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575. 
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 36 став 
4 од Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 
55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 
и 3/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ И 
ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕ-
ВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН 
ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРО-
ДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШ-
НО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕК-
НУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОС-
ЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Девизите што ќе ги внесат или ќе ги примат 
од странство граѓаните и граѓанските правни лица 
можат да ги продадат на овластената банка и на ов-
ластен менувач или да ги ставаат на девизна сметка 
или девизен штеден влог кај овластена банка или 
кај поштенската штедилница. 

Девизните сметки и девизните штедни влогови 
гласат на име. 

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги кори-
стат девизите од девизната сметка или од девизниот 
штеден влог во оној вид девизи во кој ги депонира-
ле. 

На барање од граѓаните и граѓанските правни 
лица, овластената банка може да изврши замена на 
една конвертибилна валута во друга конвертибилна 
валута за потребите на плаќање во странство и за 
трошоците за патување во странство. 

На барање од граѓаните и граѓанските правни ли-
ца, девизната сметка или девизниот штеден влог во 
конвертибилна валута може да се води и во динар-
ска противвредност на таа валута (во конвертибилни 
динари), со право на купување иа која и да е кон-
вертибилна валута за потребите на плаќање во 
странство и за туристички патувања во странство и 
за купување на одделни производи од домашно про-
изводство во земјата. 

3. Девизите ставени на девизна сметка или де-
визен штеден влог граѓаните и граѓанските правни, 
лица можат да ги користат: 

1) за плаќања во странство што се однесуваат на 
увоз на стоки и за Други плаќања за лични потреби 
на сопственикот на девизната сметка и за потребите 
на членовите на неговото семејство (брачниот дру-
гар, децата, родителите, браќата и сестрите); 

2) за купување на хартии од вредност што орга-
низациите на здружен труд ги издаваат во смисла 
на член 89 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

Граѓаните и граѓанските правни лица можат де-
визите ставени на девизна сметка или девизен ште-
ден влог трајно да ги орочат кај овластена банка во 
вид на подарок — легат за хумани и општи општес-
твени корисни намени. Каматите во девизи на така 
орочените девизи можат да се користат за потребите 
и намените утврдени со правилата на легатот, сог-
ласно со Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство. 

4. Граѓаните и граѓанските правни лица можат 
динарите што потекнуваат од продажба на девизи 
од нивната девизна сметка или од нивниот девизен 
штеден влог да ги користат, врз основа на потврда 
за продажба на девизи, за купување на одделни 
производи од домашно производство (во натамошни-
от текст: производите) утврдени со оваа одлука. 

Продажбата на девизи што граѓаните и граѓан-
ските правни лица ќе ја извршат во смисла на став 
1 од оваа точка е конечна. 

Како производи од став 1 на оваа точка се под-
разбираат производи од домашно производство, и тоа: 

1) производите од став 1 на тарифниот број 1 од 
Тарифата на основниот данок на промет, која прет-
ставува составен дел од Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот, што служат за 
крајна потрошувачка; 

2) патничките автомобили од точ. 1 и 2 став 1 на 
тарифниот број 6 од Тарифата на основниот данок 
на промет; 

3) машините за миење садови од точка 1 став 1 
на тарифниот број 10 од Тарифата на основниот да-
нок на промет; 

4) производите од точ. 1 до 16 и од то^ка 20 на 
тарифниот број 11 од Тарифата на основниот данок 
на промет; 

5) производите од тарифниот број 12 на Тарифа-
та на основниот данок на промет; 

6) производите од точка 1 на Тарифниот број 9 
од Тарифата на основниот данок на промет (сите ви-
дови производи изработени со повеќе од 2°/о злато и 
други благородни метали, вклучувајќи ги и произ-
водите од сребро чија продажна цена, без данок, не 
ја преминува вредноста од 5.000 динари по парче). 

5. Граѓаните и граѓанските правни лица од точ-
ка 4 став 1 на оваа одлука можат да вршат уплата 
на производите од став 2 на таа точка и за потреби-
те на членовите на своето семејство (брачниот дру-
гар, децата, родителите, браќата и сестрите) под ус-
ловите од точка 5 на оваа одлука. 

6. На продажбата на производите од точ^а 4 на 
оваа одлука не се плаќа основен данок на промет на 
производи ако прометот на тие производи е извршен 
под условите и на начинот пропишани со оваа од-
лука. 

Организациите на здружен труд што продаваат 
производи од точка 4 на оваа одлука се должни за 
продадените производи да водат посебни евиденции, 
согласно со чл. 12 и 23 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот, со тоа што за 
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износот на засметаниот а ненаплатен основен данок 
на промет да ја намалат продажната цена. 

7. Организациите на здружен труд — произво-
дители на производите од точка 4 на оваа одлука 
можат, во условите под кои на граѓаните и граѓан-
ските правни лица им продаваат производи од оваа 
одлука, да одобрат пократки рокови на испорака и 
други погодности што тие организации можат да ги 
обезбедат во своето работење. 

8. Производите од точка 4 на оваа одлука мо-
жат, под условите и на начинот утврден со оваа од-
лука, да ги купуваат и југословенски граѓани на 
привремена работа во странство: 

1) со динари што потекнуваат од продажба на 
ефективни странски пари, банкарски чекови и кре-
дитни писма што гласат на конвертибилни девизи, 
на овластен менувач; 

2) преку меѓународна парична картица што ја 
издава странски издавач (емитент) во продажни ме-
ста што склучиле договори за овој начин на про-
дажба; 

3) со еврочек кој гласи на динари издадени од 
странска банка; 

4) со дознака од својата девизна сметка ка ј 
странска банка. 

Ако југословенските граѓани на привремена ра-
бота во странство купуваат производи од точка 4 на 
оваа одлука на начинот утврден во одредбата под 1) 
став 1 од оваа точка, овластениот менувач им изда-
ва потврда за износот на динарите што потекнуваат 
од продажба на ефективни странски пари, банкар-
ски чекови и кредитни писма што гласат на конвер-
тибилни девизи, на пропишаниот образец. 

Фактурната вредност на продадените производи 
намалена за износот на основниот данок на промет 
мора да биде иста како износот на динарите назна-
чен во потврдата од став 2 на оваа точка. 

9. Корисниците на дознаките што се исплатени 
преку меѓународни поштенски или банкарски ис-
пратиш^ во динари можат во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на динарската противвредност при-
мените динари да и ги предадат на овластена банка 
или на поштенската штедилница која, на девизна 
сметка или на девизен штеден влог ќе им го положи 
девизниот износ на кој гласи испратницата. 

10. Упатство за спроведување на одредбите од 
точ. 4 до 8 на оваа одлука дава сојузниот секретар 
за финансии во спогодба со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за користење на 
девизите што граѓани и граѓански правни лица ги 
држат на девизна сметка или на девизен штеден 
влог и за условите и начинот на продажба на оддел-
ни производи од домашно производство за динари 
што потекнуваат од продажба на девизи и за осло-
бодување од плаќање основен данок на промет на 
тие производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/81). 

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

Е. п. бр. 312 
22 јули 1982 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

576. 
Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за оп-

ределување на земјоделските производи како про-
изводи од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 став 1 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ-
СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 

1982 ГОДИНА 

1. Одлуката за утврдување на производител ски-
те продажни цени за добиток за 1982 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 53/81) престанува да важи. 

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

Е. п. бр. 313 
22 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен (извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

577. 
Врз основа на член 49 од Законот за економски-

те и други односи во производството и прометот на 
вооружување и воена опрема („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ И 
НАПЛАТУВАЊЕ ПО РАБОТИТЕ НА НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА МАТЕРИЈАЛ-
НОТО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА И ЗНАЕЊЕ 
И ИСКУСТВА ВО ОБЛАСТА НА ВООРУЖУВА-

ЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА 
1. Плаќањата по работите на увозот на матери-

јално право на технологија (патенти, лиценци и др.) 
и на на дворешнотрговокиот промет на знаење и 
искуства (know-how) во областа на вооружувањето 
и воената опрема, домашните лица ги вршат со 
средствата од член 122 на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство. 

Под домашни лица, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, односно по неговото овластување, Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена и организација на здружен труд 
што од Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
добила одобрение за вршење на прометот од став 1 
на оваа точка. 

2. Домашните /гица се должни материјалното 
право на технологија, односно знаење и искуства, 
ла го увезат во рок од 60 дена од денот кога Народ-
ната банка на Југославија — Воениот сервис го из-
вршила налогот за плаќање. 

Како ден на увоз, во смисла на став 1 од оваа 
точка се смета денот кога во Согласност со одред-
бите од договорот, е потпишан документ за конечно 
прибавување на материјалното право на технологи-
ја и знаење и искуства. 

3. Наплатувањето по работите на извоз на пред-
метите од точка 1 на оваа одлука домашните лица 
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се должиш да го извршат и девизите да ги внесат 
во Југославија во рок од 60 дена од денот кога е 
извршен извозот. 

Како ден на извоз, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се смета денот кога, во согласност со одред-
бите од договорот, е потпишан документ за конечно 
отстапување на материјалното право на технологија 
и знаење и искуства. 

4. Народната банка на Југославија — Воениот 
сервис ќе го продолжи рокот од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука на барање од Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

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

Е. п. бр. 311 
22 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

578. 
Врз основа на член 46 став 1 од Царинскиот за-

кон (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79 
и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ 
НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИН-

СКА СТАПКА 
1. На стоките наменети за користење во соп-

ственото домаќинство, што југословенски и стран-
ски државјани настанети во Југославија ги носат 
со себе при доаѓањето од странство, или ги примаат* 
од странство, освен стоките на кои се применуваат 
царински повластици од чл. 28, 29 и 30 на Царин-
скиот закон, и стоките за кои во Царинската тари-
фа е предвидена царинска стапка „Слободно", а 
чија вкупна вредност не го преминува износот од 
30.000 динари, се применува единствена царинска 
стапка од 15%. 

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

Е. п. бр. 310 
22 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган е. р. 

579. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), а зара-
ди извршување на одредбите од чл. 22 до 25 на 
Законот за условите и начинот на располагање и 
користење на остварените конвертибилни девизи во 
плаќањата спрема странство и за задолжувањето во 
странство во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО ВО 

СТРАНСТВО 
1. Банките овластени за работи со странство (во 

натамошниот текст: овластените банки) се должни 

до народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина да доставуваат 
збирни податоци за крајните корисници на креди-
тите земени во странство за чија сметка овластена-
та банка зела кредит или била гарант по кредитот, 
а чиешто седиште се наоѓа на подрачјето на народ-
ната банка на републиката односно народната бан-
ка на автономната покраина. 

За кредитите што во странство ги склучиле 
организациите на здружен труд, без гаранција од 
овластената банка, збирните податоци ќе ги достави 
овластената банка преку која се врши платниот 
промет по тие кредити. 

Збирните податоци од ст. 1 и 2 на оваа точка 
овластените банки ги доставуваат полугодишно со 
состојба на 30 јуни и 31 декември, најдоцна во рок 
од 15 дена од денот на истекот на извештајниот пе-
риод. 

Обврската за доставување на податоците од ст. 
1 и 2 на оваа точка не се однесува за краткорочните 
банкарски кредитни линии и депозити во странство. 

2. Збирните податоци од точка 1 на оваа одлука 
се засноваат врз податоците од книговодството и 
договорот за кредитот склучен со странскиот кре-
дитор. 

Копии те на збирните податоци доставени до на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, овластените банки исто-
времено ги доставуваат и до Народната банка на 
Југославија. 

3. Збирните податоци од точка 1 на оваа одлука 
ги содржат следните елементи: 

1) состојба на долгот на 31 декември 1981 година; 
2) состојба на неискористениот дел од кредитот 

на 31 декември 1981 година; 
3) план за отплата на главницата за состојбата 

на долгот на 31 декември 1981 година за 1982 и 1983 
година по месеци, а за 1984, 1985, 1986, и 1987 година 
по тримесечја и зг другите години во една цифра; 

4) план за отплата за состојбата на неискорис-
тениот дел од кредитот по елементи, како и за сос-
тојбата на долгот; 

5) план за отплата на каматата со фиксни к а -
матни стапки, посебно со променливите каматни 
стапки со примена на Ј1ИБОР на 31 декември 1981 
година, по елементи, како и за главницата. 

4. Збирните податоци од точка 1 на оваа одлука 
се доставуваат на обрасците за следење на состој-
бата на задолжувањето и плановите за ојтплата, што 
се отпечатени кон оваа одлука и претставуваат 
нејзин составен дел. 

5. Соединетите збирни податоци народните бан-
ки на републиките, односно народните банки на ав-
тономните покраини ги доставуваат до Народната 
банка на Југославија полугодишно со состојба на 30 
јуни и 31 декември 1982 година, најдоцна во рок од 
15 дена од денот на добивањето на збирните пода-
тоци од овластените банки. 

6. Народната банка на Југославија изработува 
збирен преглед за Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, врз основа на податоците до-
биени од народните банки на републиките односно 
народните банки на автономните покраини, вклучу-
вајќи ги и податоците за странското задолжување 
за федерацијата и за Народната банка на Југосла-
вија. 

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

Е. п. бр. 309 
22 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планину е. р. 
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580, 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78) претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-

ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

1. Се утврдува дека следните лица се делегира-
ни во Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди од страна на органите, организа-
циите и заедниците определени во тон. 1 и 2 на Од-
луката за составот на сојузните комитети, и тоа:; 

1) Шемсо Хоџиќ, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и Херцеговина и претседа-
тел на Републичкиот комитет за прашања на борци-
те и воените инвалиди, како делегат на Извршниот 
совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина; 

2) Новица Филиповић директор на Републичка-
та управа за боречко-инвалидски прашања, како де-
легат на Извршног совет на Собранието на СР Црна 
Гора; 

3) Звонко Радош, претседател на Републичкиот 
комитет за боречки и инвалидски прашања на СР 
Хрватска, како делегат на Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

4) Каменчо Горгов, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија и претседател на Ре-
публичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика, како делегат на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија; 

5) Стане Котник, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија и претседател на Ре-
публичкиот комитет за борците и воените инвалиди 
на СР Словенија, како делегат на Извршниот совет 
на Собранието на СР Словенија; 

6) Драгослав Новаковиќ, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Србија и претседател на 
Републичкиот комитет за боречки и инвалидски 
прашања на СР Србија, како делегат на Извршниот 
совет на Собранието на СР Србија; 

7) Садрија Кабаши, директор на Покраинската 
управа за боречки и инвалидски прашања на САП 
Косово, како делегат на Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово; 

8) Милан Попов, член на Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина и претседател на По-
краинскиот комитет за боречки и инвалидски пра-
шања на САП Војводина, како делегат на Изврш-
ниот совет на Собранието на Војводина; 

9) д-р Никола Биуковиќ полковник, началник на 
Заводот за социјално осигурување на воените осигу-
реници, како делегат на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана; 

10) Никола Томиќ, делегат на Собранието на Со-
јузот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија, како делегат на Соју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското о-
сигурување на Југославија; 

11) д-р Јовица Јовановски, заменик на претседа-
телот на Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување и на здравството на Југослави-
ја, како делегат на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување и на здравството на Југосла-
вија. 

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

01. број 606/82 
13 јули 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

581. 
Врз основа иа член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСО-

ВИТИ ГОРИВА И ГАСНИ АПАРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за гасовити горива и гасни апара-
ти што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Гасовити горива. Основни тер-
мини, дефиниции и квалификација JUS J.G1.001 

2) Гасни апарати. Општи техни-
чки услови за испитување на гасни 
апарати — — — — — — — JUS J.G3.010 

3) Гасни апарати. Гасни апарати 
за големи кујни — — — — — JUS J.G3.020 

4) Гасни апарати. Печки, решоа, 
рерни, скари. Технички услови — JUS J.G3.101 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила ка овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за гасни апарати во домаќин-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10762/1 
30 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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582. 583. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист н/а СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ 
И КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник сг пропишуваат југословен-

ските стандарди за руди и концентрати што ги 
имаат следните називи и ознаки: \ 

1) Руди и концентрат^ Руди и 
концентрати на манган. Определу-
вање на содржината на хигроскопна 
влага — — — — — — — — JUS B.G8.202 

2) Руди и концентрат^. Руди на 
манган. Волуметриско определување 
на содржината на активен кислород 
изразен како манган-диоксид — — JUS B.G8.204 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на руди и концентрат од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 . 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на хемиски испитува-
ња на манганови руди. Определува-
ње на хигроскопна влага — — — JUS B.G8.202 

2) Методи на хемиски испитува-
ња на манганови руди. Определува-
ње на активен кислород — — — JUS B.G3.204 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на методите на хемиските испи-
тувања на мангановите руди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10763/1 
30 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕБЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за мебел што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Мебел. Грешки на материја-
лот и квалитет на изработката — JUS D.E2.010 

2) Мебел. Детски кревети со ви-
соки страници. Технички услови — JUS D.E2.101 

3) Мебел. Детски високи столо-
ви. Технички услови — — — — JUS D.E2.102 

4) Мебел. Мебел за лежеше — 
кревети. Технички услови — — — JUS D.E2.103 

5) Мебел. Мебел за употреба при 
работа и јадење — маси. Технички 
услови — — — — — — — — JUS D.E2.104 

6) Мебел. Мебел за оставање. 
Технички услови — — — — — 

7) Мебел. Определување на кру-
тоста и издржливоста на мебелот за 
оставање — — — 

8) Мебел. Определување на но-
сивоста на полици и носачи на по-
лици — — — — — — — — 

9) Мебел. Определување на издр-
жливоста на фиоки — — — — 

10) Мебел. Определување на ста-
билноста на меб*глот за оставање — 

JUS D.E2.105 

— — — JUS D.E8.214 

JUS D.E8.215 

JUS D.E8.216 

JUS D.E8.217 
11) Мебел. Определување на ка -

рактеристиките на еластичноста и 
трајноста на мебел от за лежање — 
кревети — — — — — — — — JUS D.E8.228 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на мебел што ќе се произведе, односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Мебел. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS D.E2.041 

2) Мебел. Мебел за оставање. 
Определување на промената на кру-
тоста — — —- — — — — — JUS D.E2.058 

3) Мебел. Мебел за оставање. 
Определување на носивоста на по-
лици и носачи на полици — — — JUS D.E2.059 

4) Мебел. Мебел за оставање. 
Определување на трајноста на фиоки JUS D.E2.060 
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5) Мебел. Мебел за оставање. 
Определување на стабилноста — JUS D.E2.061 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на испитувањето на квалитетот 
на мебел („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/75); 

6) Мебел. Контрола на квали-
тетот — — — — — — — — ' JUS D.E2.076 

7) Мебел за одлагање. Опреде-
лување на крутост — — — — — JUS D.E2.077 
донесени со Правилникот за југословенските стан-
дарди за мебел („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10764/1 
30 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

584. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
I 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА ~ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електромедицински уреди и оп-
рема што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромедицински уреди и 
опрема. Безбедност на електромеди-
цниските уреди и опрема. Термини 
и дефиниции — — — — — — JUS N.S5.001 

2) Електромедицински уреди и 
опрема. Мерење на трајни одводни 
струи на ел^ктромедицински уреди, 
односно опрема — — — — — — JUS N.S5.005 

3) Електромедицински уреди и 
опрема. Испитување на диелектрич-
ната цврстина на електромедицин-
ски уреди, односно опрема — — JUS N.S5.006 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS N.S5.001 

чија примена не е задолжителна, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задол-
жителни во целост, а ќе се применуваат на елек-
тромедицински уреди и опрема што ќе се произве-
дат, односно ув*езат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10761/1 
30 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

585. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација 
објавува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
СПИСОКОТ 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ 

АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на електрични апарати за 
домаќинството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/80 
и 26/81) се вршат следните измени и дополненија, 
и тоа: 

1. Називот на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на електрич-
ни апарати за домаќинството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/80 и 26/81) се менува и гласи: 

„ С П И С О К на организациите на здружен труд 
овластени за атестираше на електрични апарати за 
домаќинството и вршење работи на задолжително 
атестирање на противексплозивно заштитени елек-
трични уреди што се наменети за употреба во прос-
тори загрозени од експлозивни смеси". 

2. Во точка 5, на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 6, 
која гласи: 

„6) Основна организација на здружен труд за 
испитување на квалитетот „КВАЛИТЕТ" со ограни-
чена супсидијарна одговорност, во составот на ЕИ 
Работна организација „Електроника", за широка 

потрошувачка „ЕИ — ТВ Електроника", со нео-
граничена солидарна одговорност, Ниш, Булевар 
Вељка Влаховиќа 80—82 — за сите производи од 
Наредбата за задолжително атестирање на елек-
трични апарати за домаќинството, освен на елек-
трични ќебиња и перници во поглед на нивната 
трајност;". 

3. По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За вршење на работи на задолжително атес-

тирање (хомологација) на противексплозивно заш-
титени електрични уреди што се наменети за упо-
треба во простори загрозени од експлозивни смеси, 
во смисла на Наредбата за задолжително атестира-
ње (хомологација) на противексплозивно зашти-
тени електрични уреди што се наменати за упо-
треба во простории загрозени од експлозивни сме-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), овластена 
е следната организација на здружен труд, и тоа: 

1) Основна организација на здружен труд Елек-
тротехнички институт со неограничена солидарна 
одговорност, во составот на Работна организација 
„РАДЕ КОНЧАР" — Развој производа и производ-
ње", со неограничена супсидијарна одговорност, За-
греб, Баштиј анова бб — за испитување на против-
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експлозивно заштитени електрични уреди кои се 
наменети за употреба во простори загрозени од 
експлозивни смеси." 

Бр. 50/32-5824/2-82 
16 јуни 1982 година 

Белград 
Директор на 

Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

А. Свињи 

Дин/kg 
Жива Топла 
мера полутана 

586. 
Врз основа на чл. 24 и бб став 1 точка 16 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/81), во согласност со точка 3 од Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/81), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ОБЕМОТ И НА ДИНАМИКАТА НА ПО-
РАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1982 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и на 
динамиката на порастот на пласманите на банките 
во периодот од 1 јули до 30 септември 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 37/82) во точка 1 ста-
вот 3 се брише. 

2. Во точка 4 ставот 2 се брише. 
Во досегашните ст. 3 и 4, кои стануваат ст. 2 и 

3, зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: 
„став 1". 

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

О. бр. 36 
23 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија 
Радован Макиќ, е. р. 

Месеста свињи и нивни меѓу-
себни мелези врз база на 26% месо 
на 100 kg жива мера или 33%> месо 
на 100 kg топли полутани, 57,20 

За жртва мера на свињи што 
содржат преку 26% месо, цената 
за секој процент на месо се зголе-
мува за 220 динари за килограм 

За топли полутани од м ес ести 
свињи, за секој процент на месо 
преку 33% цената се зголемува за 
2,42 динари за килограм. 

Производителските продажни 
цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесу-
ваат на свињи што содржат под 
26% месо на 100 kg жива мера, 
или што содржат под 33% месо на 
100 kg топли полу тини. 

Процентот на месо се утврдува 
на линијата на колењето, во однос 
на класичната тежина според ју-
гословенскиот стандард — Месеста 
свињи за индустриска преработка 
— JUS Е.С1.021 под 3 и 5, односно 
врз основа на дебелината на сло-
јот на сланина, заедно со кожата, 
измерено на линијата на колење-
то, и тоа: на половината на место-
то каде што мускулот најмногу 
влегува во сланината и на среди-
ната на грбот меѓу трикаесеттото и 
четиринаесеттото ребро. Врз основа 
на таа вредност на дебелината на 
сланината се утврдува процентот 
на месо според табела 2 од тој 
стандард. 

72,60 

587. 
Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за оп-

ределување на земјоделските производи како про-
изводи од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и за-
штитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист 
ка СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузната заедница за 
работи на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1982 ГО-

ДИНА 
1. Се утврдуваат производител ските продажни 

цени за добиток, и тоа за: 

Б. Говеда 

1) Згоени телиња од благород-
ни раси и нивни меѓусебни меле-
зи, до 6 месеци старост: 

а) 1а класа, тешки најмалку 
150 kg, со рандман 62% 

б) I класа, тешки најмалку 
150 kg, со рандман 62% 

2) Згоени јуниња од благород-
ни раси и нивни меѓусебни меле-
зи, преку 6 до 12 месеци старост и 
со млечни заби: 

а) 1а класа, тешки најмалку 
350 kg за машки и 320 kg за жен-
ски грла, со рандман 58% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 58% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,313 динари за кило-
грам; 

б) I класа, тешки најмалку 
350 kg за машки и 320 kg за жен-
ски грла, со рандман 56%, 

Дин/kg 
жива мера 

86,65 

82,14 

76,15 

74,00 
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76,15 

74,00 

74,00 

Дин/kg 
жива мера 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 56°/о це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,321 динари за кило-
грам; 

3) Згоени јуниња од благород-
ни раси и нивни меѓусебни малези 
преку 12 до 18 месеци старост, без 
постојани заби: 

а) 1а класа, тешки најмалку 
450 kg за машки и 400 kg за жен-
ски грла, со рандман 58°/о 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 58% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,313 динари за кило-
грам; 

б) I класа, тешки најмалку 
450 kg за машки и 400 kg за жен-
ски грла, со рагндман 56% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 56% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,321 динари за кило-
грам; 

4) Згодни постари јуниња 
(млади говеда) од благородни ра-
си и нивни меѓусебни мелези, пре-
ку 18 до 36 месеци старост, со на ј -
многу 4 постојани заба: 

а) 1а класа, тешки најмалку 
500 kg за машки и 450 kg за жен-
ски грла, со рандман 58% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 58% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,276 динари за кило-
грам; 

б) I класа, тешки најмалку 
470 kg за машки и 420 kg за жен-
ски грла, со рандман 56% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 56% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,255 динари за кило-
грам; 

5) Згоени телиња — мелези од 
раса буша или од други домашни 
раси (истарска, колубарска, посав-
ска, по дол ска и гатачка) со благо-
родни раси, до 6 месеци старост: 

а) I класа, тешки најмалку 
90 kg, со рандман 56% 71,78 

6) II класа, тешки најмалку 
90 kg, со рандман 54% 68,08 

б) Згоени млади јуниња — ме-
лези од раса буша или други до-
машни раси (истарска, колубарска, 
посавска, под ол ек а и гатачка) со 
благородни раси, прзку 6 до 18 ме-
сеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тешки најмалку 
350 kg за машки и ЗОО kg за жен-
ски грла, со рандман 54% 68,08 

За секој процент на месо под 
или преку ранд ма нот од 54% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,260 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тешки најмалку 
ЗОО kg за машки и 260 kg за жен-
ски грла, со рандман 52% 63,64 

70.30 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 52% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,224 динари за кило-
грам; 

7) Згоени постари јуниња, 
млади говеда — мелези од раса 
буша или од други домашни раси 
(истарска, колубарска, посавска, 
подолска и гатачка) со благород-
ни раси, преку 18 до 26 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани 
заба: 

а) I класа, тешки најмалку 
400 kg за машки и 360 kg за жен-
ски грла, со рандман 54% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 54% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,220 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тешки најмалку 
350 kg за машки и ЗОО kg за жен-
ски грла, со рандман 50% 

8) Згоени телиња до 6 месеци 
старост, од раса буша: 

а) I класа, тешки најмалку 
60 kg, со рандман 54% 

б) II класа, тешки најмалку 
60 kg, со рандман 52% 

9) 3 го ени јуниња преку 6 до 
16 месеци старост, од раса буша, 
со млечни заби: 

а) I класа, тешки најмалку 
200 kg за машки и 180 kg за жен-
ски грла, со рандман 52% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 52% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,210 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тешки најмалку 
200 kg за машки и 180 kg за жен-
ски грла, со рандман 48% 

За секој процент на месо под 
или преку рандмаеот од 48% це-
ната еа намалува односно се зго-
лемува за 1,201 динар за кило-
грам; 

10) Згоени постари јуниња — 
млади говеда, од раса буша, преку 
18 до 36 месеци старост, со најмно-
гу 4 постојани заба: 

а) I класа, тешки најмалку 
270 kg за машки и 220 kg за жен-
ски грла, со рандман 52% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 52% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,124 динар за кило-
грам; 

б) II класа, тешки најмалку 
250 kg за машки и 200 kg за жен-
ски грла, со рандман 48% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 48% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,141 динар за кило-
грам; 

11) Други категории говеда, 
постари од три години: 

а) I класа, тешки најмалку 
360 kg, со рандман 50% 

Дин/kg 
жива мера 

65,86 

61,35 

68,78 

65,12 

62,90 

57,65 

58,46 

54,76 

55,50 



Страна 1214 — Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 јули 1982 

Дин/kg 
жива мера 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 50% це-
ната се намалува односно се зго-
лемува за 1,110 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тешки најмалку 
320 kg, со рандман 48°/о 

За секој процент на месо под 
или преку раедмаеот од 48% це-
ната сг намалува односно се зго-
лемува за 1,061 динар за кило-
грам; 

в) III класа, тешки, најмалку 
230 kg, со рандман 44% 

За секој процент на месо под 
или преку рандманот од 44% це-
ната се намалува' односно се зго-
лемува за 1,065 динари за кило-
грам. 

В. Овци 

1) Згоени јагниња, од 5 до 12 
месеци старост, што не измениле 
ниту еден млечен заб: 

а) I класа, тешки најмалку 
20 kg, со рандман најмалку 54% 

б) II класа, тешки најмалку 
20 kg, со рандман најмалку 50% 

2) Згодни сугариња, преку 1 
до 2 години старост, што имаат 
најмногу 2 постојани заба: 

а) I класа, тешки најмалку 
25 kg, со рандман најмалку 52% 

б) II класа, тешки најмалку 
25 kg, со рандман најмалку 48% 

3) Згоени овци и овни, преку 
две години старост: 

а) I класа, до 5 години ста-
рост, со најмалку 6 постојани 
заби, тешки најмалку 30 kg, со 
рандман најмалку 50% 

б) II класа, до 5 години ста-
рост, со најмалку 6 постојани за-
би, тешки најмалку 30 kg, со ран-
дман најмалку 46% 

50,91 

46,84 

85,36 

80,75 

76,37 

70,84 

62,60 

59,47. 

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарање во откупот и прометот 
на тие производи, како и за формирање на цените 
за производи добиени со преработка на добиток. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм добиток жива мера или за еден ки-
лограм топла полутата, франко натоварено во ва-
гон или камион — по избор на купувачот, во место-
то на продавачот. Тежината се утврдува по истекот 
на 12 часа од последното хранење или најдоцна 
два часа по колењето, а ако тежината се утврдува 
пред истекот на 12 часа од последното хранење, од 
утврдената тежина на говеда и овци се одбива до 
5%, а од утврдената тежина на свињи — до 2%. 

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на квалитетот на добитокот пропишан со: 

1) југословенскиот стандард — Месести свињи 
за индустриска преработка JUS Е.С1.021 

2) прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење, и тоа РК-Е2 (II изменето и допол-
нето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се при-
менуваат на грла ка ј кои постојат скриени недос-
татоци што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

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

Бр. 3056 
6 јули 1932 година 

Белград 

Сојузна заедница за работи на цените' 

Претседател 
на Советот на Сојузната заедница 

за работи на цените, 
Раде Тодовиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 126 
СТАВ 2 ОД СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИН-
ВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА ХРВАТСКА 

1. Крунослав Новак, од Загреб, даде иницијати-
ва за поведување постапка за оценување на зако-
нитоста на член 126 став 2 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците на Хрватска 
(„Народне новине СР Хрватске", бр. 1/79). Во 
иницијатива се наведува дека со оспорената одредба 
се пропишува обврска за плаќање на придонес за 
продолжено пензиско и инвалидско осигурување за 
осигурениците вработени во странство во странска 
валута, што е спротивно на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

2. Во оспорената одредба е пропишано дека 
придонесот за продолжено осигурување во слу-
чаите од член 122 став 2 точ. 3 и 4 на Статутот, се 
плаќа во странска валута. 

3. Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работници-
те на Хрватска смета дека оспорената одредба не е 
во спротивност со законот и дека во конкретниот 
случај, не постои правен основ за воспоставување 
на продолжено осигурување. 

4. Со Уставот на СФРЈ, во член 259 е утврдено 
дека паричниот систем е единствен и дека секој кој 
располага со општествени средства врши плаќање 
и други работи на платен промет на начин опреде-
лен со сојузен закон. Согласно со тоа, со Законот 
за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/76), во член 10 е пропишано дека во платниот 
промет помеѓу домашни лица сите работи што гла-
сат на пари, се изразуваат во динари и се извршу-
ваат во средства за плаќање кои гласат на динари, 
со исклучоците утврдени со сојузен закон. Со За -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
во член 77, е пропишана забрана на плаќање и 
наплатување во девизи помеѓу домашни лица и 
помеѓу граѓани и странски лица на територијата на 
СФРЈ. Плаќањето на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување не потекнува од работење 
или од други односи од странство, туку од односите 
на домашните лица, бидејќи според член 16 од овој 
закон, и граѓаните на работа во странство, чие 
живеалиште е во СФРЈ, се сметаат за домашни ли-
ца, па во тие случаи со член 77 од овој закон е 
забрането плаќање и наплатување во девизи помеѓу 
домашни лица. 
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Бидејќи со сојузен закон е забрането плаќање 
во девизи, а со оспорената одредба се утврдува об-
врска за плаќање во девизи, истата е во (спротив-
ност со наведениот сојузен закон. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ не е надлежен да ја 
оценува уставноста и законитоста на одделни акти 
па, според тоа, ниту на актот со кој се утврдува 
дали некое (лице ги исполнило пропишаните услови 
за продолжено пензиско и инвалидско осигурување. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 
375 и 385 од Уставот на СФРЈ и чл. 29 и 32 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 23 јуни 1982 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 126 став 2 1од Статутот на 
Самоуправната интересна ' заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на работниците на Хр-
ватска. 

2. Одлуката да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и „Народне новине СР Хрватске". 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Алек-
сандар Фира, и судиите: Рамадан Враниќи, Влади-
мир Кривиц, Славко Кухар, Јаким Спировски, д-р 
Васил Гривчев, Иван Франко, Душан Штрбац, 
д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, Воислав 
Ракиќ, Мијушко Шибалиќ и д -р Јосиф Тра ј -
ковић 

У бр. 40/82 
23 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Александар Фира, е. p. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна .Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО СИЕРА ЛЕОНЕ И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОДОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИЕРА ЛЕОНЕ 

I 

Се отповикува 
Божидар Будимириќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Сиера Леоне* 
со седиште во Конакри. 

II 

Се назначува 
Ференц Деак, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Народна Револуционерна Република, 
Гвинеја, за извонреден и оподномоштед ^амбасадор 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо* 
славија во Сиера Леоне, со седиште во»Конакри. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работа ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 17 
23 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, а р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ФИНСКА 

I 

Се отповикува 
Осман Гикиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Финска. 

II 

Се назначува 
Младен Божиќ, специјален советник во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Финска. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 18 
28 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

/ 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР — ШЕФ НА ПО-
СТОЈАНАТА МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И ДРУГИ МЕЃУНА-
РОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
— ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ПРИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И 
ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО Ж Е -

НЕВА 

I 
Се отповикува 
д-р Марко Врхунец од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор — шеф на Постојаната 
мисија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија при Обединетите нации и други меѓу-
народни организации во Женева. 

II 
Се назначува 
Казимир Видас, помошник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор — шеф на Постојаната мисија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја при Обединетите нации и други меѓународни 
организации во Женева. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 19 
29 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

ративна Република Југославија во Република Ве-
нецуела. 

II 
Се назначува 
Анте Илиќ, началник на управа во Сојузниот' 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ве-
нецуела. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 20 
30 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Н АЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Од должноста помошник на сојузниот секретар 
аз надворешни работи се разрешува Милош Мелов-
ски, заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 902 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА 

I 
Се отповикува 
д-р Марко Шуњиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-' 
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Од должноста потсекретар во Сојузниот комитет 
за земјоделство се разрешува Томе Кузмановски, 
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со 30 јуни 1982 година, заради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 903 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНДК ИА ПРЕТСЕ-* 
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство се назначува д-р Франчек 
Пајенк, раководител и координатор на производст-
вото и преработката на суровини во земјите во раз-
вој на ООЗТ „Емона", Инженеринг во Љубљана. 

С. п. п. бр. 904 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за внатреш-
ни работи се назначува Сава Николиќ, финансиски 
директор на Работната организација „Интерсервис" 
во Нови Сад. 

С. п. п. бр. 905 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАН-

СКИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи се назначува Невенка Пе-
чар, досегашен советник на потпретседателот на Со-
јузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 906 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи /на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

За директор на Сојузниот геолошки завод се на-
значува Милутин Битиќ, секретар на покраинската 
Самоуправна интересна заедница за геолошки ис-
тражувања на САП Косово. 

С. п. п. бр. 907 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Од должноста директор на Сојузниот геолошки 
завод се разрешува Павле Пејовиќ, поради истекот 
на периодот на кој е назначен. 
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Именуваниот се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата. 

С. п. п. бр. 908 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Фаренвалд Андрије Мирко, Лукин Шиме Божо, 
Максан Маријана Томислав, Живковић Анте Јосип; 

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

СО ОДРЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајковец Ђуре Људевит, Ду јаковић Мије Ђуро, 
Гаћеша Марка Чедомир, Михаљвеић Стјепана Иво, 
Милетић Стевана Петар, Мргић Тодора Божо, Пе-
шић Де лета Саво; 

— за сообени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анић Стеве Ђуро, Бузаџић Александра Бори-
вој, Дабић Миле Владимир, Крптеа Јосе Фабо, Ку-
харић Јосипа Роко, Савић Милића Миладин, Шол-
тић Пауле Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОДРЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алавања Гојка Василије, Бкаовић Мирка Бош-
ко, Чалина Миле Драган, Делић Буде Ђуро, Гун-

дић Нике Владимир, Јеловац Драгана Јован, Ко-
вак Јере Иво, Козлица Петра Милан, Кривокућа-
-Једнобрковић Јакова Ева, Кузмановић Симе Лука, 
Лукин Јакова Маријо, Мајнић Фрање Јосип, Ма-
кар Стјепана Јелена, Марушић-Крећа Михајла Ма-
ца, Павелић Петра Милан, Петковић Анте Никола, 
Покрајац Јове Мирко, Поповић Драгише Средоје, 
Пуач Лазе Томо, Рачић-Зарић Кузмана Стојанка, 
Сајко Фрање Станко, Сикавица Мартина Стипе, 
Ш кр лин Стјепана Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамко-Бркљача Јуре Милка, Ајдуковић Мар-
ко, Андрија, Ажић Ивана Мате, Баџек Ђуре Мар-
ко, Бакса Томе Јурај , Баста Дане Симо, Бигунац 
Михе Никола, Билић Душана Мирко, Болић Ми-
лана Велимир, Божић Раде Милован, Божић Сте-
ве Вељко, Божина Грге Пајо, Будимир Јуре Мијо, 
Цалић Јована Милован, Чипријановић Луке Фрањо, 
Ђурин Јурја Јосип, Чевизовић Петра Гојко, Чо-
лак Мате Динко, Чудић-Радивој Иванке Мирјана, 
Чукановић Радомира Крстивоје, Делић Стевана Ми-
лан, Дмиовић Михајла Обрад, Драгаш Јована Миле, 
Дружинец Мије Славко, Дуда-Јурман Петра Љу-
бица, Дукић Вида Драган, Дупор Николе Бранко, 
Ђукић Раде Лука, Ђурић Владе Михајло, Ферен-
чак Томе Валент, Фришчић Ивана Фрањо, Гагић 
Миљка Бранко, Главинић Мате Мишко, Граовац 
Миле Васо, Грмоја Стипана Иван, Хумски Виктора 
Рудолф, Јадан Фрање Мијо, Јаковљевић Стеве Ду-
шан, Кланац Иве Јосо, Клинчвеић Боже Душан, 
Кокорић Јаге Стјепан, Коља ја Мирко Славко, Кор-
бар Драгутина Иван, Костешић Блажа Марио, Ко-
вачевић Драгана Гојко, Кукић Рафа јла Раде, Ку-
куљан Јосипа Станислав, Курбалија Николе Петар, 
Куртин Мате Вице, Лаврнић Илије Ђорђе, Лукиш-
ки Томе Стјепан, Мандић Николе Милан, Маној-
ловић Стевана Стеван, Мањеровић Николе Стје-
пан, Маријан Ђуре Душан, Маркотић Мирка Ми-
лан, Марковић Карла Иван, Матијевић Михајла 
Душан, Милошевић Боже Никола, Мирковић Стипе 
Павао, Младеновић Радомира Томислав, Наглић 
Миле Стипан, Наранџић Миће Светозар, Никшић-
-Орешковић Петра Ката, Новаковић Николе Јово, 
Опсеница Дмитра Младен, Орељ Луке Пајо, Пар-
ница Мартина Иван, Пеић Николе Младен, Пер-
ков Јере Стипе, Петраковић Филипа Стеван, Пет-
ров ић-Дукић Ђорђа Марија, Пезер Мате Иван, Пи-
липовић Гојка Милан, Пирц Мирка Стјепан, Попо-
вић Петра Душан, Поповић Стојана Славко, Поса-
вец Петра Петар, Постружин Антуна Стјепан, Поз-
дер Николе Марко, Прерадовић Љубана Јован; 

Радојчић Константина Љубиша, Радош Мирка 
Миле, Рајковић Марка Марко, Ракин-Милошевић 
Раде Недељка, Ратковић Раде Слободан, Ритоша 
Ивана Алдо, Руњак-Видовић Томе Јосипа, Смол-
чић Петра Петар, Смолић Шиме Томислав, Станић 
Миле Драган, Станишак Павла Драган, Станкерић 
Андрије Бранко, Станојевић Марка Душан, Стар-
чевић Андрије Виктор, Стипан Мате Јосип, Стоја-
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новић-Гакић Карла Драгица, Студен Вује Јанко, 
Сунај ко Дмитра Јово, Сурла 'Дмитра Радослав, Ше-
ваљ Антуна Томислав, Шербула Стојана Милан, 
Шикман Стеве Мирко, Шкорић Николе Ђуро, Шу-
пица Моне Михајло, Швенда Јосипа Фрањо, Тиш-
ма Драгутина Петер, Томић Николе Драган, Топо-
лић Миле Јанко, Тошић Ђуре Ђуро, Трбојевић 
Милана Ђуро, Устић Јове Стево, Узелац Милана 
Душан, Узелац Луке Милорад, Вдовић Цецилије 
Јосип, Влаисављевић Стојана Милан, Војновић 
Илије Војислав, Воларевић-Дубравица Николе 

Милка, Возила Јосипа Вјекослав, Вучен-Бабић Да-
не Милева, Вучковић Игнаца Игнац, Вујчић Милана 
Ђуро, Вујиновић Јосипа Владо, Вукадиновић Сте-
ве Мирко, Вуковић Славка Никола, Вуковић Мир-
ка Симо, Жарковић Јосипа Марко, Ж у н а Изидора 
Мирко; 

за заслуга во развивањето и реализирањето на 
концепцијата на општонародната одбрана и за ус-
песи во подигањето на военостручЈното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Мандиќ Јове Никола, Зориќ Томе Гуро; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић-Буква Пере Коса, Ђурић-Маћешић Ми-
лоша Даница, Голубовић Павла Мирко, Ковачевић 
Милана Здравко, Ковачић Пане Јованка, Матко-
вић-Галековић Фрање Славица, Микуландра Иве 
Бранко, Поповић Милорада Петар, Продановић 
Милана Милун, Васелчић Јозе Јозо, Видовић Или-
је Милан, Војновић Стеве Саво, Жупанић-Позалић 
Драгутина Дуња; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бадовинац Николе Никола, Баошић-Антунац 
Јере Винка, Бартолић-Смешњак Ивана Мира, Бар-
толовић Миле Жељко, Батурина-Кашнар Николе 
Штефанија, Беббаба Гедеона Бранко, Веркић Ђу-
ре Јосип, Цота-Бишкупец Мате Катица, Cizmic-
-Gott Leopolda Stefica, Дејановић Анте Иван, Док-
мановић-Јакшић Ђуре Даница, Домин Јанка Вла-
до Џаић Јовице Аница, Џакула Ивана Недељко, 
Ђонлић Мехе Алија, Фурдин Игнаца Бранко, Га-
чић-Мирић Лазе Милица, Герек Драгутина Ђур-
ђица, Главаш-Поточки Звонимира Анкица, Гоић-
-Сакс Петра Мирјана, Гравора Илије Мишо, Гргић-
-Хорват Јосипа Марија, Гугић Мирка Анте, Јан-
драс-Черенчир Људевита Розалија, Јањатовић -
Живковић Симе Драгана, Јелић Дракслер Ивана 
Габријела, Клековић Фрање Франка, Кордић Ра-
де Буде, Ковачевић-Радонић Пантелије Мирослава. 
Кулић-Мирић Маните Милица, Лалић Ђуре Саво, 

Ланг Ивана Иван, Линта Петра Марко, 'Лончарић 
Мије Стјепан, Лукшић Игнаца Маријан, Мајетић 
Јакова Томислав, Маливук Светозара Љубан, Мар-
ковић-Покрајац Дане Марија, Мариан Андрије 
Стјепан, Матић Стјепана Станко, Миличевић Мар-
ка Гнатија, Миљевић Ђуре Милић, Момировић 
Радише Момчило, Можанић-Бевк Стјепана Инга, 
Мужинић Фрање Бранко, Никшић Власте Стјепан, 
Новковић Миле Богдан, Новковић Николе Милан, 
Орозовић Теодосије Бошко, Овчар Стјепана Иван, 
Пањкота Анте Иво, Патек Виктора Јосип, Пецико-
зић Јована Слободан, Пећник-Малчић Драгутина 
Јосипа, Пекеч-Мандић Мара, Пергл Ивона Зденко, 
Перушић Мије Владимир, Пинтарић-Пигац Мије 
Франчишка, Пјанић Саве Стојан, Полуга-Мирко-
вић Томе Радмила, Поповец Ивана Смиљан, Попо-
вић-Шајатовић Марка Јелена, Прусац Станка Ми-
љенко, Пургар-Гуштек Вида Марија, Радаковић 
Ђорђа Радослав, Радиновић Тодора Дмитар, Раи-
лић-Стјелаковић Ђуре Ана, Рајковић Марјана Ка-
змир, Рихтарце Антуна Звонимир, Рончевић Ива-
на Ђуро, Сачић-Жганец Јулиа Славица, Собол Ива-
на Иван, Старчевић Милана Петар, Стажник-Мацан 
Јурија Бисерка, Стегић-Велдић Ивана Марија, Ше-
во Боже Душан, Шкорић Роке Светишта, Штерк 
Николе Вишња, Штетић Николе Лука, Тадић Ми-
лана Момчило, Тихоимровић Јове Милован, Трбо-
јвић Милана Милутин, Туркаљ-Сладић Николе 
Катица, Воркапић Милана Никола, Вученовић 
Стеве Здравко, Вучетић Драгана Станко, Вукобра-
товић Милоша Мирослав, Вуксановић Ђоке Весе-
лин, Заллац Мирка Милан, Зељковић Јс®ана Ми-
лан, Зубин-Петрић Михе Марија; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Цвитаиовић Боже Иван, Јурлина Томе Крсте, 
Клен Драгана Звонко, Пријић Илије Илија. 

Бр. 32 
28 април 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во работата врз подготву-
вањето и учеството на Социјалистичка Федертивна 
Република Југославија на VI Конференција на ше-
фовите на државите или владите на неврзаните зем-
ји во Хавана и на други собири на неврзаните земји 
во развој 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА . . 

Коматина Милана Миљан, Лончар Ивана Вуди-
мир; * ^ i'^S*?' 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗЦАМЕ? 

Демајо Марица Александар; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Голоб Игнаца Игнац, Кнежевић Петра д-р Видо; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јазић Душана Живојин, Јоб Николе Цвијето, 
Којић Стевана Иван, Лах Милана Антон, Максић 
Божидара Миливоје, Шта ј нор Дезидера др Рикард, 
Видас Керамиса Казимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ 
ЗРАЦИ 

Мујезиновић Хасана Џевад, Пејић Милана Дра-
гослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гашпари Еберхарда Душан, Оцокол>ић-Тамбача 
Ладислава Лијана, Тројановић Милана Радмило; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Шиловић Станка Дарко, Вујовић Васе Војислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бранковић Јована Бранко, Јевремовић Бранка 
Павле, Јовичић Радивоја Душан, Капетанови^! Хајра 
Горан, Кохут Фрање Владимир, Ковач Јована Апа, 
Марић Аксентија Живота, Милошевић Раде Јован-
ка, Ницк Алфреда Станко, Поточник Франца Злат-
ко, Радаковић Саве Јован, Живановић Миодрага 
Ратко; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Којић Луке Јован, Поповић Милића Гојко, Тата-
ревић Јове Бранислав. 

Бр. 37 
29 април 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 
• ~—'— ...-^Д' 

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

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод. Белград,^булевар војводе 
Мишима бр. 17. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

575. Одлука за користење на девизите што 
граѓани и граѓански правни лица ги др-
жат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог и за условите и начинот на 
продажба на одделни производи од до-
машно производство за динари што поте-
кнуваат од продажба на девизи и за ос-
лободување од плаќање основен данок 
на промет на тие производи — — — 1189 

576. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за утврдување на производи-
телските продажни цани за добиток за 
1982 година — — — — — — — — 1190 

577. Одлука за условите и начинот на плаќа-
ње и наплатување по работите на надво-
решнотрговскиот промет на материјално-
то право на технологија и знаење и ис-
куства во областа на вооружувањето и 
воената опрема — — — — — — — 1190 

578. Одлука за утврдување на вредноста на 
стоките на кои се применува единствена 
царинска стапка — — — — — — 1191 

579. Одлука за обврската и роковите за до-
ставување на податоци за задолжувањето 
во странство — — — — — — — 1191 

580. Решение за утврдување на лицата деле-
гирани во Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди — — — 1209 

581. Правилник за југословенските стандарди 
за гасовити горива и гасни апарати — — 1209 

582. Правилник за југословенските стандарди 
за руди и концентрати — — — — — 1210 

583. Правилник за југословенските стандарди 
за мебел — — — — — — — — 1210 

584. Правилник за југословенските стандарди 
за електромедицински уреди и опрема — 1211 

585. Измени и дополненија на Списокот на 
организациите на здружен труд овласте-
ни за атестирање на електрични апарати 
за домаќинството — — — — — — 1211 

586. Одлука за измени на Одлуката за усогла-
сување на обемот и на динамиката на по-
растот на пласманите на банките во пе-
риодот од 1 јули до 30 септември 1982 го-
дина — — — — — — — — — 1212 

587. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за добиток за 1982 
година — — — — — — — — — 1212 

Одлука за оцена на законитоста на член 126 
став 2 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците на Хр-
ватска — — — — — — — — — 1214 

Укази — — — — — — — — — — 1215 
Назначувања и разрешувања — — — — 1216 
Одликувања — — — — — — — — — 1217 


