седиш-
тето на давачот на кредитот на странство. 

федерацијата, Народната банка на Југославија 
и Сојузната дирекција за резерви на производи со 
посебна намена поднесуваат пријави за одобрените 
кредити на странство до Народната банка на Југо-
славија. 

14. Домашните лица од точка 12 став 1 на оваа 
одлука, што одобруваат кредити на странство, 
должни се да доставуваат до народната банка на 
републиката, односно до народната банка на авто-
номната покраина податоци за состојбата и проме-
тот, како и план на наплатата на кредитот, до 10-
-ти во месецот по истекот на секое тримесечје на 
обрасците бр. 3, 5, 5а, 56, 6, 6а, бб, 7, 76, 8 и 8а. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе доставуваат до 
Народната банка на Југославија извешттм за пода-
тоците од точка 14 на обрасците бр. 4, 5а, 56, 6а, 
бб, 7а, 76, 8а и 86 и тоа до 20-ти во месецот по ис-
текот на секое тримесечје. 

15. Обликот, и содржината на обрасците од то-
чка 14 на оваа одлука ги утврдува Народната бан-
ка на Југославија. 

16. Пријавата и податоците за гаранциите, су-
пергаранциите и другите облици на емство во од-
носите со странство, дадени на странски лица, до- ^ 
машните лица ќе ги доставуваат на начинот пропи-
шан со оваа одлука за кредитните работи со стран-
ство, на обрасците Г-1, Г-!2 и Г-3 што се отпечатени 
кон оваа одлука и се нејзин составен дел. 

17. Упатство за применување на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

18. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите на Одлу-
ката за регистрација на кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/73, 59/73 и 
17/77) освен одредбата на точка 2а која престанува 
да важи на 31 декември 1977 година. 

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

О. бр. 61 
14 јули 1977 година \ 

Белград 

^Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. рц 
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У П А Т С Т В О 

за пополнување на образецот број 2 

Ад 4. Да се внесе износот на кредитот без авансот (главницата) во странска валута и во динари. 

Ад 6. Вредноста на стоките и услугите ги содржи главницата, авансот и меѓунаплатите. 

Ад 7. Да се внесе годината а по можност и датумот до кога кредитот мора да се искористи односно 
да се изврши извоз на стоките и услугите. 

Ад 8. Да се наведе рокот на наплатата на кредитот или депозитот, сметајќи од денот на користењето 
на кредитот, давањето на депозитот, односно денот на царинењето на стоките. 

Ад 9. Да се наведе видот на кредитот или депозитот. Доколку е во прашање износ на стоки да се на-
веде називот на стоките и број-от на царинската тарифа, ако се изведуваат инвестициони работи во 
странство на кредит, да се наведат поблиските податоци какви работи се во прашање, а доколку 
се вршат некои од услугите, да се наведе која услуга е во прашање. 

Ад 12. Да се наведе изворот на средствата. 
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У П А Т С Т В О 

За пополнување на Образецот Г-1 

Ад 2. Со оваа рубрика с-е опфаќа гарантниот износ со соодветниот износ на каматата 

Ад 3. Во оваа рубрика се внесува полн назив и адреса на должникот за кредитот и тоа: 
— назив на претпријатието или на Мешовитото претпријатие во странство, 
— назив на погонот во странство, 
— назив на странското лице. 

Ад 4. Во оваа рубрика се внесува еден од следните податоци: 
1) југословенското претпријатие или Мешовитото претпријатие во странство, со учество на југосло-

венска организација на здружен труд (овластена банка) во капитал со над 51в/о, 
запишан во регистарот во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија бр. од 

2) Погон во странство на организацијата на здружениот труд по одлука на над-
лежниот орган бр. од , или 

3) странско претпријатие без југословенско учество во капиталот. 

Ад 5. Кај намената на кредитот да се наведе соодветната намена придржувајќи се кон пропишаната 
намена за која кредитот може да се користи што е дадена во тон. 1 и 2 од Одлуката за утврду-
вање на кредитните работи со странство за кои овластените банки и организациите на здружениот 
труд можат да даваат гаранции, односно супергаранции („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/74). 

Ад 11. Во оваа колона да се внесе називот на инструментот како што е на пр.: бланко акцептен налог, 
гаранција, меница. 

Пријавата за гаранција ја потпишуваат надлежните согласно со точ. 4 од ова упатство. 
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6 5 0 . 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во 
согласност со член 7 од Договорот за спроведување 
на политиката на цените во 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77), извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕМИИТЕ И 
КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Договорот за премиите и компензациите за 

определени земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/77) во член 1 став 
1 зборовите: „во периодот од 1 јули до 30 септември 
1977 година" се заменуваат со зборовите: „во перио-
дот од 1 јули до 31 октомври 1977 година". 

Член 2 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на потпишувањето. 

Член 3 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

28 септември 1977 година 
Белград 

За СР Босна и Херцеговина 
Миланко Реновица, с. р. 

претседател на Извршниот совет 

За СР Македонија, 
Благое Попов, с. р. 

претседател на Извршниот совет 

ЗА СР Словенија, 
Андреј Маринц, с. р. 

претседател на Извршниот совет 

За СР Србија, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

потпретседател на Извршниот совет 

За СР Хрватска, 
Еторе Поропат, с. р. 

член на Извршниот совет на Саборот 

За СР Црна Гора, 
Раде Брајовиќ, с. р. 

потпретседател на Извршниот совет 

За САП Војводин:;, 
Андраш Мора, с. р. 

потпретседател на Извршниот совет 

За САП Косово, 
Илијаз Илијази, с. р. 

потпретседател на Извршниот совет 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Петровић Мирка Бранко; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Петровић Мирка Бранко, Вићентијевић Милана 
Радомир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

' СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Стевана Душан, Тумбул Хамида Ја-
куб; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Стефановић Раде Стојанка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антанасијевић Војислава Михајло, Антонијевић 
Ивана Стеван, БјелинИћ Лазе Петар, Бошковић Ми-
лојка Мирослав, Цветковић Вукадина Милисав, Чо-
ловић Будимира Момир, Диклић Вида Гојко, Дими-
тријевић Бранислава Наталија. Ђенић Глигорија 
Светозар, Ђуричић Световида Милан, Гаврић Дави-
да Владимир, Гавриловић Милојка Божидар, Гаври-
ловић Милојка Десимир. Гавриловић Саве Милан, 
ГрИдин Димитрија Мирјана, Јауковић Радоице Зо-

ран, Јованов Велина Гојко, Јовановић Радивоја Бу-
димир, Јовановић Леона Филип, Јовановић Миодра-
га Илија, Јовановић Божидара Ставра, Костић Ми-
лоја Ранђел, Ковчић Спасоја Драгомир; -

Лучић Филипа Радојко, Лукић Милоша Драго-
љуб, Марковић Обрена Драган, Мађаревић Јована 
Бошко, Милановић Величка Саво, Митић Василија 
Војислав, Митровић Милорада Славко, Остојић Бо-
ривоја Радисав, Пантелић Миодрага Радиша, Пет-
ковић Николе Цветко, Петрови.ћ Николе Божидар, 
Петровић Петра Милутин, Петровић Боривоја Небој-
ша, Радивојевић Витомира Велимир, Ранђеловић 
Тихомира Златомир, Ристивојевић Радомира Драган, 
Савић Михајла Благоје, Савић Петра Драгољуб, 
Синџиревић Милисава Драгољуб, Спасојевић Свето-
мира Миливоје, Стевановић Будимира Драгутин, 
Стевановић-Кесић Павла Мирјана, Стојановић Ра-
домира Десимир, Стојиљковић Славка Стојан, Шаба-
новић Шерифа Ибро, Томић Велимира Петко, Ве-
личковић Радосава Љубомир, Вујичић Богољуба 
Драган, Вукашиновић. Јеврема Томислав, Живано-
вић Вукашина Мирољуб/Живковић Милутина Че-
домир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баковић Шабана Наил, Благојевић Маринка Ра-
де, Демировић Бранка Светислав, Хоти Шерифа Са-
дик, Крстић Јеремија Млађен, Маља Хајзера Хамит, 
Милановић Радована Радојко, Миловановић Витоми-
ра Живорад, Ризвановић Ибрахима Незир, Стајић 
Васе Лазар, Сталетовић Василија Живомир, Стоја-
новић Вукашина Цветко, Томић Драгослава Петар, 
Весовић Светомира Тијосав. 

Бр. 34 
11 март 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

647. Наредба за податоците што банките ов-
ластени за работи со странство се дол-
жни да ги доставуваат до Службата на 
општественото книговодство — — — 1805 

648. Одлука за условите за утврдување на 
кредитната способност за засновање на 
кредитни односи со странство — — — 1805 

649. Одлука за начинот и роковите за регис-
трирање и евидентирање на кредитните 
работи со странство — — — — — — 1808 

650. Договор за измена на Договорот за пре-
миите и компензациите за определени 
земјоделски и прехранбени производи — 1819 

Одликувања — — — — — — — — — 1820 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


