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Петок, 31 декември 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 77 ГОД. XXXVIII 

Ц е н а н а о в о ј б р о ј е 70 " д и н а р и , — 
П р е т п л а т а т а за 1982 г о д и н а и з н е с у в а 
1.140 д и н а р и . Р о к за р е к л а м а п и и 15 
д е н а . — . Р е д а к ц и ј а : У л и ц а Ј о в а н а Р и -
с т и к а б р о ј 1. П о ш т . ф а х 226. - Т е л е -
ф о н и : Ц е н т р а л а 650-135; У р е д н и ш т в о 
651-855: С л у ж б а за п р е т п л а т а 651-732: 

Т е л е к с 11756 

855. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Ф е д е р а -
тивна Република Југослави ја издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА З А 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измели на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Б у -
џетот на ф е д е р а ц и ј а т а за 1982 година, што го усвои 
Собранието на С Ф Р Ј , на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 декември 1982 го-
дина. 

П бр. 231 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на С Ф Р Ј , 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 
Раиф Диздаревић е. р . 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОРЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА З А 1982 ГОДИНА 

Ч л е н 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1983 година се утврдува во износ од 
198.151.500.000 динари. 

Ч л е н 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а за 
1982 година ќ е се обезбедат од изворните приходи 
на федераци јата во износ од 117.773.500.000 динари. 

Ч л е н 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и износот на и з -
ворните приходи на ф е д е р а ц и ј а т а од член 2 на овој 
закон, во износ од 80.378.000.000 динари ќе се обезбе-
ди од придонесите на републиките и автономните 
покраини. 

Ч л е н 4 
Овој закон влегува во сцла со денот на об јаву-

вањето во „Службен лист таа С Ф Р Ј " . 

856. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Ј у г о с л а в и -
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати -
вна Република Југослави ја издава 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА З А 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за у т в р д у в а њ е на в к у п -
ниот обем на расходите на Буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а 
за 1933 година, што го усвои Собранието на С Ф Р Ј , 
на седницата на Соборот на републиките и п о к р а и -
ните од 30 декември 1982 година. 

П бр. 250 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на С Ф Р Ј , 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 

Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАШЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

З А 1983 ГОДИНА 

Ч л е н 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -

дераци јата за 1983 година се утврдува во износ од 
245.323,100.000 динари. 

Ч л е н 2 
Средствата за делумно * покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а за 
3-р83 година ќ е се обезбедат од изворните приходи 
на ф е д е р а ц и ј а т а во износ од 151.280.800.000 динари. 

Ч л е н 3 
Р а з л и к а т а помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и износот на и з -
ворните приходи нр. ф е д е р а ц и ј а т а од член 2 на овој 
закон, во износ о д 94.042,300.000 динари ќе се обез-
беди од придонесите на републиките и на автоном-
ните покраини. 

Ч л е н 4 
Обврските на ф е д е р а ц и ј а т а за исплата на к у п о -

ните што втасуваат за наплата во 1983 година по 
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обврзниците на федерацијата издадени врз основа 
на Законот за пресметување и н а м и р у в а л е на кур -
систе разлики во работењето на банките по .девиз-
ните влогови на граѓаните во 1973 и 1Ѕ74 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 50/75 и 62/77), Зако -
нот за покритие на курсните разлики по девизните 
сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за 
периодот од 1 јануари 1975 до 39 септември 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/79), Законот 
за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 
година („Службен лист на СФРЈ'*, бр. 71/72 и 3/73) 
и Законот за вкупниот обем на расходите на Буџе-
тот на федерацијата за 1980 година (.,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79 и 71/80), како и на купоните на 
обврзниците на федерацијата што втасале за напла-
та во поранешните години, а чија застареност нас-
тапува во 1983 година — се одлагаат и ќе се испла-
тат во 1987 година, во износите што требаше да се 
исплатат во 1983 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. * 

857. 

Врз основа На член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 
година. 

П. бр. 248 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на 'Претседателството на СФРЈ . 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

1 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИОШШТ^ ПРА-
ВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското и 

инвалидското осигурување (.,Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 23/82) во чЛ. 91 до 94 зборовите: „1 ј ану-
ари" се заменуваат со зборовите: „1 јули". 

¥ 

Член 2 
Во член 95 зборовите-: „1 јануари" се заменуваат 

со зборовите: „1 јули", а зборовите: ,.31 декември 
1983 година" — со зборовите: „30 јуни 1984 година" 

Член 3 
Во чл. 96, 93, член 99 ст. 1 и 4, член 101, член 

105 став 1 и член 108 зборовите: „1 јануари 1983 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „1 јули 1983 го-
дина". 

Член 4 
| Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".^ 

858. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВА-
ЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за привремена забрана на располага-
њево со дел од општествените средства за купува-
ње на дизел-гориво и моторен бензин, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 30 декември 1982 година. 

П бр. 249 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Ста^нболиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието На СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. p. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНЕЛ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на распола-

гањето со дел од општествените средства за купу-
вање на дизел-гориво и моторен бензин („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 61/82) во член 1 по став 2 се до-
дава нов став 3, кој гласи: 

^Ограничувањето од точка 5 став 1 на овој член 
не се однесува на користењето на стационарни мо-
тори со внатрешно согорување, што се користат при 
производство на енергија за напојување на уреди 
нк контролата на летањето во воздушниот сообра-
ќ а ј и при испитување и производство на н а ф т а и 
гас и на други јагленоводороди, како и при цевко-
воден транспорт на н а ф т а и гас и на други јагле-
новодороди." 



Петок, 31 декември 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 77 —- Страна 1859 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, во 
точка 2 се додава нова реченица која гласи: „За 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства, кои во текот на 1982 го-
дина го зголемиле бројот на возилата, количест-
вата на купеното гориво во 1982 година се утврду-
ваат така што просечната едномесечна потрошувачка 
на гориво во месеците кога е користено таквото во-
зило се множи со бројот 12." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 2 
Во член 2 став 1 по точка 5 се додаваат три 

нови точки, кои гласат: 
,,5а) во геодетеко-катастарски работи; 
56) во геолошки истражувања; 
5в) во истражувања и производство на нафта, 

гас и други јагленоводороди". 
Точка 11 се менува и гласи: 
,,11) на свежо овошје, зеленчук и семе;". 
По точка 19 се додава нова точка 19а, која гла-

си: 
,,19а) на растоварени автомобили, од индустрис-

киот колосек односно од растоварната рампа до 
складот или до царинската зона;". 

Во став 2 точка 11 по зборот: „нафтоводни," се 
додава зборот: „гасоводни,". 

Точка 23 се менува и гласи: 
„23) возила приспособени за превоз на автомо-

били, мопеди и мотоцикли;". 
По точка 23 се додаваат три нови точки, кои 

гласат: 
„24) возила на градска чистота; 
25) возила за превоз и собирање на отпадни ма-

теријали и суровини; 
26) возила за набавка, продажба, транспорт и 

дистрибуција на течен нафтен гас." 
Уводната реченица на став 2 се менува и гласи: 
„Како специјални возила, во смисла на точка 20 

став 1 од овој член, се сметаат возилата ако имаат 
специјална конструкција, ако се посебно обележани 
или ако се снабдени со патен налог за вршење на 
превозот од точ. 1) до 26), односно ако се снабдени со 
патен налог во кој е назначено дека превозот се 
врши за тие намени, и тоа:". 

Член 3 
Во член 3 став 1 се додава нова точка 4, 

која гласи: 
„4) патнички автомобили со кои се врши обука 

на возачи 10°/о." 
Во став 3 по зборот: „инспекциите" се додаваат 

зборовите: „вршење на службени дејствија на ца-
ринската служба", а по зборот: „работи" се додаваат 
зборовите: „и возилата на истражните судски ор-
гани". 

Член 4 
По член 5 се додава нов член 5а, ко ј гласи: 

„Член 5а 
Организациите на здружен труд и доугите ко-

рисници на општествени средства се должни во 
своето книговодство да ги обезбедат пропишаните 
податоци/ за користењето на општествените сред-
ства за купување на дизел-гориво и моторен бен-

Ј зин. 
Сојузниот извршен совет ќе пропише кои пода-

тоци се должни да ги обезбедат во своето книго-
водство организациите на здружен труд и другите 

корисници на општествени средства и начинот на 
нивното доставување до Службата на општестве-
ното книговодство." 

Член 5 
Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 ди-

нари ќе се казни за стопански престап организа-
ци ја на здружен труд, односно друг корисник на 
општествени средства: 

1) акс користи општествени средства за купу-
вање на дизел«-гориво и моторен бензин над ко -
личествата утврдени со одредбите на овој закон 
(чл. 1 и 3); 

2) ако општествените средства наменети за к у -
пување на дизел-гориво и моторен бензин за пре-
воз, на Кој не се однесува забраната на располага-
њето предвидена со овој закон, ги користи за други 
цели (член 2)." 

Член б 
Овој закон влегува во сила наредниот ден о^ 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

859. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО-
ТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, што го усвои Собранието на 
С Ф Р Ј на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 30 декември 1982 година. 

П бр. 251 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА З АКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ М КРЕДИТНИТЕ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за девизното работење и кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 15/77 и 61/82), во член 3 по став 1 се додаваат 
нови ст. 2 и 3. кои гласат: 

„Во областа на економските односи со стран-
ство работниците имаат иста општествено-економ-
ска положба како во целината на односите на 
општествената репродукција. 

Во односите на стекнувањето, располагањето и 
здружувањето на девизи заради плаќање во стран-
ство, работниците имаат во основа исти права, 
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обврски и одговорности како и во односите на 
стекнувањето, располагањето и здружувањето иа 
други општествени средства." 

Досегашните ст. 2 и 3 стапуваат ст. 4 и 5. 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
. .Десните гаго ги остваруваат о с п о р и т е и ДрЛ'~ 

ти организации на здружен труд се резултат од 
трудот на работниците со основните организации 
на здружен труд и од вкупниот општествен труд 
и служат само за плаќање во меѓународниот про-
мет. 

Девизите што ќе ги остварат ос ло ин ите и други 
организации на здружен труд, како побарувања во 
странска валута и платежно средство во странство, 
се специфичен паричен израз на општествените 
средства. 

Девизите им припаѓаат на основните органи-
зации на здружен труд што учествувале во нив-
ното остварување. 

Организациите на здружен труд што оствариле 
девизи или што учествувале во нивното оствару-
вање слободно и самостојно одлучуваат дали де-
визите со ѓон располагаат но согласност со одред-
бите па овој закоп ќе ги држат на девизна сметка 
или ќе ги претворат во динари. 

Организациите на здружен труд од став 3 па 
ОВОЈ член, што девизите ги претвориле во динари, 
имаат првенство на откуп на девизи под условите 
утврдени со овој закон." 

Член 3 
Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
„Со остварените девизи се располага во соглас-

ност со одредбите на овој закон." 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 
„Остварените девизи служат за намирување на 

втасаните обврски, за плаќање на р е п р о д у к ц и о н и ^ 
потреби па основните и други организации па здру-
ж е н труд ш'го ги оствариле, односно што учеству-
ва не во нивното остварување, на рспротглндиотште 
потреби на организациите т\а здружен труд што не 
остваруваат девизи со работење со странство или 
што не ги остваруваат со доволен оГ.ем и на ре-
продуктивните потреби на организациите на здру-
жен труд на кои со акти на органите на федера-
цијата им е забранет или ограничен извозот и °а 
задоволување на општите општествени и на заед-
ничките потреби определени со овој закон, со про-
писите донесени врз основа рѓа сојузен закон и со 
самоуправна спогодба, во согласност со овој закон." 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„Основните и други организации па здружен 

труд остварените девизи со кои, во согласност со 
одредбите на овој закон, можат да располагаат, ги 
држат на девизна сметка само к а ј една овластена 
банка. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се 
користат за плаќање во странство, да се в л о ж у -
ваат во сопствени или во мешовити претпријатија 
во странство или да и се продадат на овластената 
банка. 

Плаќања ЕО странство и вложувања во сопстве-
ни односно во мешовити претпријатија во стран-
ство можат да се вршат самостојно или здружено 
со други основни и други организации на здружен 
труд. 

Основните и други организации на здружен 
труд можат да здружуваат .девизи во рамките на 
утврдените репродукциони потреби врз основа на 
самоуправна спогодба за здружување на труд и 

средства, односно врз основа на договор за долго-
рочно производствена кооперација, за заеднички 
вложувања во земјата и во странство или за де-
ловно-техничка соработка. 

Сметките од стаз 1 на овој член се водат во 
девизи или во динари. 

Сојузниот извршен совет, по предлог од Народ-
ната Санка на Југославија , ги утврдува условите 
и начинот на водење на сметките од став 1 на овој 
член во динари." 

Член 6 
Член 12 се менува и гласи: 
„Планирањето на економските односи со стран-

ство е составен дел на целокупниот систем на са-
моуправното општествено планирање. Планирање 
на економските односи со странство се врши заради 
обезбедување на услови и претпоставки за поус-
пешно вклучување на здружениот труд во меѓуна-
родната поделба на трудот, ј акнење на извозната 
ориентација па субјектите на планирањето и па 
стопанството на земјата во целост и воспоставува-
ње долгорочни економски врски помеѓу организа-
циите на здружен труд врз работите на извоз. 

Работниците, како носители па планирањето, во 
рамките на плановите за развој на основните и на 
други организации на здружен труд, на само-
управните интересни заедници и на другите само-
управни организации и заедници и плановите на 
економскиот развој на општествено-политичките з а -
едници, ги планираат економските односи со стран-
ство. Основните и други организации рта здружен 
труд ги усогласуваат плановите меѓусебно и со 
другите носители на планирањето со кои се во 
односи на работна, производствена и доходовна 
поврзаност, како и во подготовки за склучување на 
договор за основите на планот HI\ општествено-по-
литичката заедница. 

Основа за усогласување на интересите и за 
меѓусебно самоуправно усогласување на суштестве-
ните елементи на плановите на носителите на пла-
нирањето претставува и заедничката економска 
политика чи ј составен дел е заедничката девизна 
политика, утврдена со акти на планирањето на Со-
бранието на СФРЈ . 

Меѓусебните односи и усогласувањето на своите 
интереси во. планирањето на економските односи 
сз странство, организациите на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници ги 
остваруваат и во самоуправните интересни заед-
ници за еконорлс^и односи со странство, како и во 
стопанските комори и општите здруженија во со-
гласност со нивната улога. 

Пред усогласувањето на своите планови во рам-
ките на самоуправните интересни заедници во ре-
публиките и во автономните покраини, организа-
циите на здружен труд се должни да ги усогласат 
своите планови са плановите на оние организации 
на здружен тру,д со кои склучиле самоуправни 
спогодби за здружување на труд и средства заради 
заедничко производство и остварување на девизен 
прилив, односно за здружување на остварените де-
визи. 

Усогласувањето на плановите во рамките на 
самоуправните интересни заедници на републиките 
и на автономните покраини ќе се остварува така 
што да не биде пречка за здружување на труд и 
средства на територијата на земјата. 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, кои се во односи на работна, производ-
ствена и доходовна поврзаност и меѓузавиеност нач 
единствениот југословенски пазар, меѓусебно ги 
усогласуваат на јважните елементи на економските 
односи со странство од своите планови. Така усо-
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гЛасените елементи претставуваат составен дел на 
основата за планирање на економските односи со 
странство во рамките на републиките и на авто-
номните покраини. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство во републиката и во автр-
номната покраина и Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство го следат 
извршувањето на плановите во поглед на економ-
ските односи со странство од ст. 2 и 7 на овој член 
и навремено преземаат, во рамките на своите праза 
и должности, поединечно и заеднички, мерки по-
требни да се обезбеди извршување на тие планови. 

Организациите на здружен труд при донесува-
њето на своите планови за развој , а републиките 
и автономните покраини при утврдувањето на еко-
номската Политика, ќе го насочат, во рамките на 
своите права и должности, стопанскиот развој Така 
што да се овозможи што порационално вклучување 
на здружениот труд во меѓународната поделба на 
трудот во согласност со утврдената заедничка раз -
војна политика и заедничката девизна политика, 
водејќи сметка за својот придонес и обврски за 
остварувањето на планираните пропорции на плат-
ниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија." 

Член 7 
t 

Во член 13 ст. 1 и 2 се бришат. 

1лен 8 , 
Член 22' се менува и гласи: 
„Тргнувајќи од начелото дека извозот е слобо-

ден, ако по исклучок и привремено со акт на Со-
бранието на СФРЈ, односно со акт на Сојузниот 
извршен совет донесен врз 'основа на акт на Собра-
нието на СФРЈ, се забрани или ограничи изво-
зот на определени стоки и вршењето на определени 
услуги на странски лица и со тоа се наруши рам-
ноправноста на организациите на здружен труд во 
остварувањето на девизи, истовремено со тој акт се 
обезбедува компензциј^ со утврдување на право на 
купување на девизи на девизниот пазар и условите 
и изворите (на девизи за остварување На- таа ком-
пензација. ч 

Право на компензација поради забрана или ог-
раничување на извозот основната организација на 
здружен труд остварува само за оние количества 
на стоки односно обем на услуги за кои со само-
управни спогодби и договори со кои се регулирани 
односите на потрајна соработка, не се преземени 
обврски за снабдување на домашниот пазар. 

Со компензацијата од став 1 на овој член им 
се обезбедуваат девизи за договорените репродук-
циони потреби на основните организации на здру-
жен труд на кои извозот им е забранет или огра-
ничен, зависно од големината на девизниот поилив 

* што би го оствариле извозот да не' им е забранет 
или ограничен, според единствените критериуми од 
член 69а став 2 на овој закон." 

Член 9 
Во член' 23 став 3 на крајот се додаваат збо-

ровите; „во рамките на заедничката економска по-
литика на земјата". i 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 

на девизниот биланс на Југославија се засноваат 
врз среднорочниот план на Југославија." 

Член 10 
Во член 24 став 1 на крајот се додаваат зборо-

вите: „во рамките на заедничката економска поли-
тика на земјата". 

По 'Став 3 се додава нов став 4, ко ј гласи: 
^Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 

на девизниот биланс на Југославија Сојузниот из-
I 

вршен совет му ги предлага на Собранието на 
С Ф Р Ј истовремено со резолуцијата за остварува-
њето на среднорочниот план на Југославија за 
наредната година." 

Член 11 
Во член, 25 став 3 се брише. 
Став 5 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет, врз основа на согласи 

поста на надлежните републички и покраински 
органи, ги пропишува методологијата и критериум 
мите за утврдуваше и методологијата за следење 
на остварувањето на проекцијата на платниот би-
ланс и проекцијата на девизниот биланс на Ј у -
гославија." 

Член 12 
Во член 26 зборовите: „и со проекциите на 

платнобилансните позиции и девизно^илансните по-
зиции на републиките и на автономните покраини 
во единствена проекција на платниот биланс и де -
визниот биланс на Југославија" се бришат. 

Член 13 
Член 27 се менува и гласи: 
„Обемот на задолжувањето во странство и обе-

мот на кредитирањето на странство за среднороч-
ниот плански период се утврдува со општествениот 
план на Југославија . 

Обемот на задолжувањето во странство и обе-
мот на кредитирањето На странство за секоја го-
дина се утврдува со платниот биланс и девизниот 
биланс на Југославија и мора да биде усогласен 
со заедничката политика на економските односи 
со странство, со степенот на задолЖеНоста на зем-
јата и со можностите на субјектите и на Земјата чо 
целост уредно да ги извршуваат обврските по 
кредитите. 

Во странство може да се задолжи субјект за 
кој овластената банка ќе ја утврди Девизната л 
динарската способност за враќање на кредитот а 
ако извршувањето на обврските по кредитот се 
обезбедува со кредитно-гаранцискиот потенцијал на 
овластената банка. 

Сојузниот извршен совет и^ Народната банка 
на Југославија ќе преземаат мерки заради обезбе-
дување обемот на задолжувањето во странство да 
се движи во согласност со одредбите на ст. 1 и 2 
од овој член. 

Задолжувањето во странство и кредитирањето 
на странство се насочува така што да биде во 
ф у н к ц и ј а на остварувањето на поголем вкупен, де -
визен прилив, обезбедувањето на неопходна л и к -
видност во меѓународните плаќања и остварувањето 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југо-
славија ." 

Член 14 
Член 28 се менува и гласи: 
„Заради остварување на целите и задачите чз> 

своите планови и на платниот баланс и девизниот 
биланс на Југославија , републиките и автономните 
покраини изработуваат свои проекции на платно-
билансната и девизнобилансната позиција. 

Проекциите на платнобилаисната и девизноби-
лансната позиција на републиките и на автономни-
те покраини се инструменти на • планирањето во 
областа на економските односи со странство ' ги 
содржат планските цели и задачи со кои се одра-
зуваат улогава и одговорноста на републиките и 
на автономните покраини во формирањето , ' водење-
то и остварувањето на политиката на економска 
односи со странство и остварувањето на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија . 

I 
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Проекциите на платнобилансната и девизноби-
лансната позиција на републиките и на автоном-
ните покраини се засноваат врз суштествените еле-
менти на плановите на основните организации на 
здружен труд од териториите на републиките и 
на автономните покраини, врз односите што ги 
воспоставуваат организациите на здружен труд па 
единствениот југословенски пазар и врз целите и 
задачите утврдени во проекцијата на платниот би-
ланс и девизниот биланс на Југославија и содржат 
елементи на економските односи со странство од 
плановите на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници што 
работно, производствено и доходовно се поврзани 
на единствениот Југословенски пазар, а се основа 
за ' постојано следење и водење на економската по-
литика во републиката и во автономната покраина 
во остварувањето на заедничката економска поли-
тика и на платниот биланс и девизниот биланс на 
Југославија . 

Проекциите на платнобилансната и девизноби-
лансната позиција на републиките и на автоном-
ните покраини не, можат да ги менуваат воспоста-
вените односи на организациите на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар кои учествуваат 
во извозот. Проекциите на платнобилансните и де-
визнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини се приспособуваат кон суш-
тествените промени што настануваат на единстве-
ниот југословенски пазар во односите помеѓу орга-
низациите на здружен труд што учествуваат во 
извозот заради остварување' на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија . 

Републиките и автономните покраини, врз осно-
ва на следењето на остварувањето на платноби-
лансната и девизнобилансната позиција, преземаат 
потребни мерки заради остварување на платниот би-
ланс и девизниот биланс на Југославија и на заед-
ничката економска политика, особено во развојната 
политика, кредитно-монетарната политика, полити-
ката на даноците и придонесите, политиката на це-
ните и во создавањето поповолни услови за про-
изводство и користење на домашните суровини за-
ради рационална супституција на увозот, во областа 
на организирањето на поврзувањето на здружениот 
труд и поттикнувањето на здружувањето на органи-
зациите на здружен труд, како и мерки во областа 
на заедничката девизна политика." 

Член 15 
Член 29 се менува и гласи: 
„Федерацијата, републиките и автономните по-

краини во рамките на своите права и должности 
е одговорни за извршувањето на платниот биланс 
и девизниот биланс на Југославија и се должни 
навремено да преземаат мерки за остварување на 
плановите на економските односи со странство на 
Организациите на здружен труд, а со тоа и на про-
порциите на платниот и девизниот биланс на Ј у -
гославија за тековната година, да преземаат мерки 
заради спречување на појавите на затворање или 
монополско однесување, заради пошироко поврзу-
вање на организациите на здружен труд на един-
ствениот југословенски пазар и зголемување на из-
возот и порационален увоз." 4 

Член 16 

Чл. 30 до 32 се бришат. 

Член 17 
Во член 33 зборовите: „во единствена проекци-

ја на платниот 'биланс и девизниот биланс на Ј у -
гославија" се бришат. 

Член 18 
Во член 34 зборовите: „во единствена проекци-

ја на платниот биланс и девизниот биланс на Ј у -
гославија" се бришат. 

Член 19 
Во член 35 став 1 зборовите: „во единствена 

проекција на платниот и девизниот биланс на Ј у -
гославија" се бришат. 

Став 2 се брише. 

Член 20 
Во член 36 во уводната реченица, зборовите: 

„на проекцијата на платнобилансната и девизноби-
лансната позиција на републиките и на автономни-
те покраини" се бришат. 

Член 21 
Во член 38 став 1 по зборовите: „со странство 

и" се додаваат зборовите: „во изработката на", а 
зборовите: „во единствена проекција на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија" , се 
бришат. 

Член 22 
Во член 42 став 1 по точка 5) се /додава нова 

точка 6), која гласи: 
„6) го поттикнуваат самоуправното поврзување 

и организирање на организациите на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар заради произ-
водство за извоз и вршење услуги на странски 
лица;". 

Досегашната точка 6) станува точка 7). 

Член 23 
Во член 44 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Со Статутот на Заедницата на Југославија се 

утврдува и начинот на остварување соработка на 
Заедницата со организациите на здружен труд што 
работно, производствено и доходовно се поврзани 
во производството за извоз и формите на поврзу-
вање и организирање^ што самите ги воспоставу-
ваат." 

Член 24 
Во член 46 став 1 по зборот: „Политиката" се 

додаваат зборовите: „на единствен и". 
По хггав 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Народната банка на Југославија је утврдува 

методологијата за формирање на курсот на дина-
рот." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 25 
По член 50 се додава нов член 50а, ко ј гласи: 

„Член 50а 
„Курсните разлики во работењето со девизи на 

организациите на здружен труд и на другите опште-
ствени правни лица ги поднесзгва секој учесник 
— корисник на девизи, непосредно или преку ов-
ластените банки. 

Курсните разлики што ќе настанат од користе-
ни кредити во странство ги поднесува корисникот 
на тие кредити." 

Член 26 
Во член 51 став 1 се заменува со нови ст. 1 и 

2, кои гласат: 
„Корените разлики што настануваат по основа 

на девизните сметки и девизните штедни влогови 
што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат 
к а ј овластените банки, паѓаат врз товар на сред-
ствата со* кои располагаат тие банки. 
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Овластените банки можат да ги користат де -
визите на граѓаните што се водат к а ј тие банки 
за пласмани, во согласност со прописот што to 
донесува Сојузниот извршен совет." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, ко ј станува став 4, 

зборовите: „став 2" се заменуваат со зборовите: 
„став 3". 

Член 27 

По член 51 се додава нов член 51а, ко ј гласи: 

„Член 51а 
„Овластените банки можат девизите на органи-

зациите на здружен труд што потекнуваат од при-
мени аванси по основа на изведување на инвести-
циони работи во странство, извоз на опрема и бро-
дови, да ги депонираат к а ј Народната банка на 
Југославија. 

Народната банка на Југославија е должна, по 
барање на овластената банка, да ги прима во де-
позит девизите од став 1 на овој член што се 
водат на сметките на овластената банка, при исто-
времено одобрување на бескаматен кредит на 
овластената банка за сметка на организацијата на 
здружен труд од тој став чиишто девизи ги прима 
во депозит во височина на динарсќата противвред-
ност на депонираните девизи. 

Височината на денарската противвредност од 
став 2 на овој член Народната банка на Југосла-
вија ја утврдува во согласност со курсот на дина-
рот кој в а ж и на денот на примањето на девизите 
во депозит. 

Организациите на здружен труд кои девизите 
положени во депозит преку овластената банка ги 
повлекуваат за потребите на плаќањето во стран-
ство во договорениот рок, полагаат динарска про-
тиввредност од став 3 на овој член к а ј Народната 
банка на Југославија преку овластената (Занка, во 
височина и во согласност со курсот на динарот кој 
в а ж и на денот на примањето на девизите во де-
позит. , 

Народната банка на Југославија е должна, по 
барање од овластената банка, да ги стави на распо-
лагање Депонираните девизи што потекнуваат од 
примени аванси, во договорениот рок. 

Девизите од став 1 на овој член не подлежат 
на распределба според член 69а од овој закон, до 
пресметката и наплатата." 

Член 28 
Во член 52 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Под единствен девизен пазар, во смисла ла 

овој закбн, се подразбира организиран систем на 
сите купувачки и продажби на девизи што се 
вршат на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија , на начинот утврден 
со овој и со друг сојузен закон и со прописот за 
условите, организацијата и работата на единстве-
ниот девизен пазар што го донесува Сојузниот 
извршен совет на предлог од Народната банка на 
Југославија. ^ 

Домашни лица и странски лица купуваат и 
продаваат девизи к а ј овластените банки и овласте-
ните менувачи, во согласност со сојузен закон." 

По став 2 се додава нов став 3, ко ј гласи: 
„Со мерките на економската политика ќе се 

, поттикнува економскиот интерес на организациите 
на здружен труд девизите да ги продаваат на де-
визниот пазар." 

Досегашните с*г. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 5. 

Член 29 
Во член 53 став 1 по зборовите: „На" се додава 

зборот: „единствениот". , 

Член 30 
Во член 57 став 1 на кра јот се додаваат запир-

ка и зборовите: „под условите што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија" . 

Став 2 се' брише. 

Ч л е н 31 
Член 58 се менува и гласи: 
„Банките »овластени за работи со странство к у -

пуваат и продаваат девизи по курсевите што се 
утврдуваат на меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар." 

Ч л е ћ 32 
*Во член 60 став 2 се менува и гласи: 

„Банките овластени за работи со странство 
вршат меѓусебно промптно купување и продажба 
на девизи по курсевите што се утврдуваат на ме-
ѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен 
пазар." 

Член 33 
Член 67 се менува и гласи: 
„Девизите што основните организации на здру-

ж е н труд ги оствариле со самостојно вршење на 
работи им припаѓаат на тие организации и тие ра -
сполагаат со нив во согласност со овој закон. * 

Девизите што се остварени со з д р у ж у в а њ е на 
труд и средства им припаѓаат на основните орга-
низации на здружен труд кои учествувале во н и в -
ното остварување со заемна производствена, ф и -
нансиска или друга економска соработка. 

Организациите на здружен труд кои се во 
односи на непосредна репродукциони доврзаност и 
зависност, со самоуправна спогодба ги уредуваат 
своите меѓусебни односи во заедничкото производ-
ство на стоки и вршење на услуги за извоз, како 
и распоредувањето на девизите остварени со тој 
извоз на непосредните извозници и нивните коопе-
ранти, сразмерно со нивниот придонес во оствару-
вањето на заедничкиот извоз и на приливот на 
девизи. 

Девизниот прилив остварен по основа на извоз 
на стоки и услуги овластените банки го распореду-
ваат веднаш, а најдоцна во рок од три, дена ча 
организациите на здружен труд што, во односите 
на непосредна репродукциона поврзаност и завис-
ност, учествувале во остварувањето на девизите во 
согласност со самоуправната спогодба од став 3 
на овој член. 

Споровите за односите од овој член ги решава 
надлежниот суд на здружениот труд." 

Член 34 
Член 68 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд можат деви-

зите остварени или стекнати врз основа на ѕутврде-
ниот< придонес, а во рамките на договорените ре -
продукциони потреби, да ги здружуваат врз основа 
на самоуправна спогодба за здружување на труд 
и средства односно врз основа на договор за дол-
горочна производствена кооперација, за заеднички 
вложувања во земјата и во странство или за де -
ловно-техничка соработка, заради заедничко про-
изводство на стоки и вршење на услуги за извоз 
со кои се придонесува за Остварување на поголем 
девизен прилив и остварување заеднички доход, 
в к л у ч у в а ј ќ и го и поднесувањето на заедничкиот 
ризик. 
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Девизите што се здружуваат по основите од 
став 1 на овој член можат да се користат само за 
плаќања спрема странство. 

Организациите Па здружен труд што з д р у ж у -
ваат девизи можат меѓусебно да ги пренесуваат 
на сметките што ги имаат во овластените4 банки 
само за намените за кои ги здружуваат . 

Со самоуправната спогодба односно со договорот 
за здружување на девизи не може да се предвиди' 
продажба на девизи за динарската противвредност 
на здружените девизи ниту, врз основа на така 
здружените девизи да се одобруваат кредити." 

Член 35 
Член 69 се менува и гласи: 
„Со девизите се располага тргнува јќи од тоа 

дека девизите се остваруваат со работа со опште-
ствени средства, дека се резултат од трудот на 
работниците во организациите на здружен труд и 
од целокупниот општествен труд." ^ 

Член 36 
По член 69 се додаваат нови чл. 69а до 69д, 

кои гласат: 

„Член 69a 
Основните организации на здружен труд од де-

визниот прилив што ќе го остварат задржуваат 
дел од девизите утврден врз основа на единствени 
критериуми. 

Од делот на девизите што ги задржуваат , ос-
новните организации на здружен труд приоритетно 
ги извршуваат своите обврски по странски кредм-
тт', обврските преземени со меѓународни конвенции 
и ги задоволуваат договорените потреби на својата 
репродукција. 

' Истовремено, од делот па девизите што ги, задо-
ј у в а а т . основните организации на здружен труд 
издвојуваат, врз основа на единствени критериуми, 
и девизи за: 

— увоз на енергетски суровини заради задово-
лување на утврдените општествени потреби; 

— увоз на стоки од посебно значење за снаб-
дување на населението; 

— дел од неопходните репродукциони потреби 
на основните организации на здружен труд чиј 
придонес во извозот не може да се утврди или е 
недоволен за намирување на неопходните увозни 
потреби", 

— најнеопходните репродукциони потреби на 
основните организации на здружен труд кои имаат 
утврдени увозни потреби, а не учествуваат во из-
возот ; 

— компензацијата од член 22 на овој закон ако 
со актите со кои се утврдува или се спроведува 
заедничката економска политика на земјата е пред-
видена забрана или ограничување на извозот. 

Единствените критериуми од став 1 на овој 
член ги утврдува Интересната заедница на Југо-
славија. 

Пред утврдувањето на делот од девизите што 
ги задржуваат основните организации на здружеа • 
труд, со акт на Собранието на С Ф Р Ј се утврдува 
делот од девизите за потребите на федерацијата , 
и тоа: 

— за потребите на плаќањето спрема странство 
на сојузните органи и организации; 

— за пополнување на девизните резерви на Ју-) 
гославија со кои ракува Народната банка на Југо-
славија 

— за отплата на кредитите што од свое име ч 
за своја сметка ги зела Народната банка .на Југо-
славија 

Со единствените критериуми се обезбедува де-
лот од девизите што ги задржуваат основните ор-
ганизации на здружен труд во смисла на став 2 
од овој член да^ биде во зависност од девизниот 
прилив што тие ќе го остварат. 

Со единствените критериуми се обезбедува пот-
тикнување на извозот, рамноправност на организа-
циите на здружен труд на единствениот југословен-
ски пазар и пошироко поврзување и, здружување 
во смисла на чл. 67 и 68 од овој закон. 

- Делот од девизите за намените од ст. 3 и 5 на 
овој член се утврдува во фиксни износи, со тоа 
што издвојувањето се врши сразмерно со остваре-
ниот девизен прилив на земјата, а најмногу до 
утврдениов износ. " 

Член 696 
Единствените критериуми од член 69а на овој 

закон Интересната заедница на Југославија ги 
утврдува во соработка со општите здруженија и 
со Стопанската комора на Југославија, во рамките 
на пропорциите на платниот биланс и девизниот 
биланс на Југославија . 

Сојузниот извршен совет дава согласност на 
единствените критериуми од став 1 на овој член, 
во поглед на нивната усогласеност со пропорциите 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југо-
славија и на заедничката девизна политика. 

Единствените критериуми од став 1 на овој член 
се утврдуваат истовремено со утврдувањето на за-
едничката економска политика за наредната го-
дина. 

Ако единствените критериуми од став 1 на ОВОЈ 
член не се утврдат истовремено со утврдувањето 
на заедничката економска политика за наредната 
година, Сојузниот извршен совет БО натамошен рок 
од 30 дена ќе одлучи да се применуваат единстве-
ните критериуми што се применувани порано, или 
ќе донесе други привремени решенија што ќе се 
применуваат до утврдувањето на единствените кри-
териуми. 

Основните организации на здружен труд од 
наменско производство од девизниот прилив што 
ќе го остварат го задржуваат делот од девизниот * 
прилив утврден ћрз основа на критериумите што ги 
утврдува Сојузниот извршен совет. 

Делот од девизите што ги задржуваат основни-
те организации на здружен труд од наменско про-
изводство го користат за потребите на плаќањето 
на увозот на производи со ,посебна намена, на суро-
вини, на репродукционен материјал и дш опрема га 
производство на производи со посебна намена за 
извоз. ( , , ' 

Член 69в 
Со единствените критериуми од член 69а на 

овој закон се утврдува делот од девизите што го 
задржуваат одделни дејности од девизниот прилив 
што ќе го остварат основните организации на здру-
жен труд од односната дејност. 

Делот од девизите што ги задржуваат , основ-
ните организации на здружен труд од определена 
дејност според став 1 на овој член го распоредуваат 
меѓусебно во рамките на своите самоуправни форми 
на организирање и поврзување на одделни основни 
организации на здружен труд, а според заемно 
признатите репродукциони потреби. 

Член 69г 
Со акт на надлежниот орган во републиката, 

односно во автономната покраина се утврдува из-
носот од делот на девизите што основните органи-
зации на здружен труд ги задржуваат врз основа 
на единствените критериуми од член 69а на овој 
закон, за : 
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— плаќањата спрема странство на органите и 
организациите на општествено-политичките заедни-
ци во републиката односно во автономната по-
краина; 

— отплатата на кредитите што во странство ги 
земала републиката односно автономната покраина. 

Девизите за потребите од став 1 на овој член 
се утврдуваат во фиксен износ, со тоа што намиру-
вањето на овие потреби се врши сразмерно со 
остварениот девизен прилив, а најмногу до утвр-
дениот износ. 

Во републичката односно во покраинската заед-
ница, од делот на девизите што основните органи-
зации на здружен труд ги задржуваат врз основа 
на единствените критериуми од член 69а на овој 
закон, се утврдува дел на девизите за задоволува-
ње на: 

— заедничките потреби во општествените де ј -
ности; 

— потребите на стопанската инфраструктура : 
енергија, сообраќај и слични потреби, над само-
управно договорените потреби во смисла на член 
69а, од овој закон; 

»— потребите на малото стопанство, и 
— потребите на другите дејности што се вршат 

во рамките на републиката односно на автономната 
покраина. 

Член 69д 
Организациите на здружен труд што з а д р ж у -

ваат дел од девизите во смисла на член 69а став 
2 на овој закон се должни, износот на девизите 
што го надминува така утврдениот дел, да им го 
продадат на овластените банки заради вклучување 
во тековите на единствениот девизен пазар. 

Овластените банки обезбедуваат максимално 
искористување и побрза циркулација на располо-
живиот девизен потенцијал, така што се должни 
да ја одржуваат сопствената ликвидност во пла-
ќањата со странство во границите што ќе ги про-
пише Народната банка на Југославија и девизите 
со кои располагаат надвор од тие граници да ги 
продаваат на меѓубанкарскиот состанок на девизни-
от пазар. 

Овластените банки ќе го насочуваат својот рас-
положив девизен потенцијал од став 2 на ОБОЈ член 
така што, во случај на временска неусогласеност 
к а ј одделни овластени банки помеѓу остварениот 
прилив и одлив на девизи, на овластените банки 
привремено да им се обезбедат девизи за репродук-
ционите потреби на основните организации на здру-
жен труд што остваруваат девизен прилив." 

Член 37 
Чл. 70 и 71 се бришат. 

Член 38 
Во член 72 став 2 по зборовите: „сојузните ор-

гани", се додаваат зборовите: „и сојузните органи-
зации". 

Член 39 
Член 73 се брише. 

Член 40 
Во член 74 став 1 се брише. 
Во став 2 зборовите: „самоуправната спогодба 

од член 69" се заменуваат со зборовите: „единстве-
ните критериуми од член 69а". 

По став 2 се додава нов став 3. кој гласи: 

„При продажбата на девизи од став 1 на овој 
член организациите на здружен труд можат со 
овластените банки да склучат договор за динами-
ката на повторниот откуп на девизи заради плаќа-
ња спрема странство, во рамките на обемот што е 
утврден за нивните договорени репродукциони по-
треби од член 69а став 2 на овој закон." 

Член 41 
Во член 77 став 1 зборовите: ,,со овој закон" 

се заменуват со зборовите: „со овој или со друг 
сојузен закон". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
,,Цените на услугите дадени на странски лица 

во Југославија и на домашни лица во сообраќајот 
на странски релации можат да се искажуваат во 
странска валута, ако за тоа постои обврска пре-
земена со меѓународна конвенција , а да се напла -
туваат само во динари." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 42 
Член 78 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија на органи-

зациите на здружен труд непосредни давани на 
услуги, што ќе и поднесат па наплата чекови изда-
дени од страна на Народната банка на Југославија , 
ќе им пренесе преку овластените банки износ на 
девизи во височина на вредноста на поднесениот 
чек. 

Странските средства на плаќање што ќе се 
откупат на менувачниците за ефективни динари 
се распоредуваат секоја година со актот за заед-
ничката девизна политика. 

Странските средства па плаќање што се оства-
руваат со продажба на туристички бонови за бен-
зин и со продажба на комерцијални бонови за 
бензин и деривати на нафта, како и по основа 
на продажба на деривати на нафта на странски пре-
возници, наменски се користат од сметката на Н а -
родната банка на Југославија за плаќање на увозот 
на нафта и деривати на нафта." 

Член 43 
Во член 79 став 1 по зборовите: „ к а ј " се дода-

ваат зборовите: „само една". 

Член 44 
Во членот 80 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член Сојуз-

ниот и з в р т е н совет може да пропише делот од 
девизите што ќе ги оствари Југословенската на-
родна армија со давање на услуги на странски 
лица да ги употреби за плаќањата на сопствените 
потреби спрема странство." 

Член 45 
Во член 81 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбата на став 1 од овој член не се одне-

сува на остварените девизи HJTO организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица 
ги држат на девизната сметка к а ј овластената 
банка." 

Член 46 
Во член 83 став 3 бројот: „178" се заменува со 

бројот: „177". 

Член 47 
Член 87 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен ^овет ги пропишува усло-

вите под кои граѓаните и граѓанските правни лица 
можат: 
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1) да купуваат бонови за плаќање па бензин 
во странство; 

2) да плаќаат услуги што во меѓу народниот 
патнички промет ги вршат странски лица; 

3) да им ги плаќаат на домашните туристички 
агенции трошоците за групни и поединечни пату-
вања во странство." 

Член 48 
Во член Р>9 став 2 на кра јот се додаваат за-

пирка и зборовите: .,кат:о и условите под кои от-
п л а т у в а њ е ^ па хартии од вредност може да се 
врши во динари". 

Член 4С 
Во1 член 109 по став 1 се додава нов став 2, 

ко ј гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да ги утврди 

условите и начинот под кои извозот на стоки и 
услуги во одделни земји може да се договара така 
што наплатата по извозот да се оствари со увоз 
па стоки, и правата по основа на така остваре-
ниот извоз." 

Досегашните ст. 2 до 4 стапуваат ст. 3 до 5. 

Член 50 
Член 111 став 1 со метава и гласи: 
..Основните и други организации на здружен 

труд и други општествени праски линц и с т р а а т 
е,»па овластена Санка к а ј ке ј а ги држат девизите 
на девизна сметка." 

Член 51 
Во член 113 по став 4 се додана нов став 5, 

ко ј глзси: 
„Кога наплатата се врши по смисла па член 

109 став 2 па овој закон, Народната банка на 
JvrocjiaiTija може да пропише КОЈ ДОИ ('е смета 
како ден на наплата и внесување па девизите во 
Југо«" 

Досегашните ст. 5 и 6 стапуваат ст. G и 7. 

Член 52 
Ло член 121 по став 2 се додова поп став 3, 

ко ј гласи: 
,3а износот на д и п л о м и т е побарувања на 

странски ЛЈ па ЗА услуги дадени па домашни лица, 
што по пепова па пропиевте од стан 1 па овој 
т е н не мо ве ат да се трансформираат во странство 
Тун-';/ се користат само °а определени плашили во 
Југославија, домашните липа но гл оа^гГ.е/г^в^ат 
правата по вене "ата од член С\)а па опеј закоп 
за плаќањата спрема странство." 

Член 53 
Во чл^н 122 став 1, во уводната реченице!, збо-

ров ите: „за свои непосредни потреби, врз основа 
самоуправната спогодба од член G9 на овој 

в ј ко и и актите од чл. 72 п 73 па овој закон" се 
замену; рат со зборовите, „вршат врз основа виа 
единствените критериуми од член (39а и актите 
од ич, 89г и 72 на овој закон", 

Во ствт? 1 точка 3) бројот: ..G9" се заменува со 
Својот- ,.03а'\ а зборот: „до" се заменува со збо-
рот* „и". 

,и'о став 2 зборовите: ..во согласност со само-
управната спогодба од член на овој закоп - ' се 

сонуваат зборовите: „"»оз очнога па единстве-
ните критериуми од член G9a па овој закоп". 

По член 1 27 еп ai 
4 ков гласат: 

Член 54 
2 се заменува со нови ст. 2. 

„Организациите -на здружен труд — корисници 
на услуги на превоз на стоки, во моментот на 
остварувањето на девизниот прилив остварен со 
извоз на стоки и услуги, се должни да им из-
вршат пренос на девизите во вредноста на услу-
гите па превозот на организациите на здружен 
труд од став 1 па овој член. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите на здружен труд — корисници 
па услуги па превоз, при увозот на стоки, во мо-
ментот на плаќањето на .увозот, се должни да 
извршат пренос па девизите во корист на орга-
низацијата на здружен труд — превозник во висо-
чина на стварните трошоци на превозот на стран-
ска релација . 

Сојузниот извршен совет ги пропишува усло-
вите и начинот под кои остварените девизи според 
ст. 2 и 3 на овој член им се пренесуваат на дава-
ните на услуги во меѓународниот стоковен, пат-
нички и поштенско-телефонско-телеграфски соо-
браќај ," 

Член 55 
Член 141 се менува и гласи: 
„Основните и други организации на здружен 

труд и други општествени правни лица можатг. да 
се задолжуваат во странство, односно можат да 
одобруваат кредити во странство, врз основа на 
единствените критериуми за задолжување што ги 
утврдува Заедницата па Југославија , ЕО соработка 
со републичките и покраинските заедници, при 
согласност од Сојузниот извршен совет. 

АРГО единствените критериуми од став 1 на овој 
член пе се утврдат истовремено со донесувањето 
на заедничката девизна политика, Сојузниот из-
вршен сопот ќе ги донесе критериумите во ната-
мошен рок од 15 дена. 

Основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица ги оства-
руваат правата од став 1 на овој член до опре-
делено пиво з^тврдено со кредитниот гаранцисхи 
потенцијал па овластените банки, а во рамките 
на обемот предвиден со проекцијата на платниот 
биланс и на девизниот биланс на Југославија , во 
согласност со утврдената заедничка девизна поли-
тика, имајќи го предвид особено обемот на задол-
женоста на субјектите, можноста за девизна от-
плата на постојните и на новите кредити и нивото 
на задолженост-} на земјата. 

Сојузниот извршен совет со посебен акт до 
кра!от па годината за секоја наредна година го 
.утврдува нивото до кое овластените банки можат 
да склучуваат кредитни работи со странство и да 
гарантираат за кредитните работи со странство. 

Во рамките на утврдените критериуми од став 
1 и на обемот ка задолжувањата од став 3 па 
овој член. првенство на задолжување во странство 
имаат организациите на здружен труд што со сво-
јот развој ќе придонесат за остварување на утвр-
дените пели и на планираните пропорции во оп-
штествените планови и во платниот биланс и де-
визниот биланс на Југославија, а посебно за зго-
лемување па изводот, за рационална супституција 
па увозот, за стабилизација на домашниот пазар, 
како и за потребите на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 5G . 
Член 142 се брише. 

Член 57 
Во член 146 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи-
„Домашните лица од став 1 на овој член не 

можат да земаат кредити во странство, да даваат 
гаранции и други форми на гаранција спрема 
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странство, ниту да вршат други дејствија што 
претходат на склучувањето на договор за кре-
дит, што би создале какви и да било обврски за 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во областа на кредитните работи со стран-
ство, освен обврските преземени во согласност со 
одредбите на овој закон." 

Член 58 
По член 146 се додава нов член 146а, кој 

гласи: ' 

„Член 146а 
Општествените правни лица можат да вр-

шат тековни плаќања во странство и да засно-
ваат нови кредитни односи со' странство дури по 
намирувањето на втасаните обврски спрема 
•странство. N 

Овластените банки не можат да ги извршу-
ваат налозите на општествените правни лица за 
тековни плаќања во странство и не можат да 
даваат гаранции за засновање н а ' нови кредитни 
'односи, ако тие лица не ги извршуваат втаса-
ните фиксни , и гарантирани обврски." 

- Член 59 
Во член 147 зборовите: „самоуправната спо-

годба од член 14 на оваЈ закон" се заменуваат 
'со зборовите: „врз основа на член 141 од овој 
•закон". 

Член 60 
Во член 152 став 2 се брише. * 

Член 61 
Во член 155 во став 3 зборовите: „што со 

самоуправната спогодба" се бришат, ч. зборовите: 
„од член H I на овој закон се заменуваат со збо-
рдвите: „утврден врз основа на член 141 од овој 
закон" и се става точка', а текстот до крајот се 
брише. 

Став 4 се менува и- гласи: 
„Обемот на краткорочно™ задолжување што 

се користи само за надминување на сезонските 
•нерамнбмерности во тековниот девизен прилив и 
одлив на банките и на нивните комитенти (бан-
карските краткорочни кредитни линии и прима-
њето на краткорочни депозити) го утврдува Со-
јузниот извршен совет, на предлог од Народната 
банка на Југославија." ' 

Член 62 
Во член 160 став 1 зборовите: „ст. 1 и 2" се 

заменуваат со зборовите: „став 1". 

Член 63 
Во член 161 став 3 се брише. 

Член 64 
Во член 167 во став 2 во првата реченица на 

»крајот се додаваат зборовите: „со кој се утврду-
ва намената на користењето на тие кредити". 

Член 65 
По член 167 се додаваат нови чл. 167а до 

167д, кои гласат: 

„Член 167а 
Кредитите земени според член 167. од ОБОЈ 

закон Народната банка - на Југославија може да 
ги користи за: , 

1) пополнување ла девизните резерви, 
2) враќање на фиксните и гарантираните об-

врски по кредитите што ги зела и користела, 
3) привремен заем на овластена банка. 

i Член 1676 
. . Девизите од член 167а точка 3 на овој закон 

мо^кат • да се користат на барање од овластената 
банка за плаќање на фиксните и гарантираните 
обврски по долгорочни, среднорочни и кратко-
рочни странски кредити што ги зеле домашните 
лица од член 146 на овој закон кои не оства-
руваат доволен прилив во конвертибилни девизи 
оа намирување на втасаните обврски. 

Овластената банка од став 1 на овој член е 
должна да го врати привремениот заем од член 
167а точка 3 на овој закон и да ги поднесува 
трошоците што настануваат со користењето на 
привремениот заем. 

Член 167в 
Народната банка на Југославија ќ е склучи 

договор со банката од член 167а точка 3 на овој^ 
•закон во кој ќе се утврдат условите и начинот 
»на враќањето што банките се должни да ги ис-
полнат и документацијата што се ' должни да 
(ја и ложат кон барањето за одобрување на при-
времен заем. 

Член 167г 
Сојузниот извршен совет ги донесува одлу-

ките со кои им се одобруваат привремени заеми 
»на банките од член 167а точка 3 на овој закон 
»врз основа на предлогот од Народната банка на 
Југославија . 

Член 167д 
Во случај на неисполнување на договорот од 

член 167в на овој закон, Народната банка на 
Југославија ќе ги запре сите плаќања на банката 
овластена за работи со странство — корисник 
на привремен заем, до намирувањето на обврските 
на таа банка спрема странство." 

Член бб 
Во член 172 став 1 по зборот: „странство" 

се додаваат зборовите: „само ако тоа земање на 
кредит, го пропишат со закон, . односно со од-
лука донесена врз основа на закон,". 

Став 3 се брише. 

Член 67 
Во член 173 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Републиките и автономните покраини мо-

ж а т да даваат гаранции и супергаранции од став 
1 на овој член, само ако нивното давање го про-
пишат со закон и ако ги обезбедат потребните 
средства за таа намена." 

Член 68 
Во член 175 став 3 на кра јот се додаваат 

зборовите: „само при претходна согласност на 
Народната ба^ка на Југославија дадена во пис-
мена форма". 

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
„Народната банка на Југославија 'ги пропи-

шува условите и документацијата потребна за р е -
гистрација на кредитните работи со 4 странство." 

Член 69 
Член 177 се менува и гласи: 
„Ако позначително не се остваруваат целите 

на заедничката девизна политика и пропорциите 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југосла-
вија, ако настанат растројства на единствениот Југо-
словенски пазар или постојат околности што мо-
ж а т да го доведат во прашање остварувањето на 
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целите на утврдената политика на економските 
односи со странство, Сојузниот извршен совет 
може да пропише: 

1) воведување на посебни мерки и ограничу-
вања во тековните трансакции, и тоа: 

а) ограничување на определени права на 
плаќање на определени стоки и услуги: 

б) обврска за полагање динарски депозити 
на вредноста на определени стоки и услуги што 
се увезуваат, како и на користењето на странски 
Кредити; 

2) воведување на посебни мерки и ограничу-
вања во финансиските трансакции; 

3) воведување на посебни динарски депозити; 
4) воведување на посебни "такси на сите пла -

ќања спрема странство; 
5) мерки за ограничување на износот на де-

визите што се користат за плаќање во странство; 
6) мерки со кои се забрануваат определени 

плаќања со странски лица и земање односно 
давање на финансиски кредити во односите со 
странство; 

7) мерки со кои се забранува купување и 
продажба на определени девизи на единствениот де-
визен пазар: 

8) мерки за ограничување на внесувањето 
динари од странство и на изнесувањето динари 
во странство, како и мерки за ограничување на 
изнесувањето девизи од земјата; 

9) мерки за ограничување на други ф и н а н -
сиски трансакции со странство. 

Сојузниот извршен совет го известува Собра-
нието на С Ф Р Ј за преземените мерки од став 1 
на овој член во рок од 30 дена од денот на 
нивното преземање." 

Член 70 
Чл. 178 и 179 се бришат. 

Член 71 
Во член 180 ст. 1 и 2 зборовите: „чл. 178 и 

179" се заменуваат со зборовите: „член 177". 

Член 72 
Во член 182 зборовите: „чл. 178 л 179" се за-, 

менуваат со зборовите: „член 177". 

Член 73 
Во член 186 по став 2 се додава нов став 3, 

ко ј гласи: 
„Овластувањето од став 1 на овој член може 

да и се даде и на Поштенската штедилница во 
границите на нејзиното работење утврдено со со-
јузен закон." 

Член 74 
Во член 209 по став 1 Се додаваат нови ст. 

3 и 4, кои гласат: 
„Ако девизниот инспектор, одговорното лице 

во Народната банка на Југославија , во народ-
ната банка на републиката односно во народната 
банка на автономната покраина и во службата 
на општественото книговодство, навремено не 
поднесе пријава за поведување постапка поради 
сторено кривично дело и стопански престап, ќе 
се смета дека сторил потешка повреда- на работ-
ната должност. 

Лицето од став 2 на овој член што сторило ' 
потешка повреда на работната должност, не може. 
да врши инспекциски работи." 

Член 75 
Во член 215 став 1, наместо точка 1, се до-

даваат две нови точки, кои гласат: 
„1) ако остварените девизи со кои може да 

располага во согласност со овој закон не ги д р ж и 
на девизна сметка само к а ј една овластена банка 
(член 8); 

1а) ако се задолжи во странство. пред да ја 
утврди овластената банка ' неговата девизна или 
динарска способност за враќање н а . кредитот или 
ако извршувањето на неговите обврски по креди-
тот не е обезбедено со кредитно-гаранцискиот 
потенцијал на овластената банка (член 27 став 
3);". 

• Досегашната точка 1 станува точка 16. 
Точка 2 се брише. ^ 
Точка 4 се менува и гласи: 
„4) ако купи или продаде девизи или изврши 

меѓусебно промптно купување или продажба на 
девизи независно од курсот утврден на меѓу-
банкарскиот состанок на единствениот девизен 
пазар (чл. 58 и 60);". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) ако девизите остварени и л и стекнати врз 

основа на утврдениот придонес во рамките на 
договорените репродукциони потреби, вклучува јќи 
ги и потребите од член 35 на овој закон, ги 
користи или ги пренесува независно од пропиша-
ните намени или договори нивна , продажба за 
динарска противвредност или врз основа на здру-
жените девизи одобри кредит (член 68)." 

По точка 5) се додаваат две нови точки 5а) 
и 56) кои гласат: 

,,5а) ако дел од девизите кој го надминува де-
лот утврден во смисла на член 69а став 2 на 
овој закон не го продаде на овластената банка 
заради вклучување во тековите на единствениот 
девизен пазар (член 69д став 1); 

56) ако не ја одржува сопствената ликвид-
ност во плаќањата со странство' во границите 
што ќе ги пропише Народната банка на Југо-
славија или ако не ги продаде на м е ѓ у б а н к а р -
скиот v состанок на единствениот девизен пазар 
девизите со кои располага надвор од тие гра-
ници (член 69д став 2);". 

Во точка 6 по зборовите: „на странски ва-
лути" се додаваат зборовите: „ако со овој или со 
друг сојузен закон не е поинаку определено (чл. 76 
и 77)", >> 

Точка 7 се менува и гласи: 
7) ако странските средства за плаќање што 

ќе ги оствари во земјата со продажба на тури-
стички бонови за бензин или со продажба на 
комерцијални бонови за бензин или деривати 
на нафта или врз основа на продажба на дери-
вати на нафта на странски превозници не и ги 
пренесе на Наведната банка на Југославија на-
менски за плаќање на увозот на нафта или на 
деривати на нафта (член 78 став 3);". 

Во точка 11 на ^крајот, во заградата зборот: 
„109" се заменува со зборовите: „109 ст. 1, 3. 4 
и 5". 

По точка И се додава нова точка На, која 
гласи: 

,,11а) ако договори наплатата на извезените 
стоки или услуги во одделни земји да се оствари 
со увозот на стоки или права од тие земји спро-
тивно на условите и начинот што ги утврдил 
Сојузниот извршен совет (член 109 став 2);". 

Во точка 14 зборовите: „со самоуправната 
спогодба" се заменуваат со зборовите: „со един-
ствените критериуми". ч 

Во точка 17 на крајот, во заградата зборот: 
„127" се заменува со зборовите: .,127 став 1". 

/ 
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По точка 17 се додава нова точка 17а, ко ја 
гласи: 

,,17а) ако како корисник на услугите на пре-
воз на стоки во моментот на остварувањето на 
девизниот прилив остварен со извоз на стоки или 
услуги не и изврши пренос на девизите на 
организацијата на здружен труд што тој превоз 
го извршила во вредноста на извршениот превоз 
или при увозот на стоки во моментот на пла-
ќањето не изврши пренос на девизите во корист 
на превозникот во височина на остварените тро-
шоци за превозот на странска релаци ја (член 
127 ст. 2 и 3);". 

Точка 25 се менува и гласи: 
„25) ако се /Задолжи во странство или одобри 

кредит во странство независно од единствените 
критериуми за задолжување што ги утврдило 
Заедницата на Југославија во соработка со репу-
бличките и покраинските заедници и со согла-
сност на Сојузниот извршен совет или независно 
од критериумите што ги донел Сојузниот извршен 
совет (член 141 ст. 1 и 2, член 147 и член 155 
ст. 1 , 2 и 3);". 

По точка 25 се додава нова точка 25а, која 
гласи: 

,,25а) ако заклучи кредитна работа со стран-
ство или даде ' гаранција за кредитни работи со 
странство, над нивото што n за тековната година 
го утврдил Сојузниот извршен совет или изврши 
краткорочно задолжување што се користи само 
за надминување на сезонските н е р а м н о м е р н о с т 
во тековниот девизен прилив и одлив на банките 
и на нивните 'комитенти, . независно од обемот 
што го утврдил Сојузниот извршен совет (член 
141 став 4 и член 155 став 4);". 

Во точка 29 по зборовите: „девизни средства" 
се додаваат зборовите: „или ако земе кредит во 
странство или даде гаранција или други форми 
на гарантирање спрема странство или изврши 
други дејствија што му претходат на склучу-
вањето на договорот за кредитот што би созда-
вале какви и да било обврски на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во областа 
на кредитните односи со странство, освен обврс-
ките преземени во согласност со овој з а к о н д 

По точка 29 се додаваат две нови точки ' 29а, 
и 296, кои гласат: 

,,29а) ако врши тековни п л а ќ а њ а во странство 
или заснова нови кредитни односи во странство 
пред намирувањето на втасаните обврски спре-
ма странство (член 146а став 1). 

296) ако изврши налог за тековни плаќања 
. во странство или му даде гаранција за засновање 
на нови кредитни односи во странство на опште-
ствено правно лице кое не ги извршило втаса-
ните фиксни или гарантирани обврски (член 146а 
став 2);". 

Точка 32 се менува и гласи: 
„32) ако средствата прибавени по основа на 

финансиски кредит или по основа на депозит од 
странство ги користи независно од намените 
предвидени во чл. 152, 160 и 161 на овој закон;". 

Член 7{3 
Во член 216 зборовите: „Точ. 1" се заменуваат 

со зборовите: „Точ. 1в", а по тоа се додава зборот: 
„56". 

Член 77 
Додека траат растројствата во работата на 

.единствениот девизен пазар, Народната ' банка 
на Југославија зависно од состојбата на девиз-
ните резерви, интервенира со средствата од де-
визните-резерви на меѓз^банкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар заради временско 

премостување на разликите помеѓу понудата и 
побарувачката, на единствениот девизен пазар, 
под условите и во -роковите што ќе ги утврди 
Сојузниот извршен совет. 

Народната банка на Југославија месечно ќе 
ги известува Собранието на С Ф Р Ј и Сојузниот 
извршен совет за извршените интервенции на 
единствениот девизен пазар. 

Член 78 
Основните и другите организации на здружен • 

труд, овластените банки и други општествени 
правни лица обезбедуваат средства за враќање 
на фиксните и гарантираните обврски создадени 
до 31 декември 1982 година, со девизите што ги 
остваруваат и стекнуваат согласно со чл. 67, 68, 
69а 69д од овој закон. 

Основните и друѓи организации на здружен 
труд и овластените банки се одговорни за уред-
ното извршување на втасаните обврски по стран-
ските кредити од став 1 на овој член. 

Основните и други организации на здружен 
труд и овластените банки чии членки се тие, 
согласно со своите обврски и одговорности, се 
должни до кра јот на ноември во тековната го-
дина за наредната година, а по исклучок до 31 
јануари 1983 година, да состават програми за 
обезбедување нка отплатата на фиксните и гаран-
тираните обврски на своите членки, создадени 
до 31 декември 1983 година. Со програмите се 
утврдуваат начинот и динамиката на обезбеду-
вањето на девизите што објективно не можат да 
ги обезбедат членките на банките, самостојно и 
со меѓусебно самоуправно поврзување, од делот 
на девизите со кои располагаат во смисла на чл. 
67, 68, 69а и 69д на овој закон. 

Овластените банки склучуваат меѓусебно спо-
годби со кои ти уредуваат отстранувањето на 
неусогласеноста во одливот и приливот на деви-
зите, условите и начинот на меѓусебните заем^ 
заради обезбедување на извршувањето на вта-
саните обврски на нивните членки спрема стран-
ство. 

Со спогодба на овластените банки, што се 
склучува до 31 јануари 1983 година, се уредуваат 
изворите и динамиката на обезбедувањето на 
средства за отплата на фиксните и гарантира-
ните обврски што основните и други организации 
на здружен труд и одделни овластени банки не 
можеле да ги обезбедат во смисла на (ст. 1 до 4) 
од о^ој член, како и критериумите за користење на 
тие девизи. 

Со критериумите од став 5 на овој член се 
утврдува дека на основната односно на друга 
организација на здружен труд можат да и се 
одобруваат девизи за п л а ќ а њ е на фиксните и 
гарантираните обврски само под услов таа да-
ти искористила сите расположиви можности за 
плаќање на фиксните и гарантираните обврски. 

Со договорот на републиките и автономните пок-
раини, што се склучува до 31 ј ануари за секоја теков-
на година, ако со спогодбата од став 5 на овој член 
не се обезбеди намирување на фиксните и гаран-
тираните обврски во целост, ќе се утврдат усло-
вите и критериумите врз основа на кои републи-
ките и автономните покраини ќе ги регулираат 
изворите на девизи за отплата на оној дел на 
фиксните и гарантираните обврски 'од став 1 на 
овој член што, според- критериумите од став 5 на 
овој член, не можеле да бидат обезбедени. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис, 
ако договорот од став 7 на овој член не се за -
клучи до 31 јануари за секоја тековна година, 
со ко ј ќе ги регулира изворите на девизи за 
намирување на овој дел на фиксните гаранти-
рани обврски за кси, на начинот утврден во ст* 



Страна 1854 — Бро ј 77 С Л У Ж Б Е Н 1 ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 31 декември 1982 

1 до 7 на овој член, не можеле да се обезбедрат 
девизи, како и критериумите за нивното кори-
стење, за што ќе го извести Собранието на 
С Ф Р Ј во рок од 15 дена од денот на донесува-
њето на тој пропис. 

Член 79 
Со самоуправна спогодба на' овластените бан-

ки, што ќе се склучи до 31 јануари 1983 година 
ќе се уредат изворите и начинот на враќање на 
девизите на - овластените банки што од својот 
вкупен девизен потенцијал ги платиле фиксните 
и 'гарантираните обврски за организациите на 
здружен труд и за други општествени правни 
лица во периодот од престанокот на работата на 
девизниот пазар до! 31 декември 1982 година, а 
кои во моментот на плаќањето на фиксните и 
гарантираните обврски немале девизни сметки во 
тие банки. 

Член 80 
За првото тримесечје на 1983 година, до до-

несувањето на единствените критериуми од член 
69а на овој закон, Сојузниот извршен совет ќе 
ги пропише изворите и динамиката на ^издвоју-
вањето на девизите за увоз на нафта, лери-
вати1 на нафта, јаглен за коксира њ е ' и стоки од 
посебно значење за снабдувањето на населението, 
со тоа што издво јуваната за овие намени можат 
да се движат најмногу до износот со кој е пла-
тен увозот на нафта во последното тримесечје 
на 1982 година. 

Сојузниот извршен совет ќе го донесе про-
писот од став 1 на овој член најдоцна во рок од 
пет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 81 
Од девизниот прилив во 1983 година, се Из-

двојува дел од 3% за пополнување на девизните 
резерви на Југославија со кои ракува Народната 
банка на Југославија. 

Основица за издвојување на девизите од став 
1 на овој член претставува остварениот девизен 
прилив во 1933 година. 

Издвојувањето на девизите се врши и од нето 
девизниот прилив што се остварува по основа на : 

— компензациони 'работи, 
— кооперација, ѕ« 
— малограничен /промет. 
Упатство за начинот на издвојување на дел 

от девизите за потребите од став 1 на овој член 
донесува Народната банка на Југославија . 

Член 82 
Народната банка на Југославија го следи 

извршувањето на фиксните и гарантираните об-
врски по странските кредити од страна на овла-
стените банки и за тоа месечно го известува 
Сојузниот извршен совет, а тримесечно Собра-
нието на СФРЈ. ' 

Член 83 
Интересната заедница на Југославија со 

статутот ќе го утврди начинот на остварување 
на соработка со организациите на здружен труд 
што се работно* производствено и Доходовно по-
врзани во производството за извоз и во формите 
на поврзување ^и организирање што сами ги вос-
поставуваат. во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 84 
Организациите на здружен труд и други оп-

штествени правни лица се должни девизите од 
д р а з н и т е сметки к а ј овластените "Инки да ги 
пренесат на девизна сметка к а ј една овластена 

банка во рок од шест месеци од денот ца влегу-
вањето во сила на ОВОЈ закон. ^ 

Сојузниот извршен совет, по предлог од 
Здружението на банките на Југославија , ќе ги 
регулира односите на овластените банки во врс-
ка со реализацијата на став 1 од овој член. 

Член 83 
Интересната заедница на Југославија ќе ги. 

утврди единствените критериуми за задолжу-
вање за 1983 година во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 86 
Единствените критериуми од член 69а ' на 

овој закон за 1983 година ќе се утврдат до 25 
јануари 1983 'година. 

АКО единствените критериуми од став 1 на 
овој член не се утврдат во рокот од тој став, 
Сојузниот извршен совет ќе ги утврди единстве-
ните критериуми до 31 јануари 1983 година. 

Член 87 
Основните и други организации на здружен 

труд и други општествени правни лица се дол-
ж н и важечките самоуправни спогодби ba здру-
ж у в а њ е на девизи, или за здружување на трудот 

' и средствата заради остварување на девизи, што 
се склучени по основа на чл. 67 и 68 од Зако -
нот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, да ги усогласат со одредбите на 
овој закон, ' на јдоцна до 31 априЈЈ 1983 година. 

( Член 88 
Во член 9, член 46 став 1, член 48 став 2, 

чл. 50 и 53, член 65 ст. 1 и 3, член 74 став 2, 
член 79 став 1, .член 111 став 2, чл. 191 и 192, 
пред зборовите: „девизен пазар" се додава збо-
рот: „единствениот". i 

Член 89 
Се овластува Законодарно-правната комисија 

на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј да го утврди пречистениот текст на 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство. 

Член 90 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. 

860. 

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

У К А З 

З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А Д О П О Л -
Н Е Н И Ј А Н А З А К О Н О Т З А О Д Л А Г А Њ Е Н А В Р А -
Ќ А Њ Е Т О Н А А Н У И Т Е Т И Т Е П О К Р Е Д И Т И Т Е Д А -
Д Е Н И Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е Н А З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д 
О Д Т Е Р И Т О Р И Ј А Т А Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А А В -
Т О Н О М Н А П О К Р А И Н А К О С О В О О Д С Р Е Д С Т В А -
Т А Н А Ф О Н Д О Т Н А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А З А К Р Е Д И -
Т И Р А Њ Е Н А П О Б Р З И О Т Р А З В О Ј Н А С Т О П А Н -
С К И Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е Р Е П У Б Л И К И И 

А В Т О Н О М Н А П О К Р А И Н И 

Се прогласува Законот за дополненија на За -
конот за одлагање на враќањето на ануитетите по 
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кредитите дадени на организациите на здружен 
труд од територијата на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово од средствата на Фондот на феде -
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ , на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 декември 1982 година. 

П бр. 252 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Пет1р Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИ-
ТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за одлагање на враќањето на ануи-

тетите по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд од територијата на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово од средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 42/82) во член 1 став 1, на крајот, се додаваат 
зборовите: „и на ануитетите по тие кредити што се 
пресметуваат до крајот на 1982 година, а втасуваат 
на 1 јануари 1983 година". 

Член 2 
Во член 2 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 

5, кои гласат: 
„Доколку републиката односно автономната по-

краина не му обезбеди бескаматен заем на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз -
вој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини до денот на втасаноста на ку -
поните, им се одлага исплатата на купонот со реден 
број 1 од обврзниците на Фондот на федерацијата 
по заемот за 1979 година на имателите на обврзници 
од територијата на таа република односно автоном-
на покраина, се додека републиката односно авто-
номната покраина не му обезбеди бескаматен заем 
на Фондот на федерацијата во согласност со одред-
бите од ст. 1 и 2 на овој член, а најдолго до рокот 
на одлагањето на ануитетите, до кра јот на 1985 го-
дина. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии да 
го пропише начинот на применување па одредбата 
од став 4 на овој член." 

, Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 3 
Овој закоп влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. • 

861. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо -
славија, Претседателството на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА Ж Е Л Е З Н И Ч К И Т Е 
ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ЗА КУПУВАЊЕ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на железничките транспортни организации на 
здружен труд за купување на шински возила од 
домашно производство, што го усвои Собранието 
на СФРЈ , на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 30 декември 1982 година. 

П бр. 253 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ , 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА Ж Е Л Е З Н И Ч -
КИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИ ЗАН И И НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА КУПУВАЊЕ НА Ш И Н С К И ВО-

ЗИЛА ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО 

Член 1 
Со одредбите на овој закон се уредува обез-

бедувањето дополнителни средства на железнич-
ките транспортни организации на здружен труд 
за купување на шински возила од домашно про-
изводство ч заради реализација на програмата за 
модернизација на југословенските железници од-
носно на железничките транспортни организации па 
здружен труд и зголемување на обемот на преводот 
во меѓународниот стоковен и патнички сообраќај, 
првенствено на конвертибилпото подрачје. 

Член 2 
Народната банка на Југославија , преку народ-

ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини (во натамошниот текст ' на-
родната банка), ќе им дава па банките во 1932 и 1033 
година кредити од примарната емисија, до вкупен 
износ од 1.500.000.000 динари, за кредитирање на 
железничките транспортни организации па здружен 
труд за купување на шински возила од домашно 
производство. 

Член 3 
Кредитите од член 2 на овој закон народната 

банка ќе им ги дгскд "а Ганките ева основа на кре -
дитите што во 3Р82 и 1933 година банките им ги д ал 0 

на железничките транспортни организации па здру-
жен труд зз купување на шински возила од домаш-
но производство врз оскава и-' купочрода;книтг- до -
говори склучени во ЈОР,2 и година п^м-ѓу прав0— 
РО ТИТО тип С t-'i ПТ! f ттГ V тг ВО" ИЛ'i v 'КО т; r ' КИНГ? O ТРАН-
СПОРТНИ организации на здружен труд, 

! 1 
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Кредитите од став 1 на овој член народната 
банка ќе им ги дава на банките што им дале кре -
дити на железничките транспортни организации на 
здружен труд со рок за враќање од осум години, 
вклучува јќи го и одложниот период од две години. 

Височината на кредитот што банките го кори-
стат к а ј Народната банка, во согласност со овој з а -
кон, може да изнесува до 50% од износот на кре-
дитот што банката и го дала на железничката тран-
с п о р т а организација на здружен труд за купу-
вање на шински возила од домашно пооизводство, 
во согласност со став 1 на овој член, со тоа што 
височината на тој кредит да не надминува 80% 
од вредноста на кредитираната купопподажна ра -
бота. 

Член 4 
Кредитите од член 3 на ОВОЈ закон банките ќе 

и ги вратат на Народната банка во рок од осум го-
дини, вклучува јќи го и одложниот период од две 
години, во еднакви годишни рати почнува јќи од 31 
декември 1-984 година. 

Член 5 
На кредитите од член 3 на овој закон банките 

ќе плаќаат камата по стапка од 8% годишно. 
Каматата од став 1 па овој член тече од денот 

на користењето на кредитот и се наплатува во ро-
ковите за наплата на кредитот утврдени со дого-
ворот за кредитот. 

На делот од кредитите од примарната емисија 
што банките им ги даваат на железничките транс-
портни организации на здружен труд за намените од 
овој закон банките наплатуваат камата по стапка 
што не може да биде /поголема од 9% годишно. 

Член 6 
Железничките транспортни организации на 

здружен труд, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, во рамките на Заед-
ницата па југословенските железници, се должни 
да спроведат постапка за склучување на самоуправ-
на спогодба со која износот на кредитите од член 2 
на овој закон ќе се распореди на одделните ж е -
лезнички транспортни организации на здружен труд. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

862. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИ-
ТИЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ НЕПО&РИЕНИ КАМАТИ 
И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ИО ЗАВРШНАТА СМЕТ-
КА ИА НАРОДНАТА Б А Н К А НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА 1081 ГОДИЛА, К А К О И НА НОВОСОЗДАДЕ-
НИТЕ КАМАТИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ПО 
ОСНОВА НА З А Д О Л Ж У В А Њ А Т А НА НАРОДНА-
ТА БАНКА ПА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1980 И 1981 
ГОДИНА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИД-
НОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА СО 

СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за покритие на прене-
сените непокриен^ камати и другите трошоци по 
завршната сметка на Народната банка на Југосла-
вија за l f ^ t година, како и на новосоздадените к а -
мати и ДНУ ги трошоци настанати по основа на за -
должувањата на Народната банка j i а Југославија 

во 1980 и 1981 година заради обезбедување на л и к -
видноста на Југославија во плаќањата со стран-
ство, што го усвои Собранието на СФРЈ , на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 декември 1982 година. 

П. бр. 254 
30 декември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ , * 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ НЕПОКРИЕ-
НИ КАМАТИ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ПО ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА, КАКО И НА 
НОВОСОЗДАДЕНИТЕ КАМАТИ И ДРУГИ ТРО-
ШОЦИ ПО ОСНОВА НА ЗАДОЛЖУВАЊАТА НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 19Ѕ0 
И 1981 ГОДИНА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌА-

ЊАТА СО СТРАНСТВО 
Член 1 

Пренесените непокриени камати и другите тро-
шоци по Завршната сметка на Народната банка на 
Југославија за 1981 година, како и новосоздадените 
камати и други трошоци по основа на з адолжува -
њата на Народната банка на Југославија во стран-
ство во 1980 и 1981 година, врз основа на З а к о -
нот за з адолжување на Народната банка на Ј у -
гославија во странство заради обезбедување на 
ликвидноста на Југославија во плаќањата со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 41/80 и 5/82) 
— ги поднесува Народната банка на Југославија . 

Член 2 
Каматите и другите трошоци од член 1 на 

овој закон, Народната банка на Југославија ги 
намирува врз товар на приходите што ќе ги 
оствари со своето работење и врз товар на делот 
од приходите утврден со посебна одлука на Со-
ветот на гувернерите при донесувањето на ф и н а н -
сискиот план на Народната банка на Југославија 
што ќе се оствари по основа на каматата што 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини ќе ја наплатат по 
кредитите дадени на банките и на други ф и н а н -
сиски организации и по основа на надоместот за 
средствата отстапени на организациите на здружен 
труд на трајно користење. 

Покритието на каматите и другите трошоци од 
став 1 на овој член Народната банка на Југосла-
ви ја го врши почнува јќи од завршната сметка за 
1982 година, а најдоцна во рок од 15 години. 

Член 3 
По исклучок од одредбата на член 2 став 

1 од овој закон, на народните банки на републиките 
односно на народните банки на автономните по-
краини што не ќе остварат приходи по основа на 
каматата на дадените кредити, надоместот за 
отстапените средства и надоместот по тарифата за 
намирување на своите расходи и обврски утврдени 
со закон, Советот на гувернерите може да опре-
дели за односната година понизок процент од 
процентот утврден во одлуката од член 2 став 4 
на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

1 



Петок, 31 декември 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 77 — Страна 1861 

! 

863. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија , а во врска со 
чл. 25 и 72 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странство, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ВО 1983 ГОДИНА 

1. З а потребите на федерацијата во 1983 година 
се утврдува вкупниот износ на девизите во динар-
ска противвредност од 50.047,960.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се 
распоредуваат: 

„ ' , * Динари 
1) за потребите на материјалните ре-

зерви на федерацијата 5.458,740.000 
2) за потребите на органите на феде-

рација и за потребите на оства-
рувањето на правата и должнос-
тите на федерацијата ^ 43.156,380.000 

3) за потребите на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на поб-
рзиот развој иа стопански недо-
волно развиените републики и 
автономни покраини 1.280,680.000 

4) за потребите на Фондот на соли-
дарноста со неврзаните земји и "со 
земјите во развој 152,160.000 

3. Средствата утврдени во точка 2 на оваа од-
лука претставуваат динарска противвредност на де-
визите, сметано според курсот од 63,40 динари за 
еден САД долар. 
I Средствата утвредни во точка 2 од оваа одлука 

ги обезбедуваат републиките и автономните покра-
ини сразмерно со/ остварениот прилив на девизи 
по основа на извозот на стоки и услуги, согласно 
со Одлуката за Единствената проекција на плат-
ниот биланс на Југославија за 1983 година. 

Сојузниот извршен совет ќе го утврди процен-
тот на издвојувањето на средствата во зависност 
од остварениот прилив на девизи по основа на 
стоки и услуги од 1 ј анари 1р83 година, намален 
за износот на п р и х о д н е што во девизи к е ги 
остварат со својата дејност органите и организа-
циите на федерацијата , со тоа што средствата ќе 
се издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка к а ј 
Народната банка на Југославија . 

Процентот од став 3 на оваа точка ќе се утврди 
зависно од Одлуката за Единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија за 1983 година 
и од нејзиното остварување на конвертибилното 
подрачје, согласно со точка 6 од оваа одлука. 

Во прописот со кој ќе го регулира процентот 
на издвојувањето во смисла на ст. З и 4 од оваа 
точка, Сојузниот извршен совет ќе утврди и санк-
ции за прекршок на организациите на здружен 
труд или на друго правно лице, како и на одго-
ворното лице во организациите на здружен труд 
или во друго правно лице за неуредното извршу-
вање на обврските за издвојување на делот од 
девизниот прилив на посебна сметка. 

4. Средствата утврдени во точка 2 од одредбата 
под 1), 3) и 4) на оваа одлука ќе се користат врз 
основа на решението на Сојузниот извршен совет. 

5. Износот на девизите ц 'правото на купување 
на девизи за потребите на органите на федераци-

јата и за потребите на остварувањето на правата 
и должностите на федерацијата , утврден во точка 2 
одредба под 2) на оваа одлука, Сојузниот извршен 
совет ги распоредува на одделни сојузни органи и 
организации што вршат работи од интерес за оства-
рување на функциите на федерацијата . 

6.' Односот помеѓу конвертибилните и клирин-
ш к и м девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, 
со тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 
на оваа одлука износот на конвертибилните девизи 
не може да биде поголем од 73,1%. 

7. Со девизите од точка 1 на оваа одлука мо-
ж а т да се вршат п л а ќ а њ а до 31 декември 1983 
година. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 ј ануари 
1983 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 106 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 
Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 

864. 

Врз основа на член 281 став 1 то^ка 5 и член 28G 
став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија , а во врска со член 
20 од Законот за паричниот систем („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 48/76 и 61/82), Собранието на 
СФРЈ , на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1982 хо дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА BQ 1983 ГОДИНА 

1. Со заедничката емисиона и парична политика 
и со заедничките основи на кредитната политика во 
1983 година ќе се поддржи остварувањето на основ-
ните цели на економската политика утврдени с о ' Р е -
золуцијата за политиката на остварување на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 19£5 година во 1983 година. За таа цел. со инстру-
ментите и мерките на монетарно-кредитната полити-
ка, заедно со другите инструменти на економската 
политика, ќе се поттикнува, пред сс, побрзиот растеж 
на извозат и на производството на стоки и услуги 
за извоз, ќе се де јствува врз забавувањето на до-
машната побарувачка, како суштествена претпостав-
ка за зголемување на извозот, врз забавувањето на 
увозот и намалувањето на стапката на инфлаци јата 
и врз зголемувањето на производството на основни 
земјоделски и прехранбени производи, на енергет-
ски и други суровини и репродукциони материјали 
со кои рационално се супституира увозот. 

2. Заради остварување на целите и задачите од 
точка 1 на оваа одлука, ќе се обезбеди паричната ма-
са и банкарските пласмани по обемот и структурата 
да бидат доследно во функци ја на целите и задачите 
на политиката Па економска стабилизација. Во со-
гласност со тоа, ќе се обезбеди вкупната нето ттпмпти-
на актива на сите банки во 1933 година да може да 
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се-зголеми најмногу до 11,7%, а во тоа порастот на 
вкупните пласмани на банките —- до 13,4%, во однос 
на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1982 година. Доколку остварените релевантни сто-
пански движења ќ е отстапуваат позначително од 
предвидените, Сојузниот извршен совет ќе му пред-
л о ж и на Собранието на С Ф Р Ј соодветна корекција 
на овие лимити. 

Народната банка на Југославија , заради обезбе-
дување на предвидениот пораст на нето домашната 
актива и на банкарските пласмани, ќе ја утврди ди-
намиката и структурата на порастот на тие пласма-
ни. Банките со своите годишни акти на деловната 
политика ќе обезбедат усогласување на порастот на 
своите пласмани со вкупните рамки на порастот на 
пласманите на банките. 

Во согласност со рамките од ст. 1 и 2 на оваа 
точка, Народната банка на Југославија , со мерките 
на монетарно-кредитната политика, ќ е обезбеди усо-
гласување на предвидениот пораст на паричната ма-
са и на пласманите на банките во текот на годината 
според сезонските потреби на организациите на зд-
ружен труд во областа, на стопанството, како и спо-
ред потребите на ќроизводството во новите капаци-
тети што почнуваат со производство кое претежно е 
наменето за извоз или за тра јна супституција на 
увозот. 

Порастот на меѓусебните побарувања и на обвр-
ските на организациите на здружен труд треба да. 
се усогласи со обемот на вкупните трансакции во таа 
смисла што ТОЈ пораст да не биде поголем од пред-
видената стапка на порастот на паричните трансак-
ции. Заради тоа треба, да \се оневозможи издавањето 
на меници што не се засновани врз стварни стоков-
но-парични односи, да се спречи настанувањето на 
должничко-доверителски односи без пропишаните 
инструменти на плаќање издадени во смисла на З а -
конот за обезбедување на плаќањата помеѓу кори-
сниците на општествени средства и да се з а ј акне од-
говорноста за извршувањето на преземените обврски. 

3. Заради обезбедување на потребните средства 
за финансирање на тековната репродукција, а во 
рамките на тоа посебно за приоритетните намени, со 
прописите и мерките на монетарно-кредитната поли-
тика, како и со деловната политика на банките, во 
1983 година ќе се обезбеди: 

1) во деловната политика на банките на ј приори-
тетни третман да имаат пласманите на банките: за 
извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрач-
је, како и за извоз на к л и р и н ш к о г подрачје по оп-
ределените долгорочни меѓудржавни аранжмани 
според списокот што ќе го утврди Сојузниот извр-
шен совет, пласманите за производство на стоки и 
услуги 'за извоз, пласманите за производство и зали-
хи на основни земјоделски и прехранбени производи 
и за формирање на неопходни материјални резерви 
на тие производи и пласманите за производство на 
енерхетски суровини и на други суровини и репро-
дукЈЈиони материјали со кои се супституира увозот; 

2) инвестиционите Кредити на банките во основ-
ни средства да не можат да се зголемат над изно-
сите на тие кредити со состојба на 31 декември 1982 
година, со тоа што оваа обврска да не се однесува 
на: инвестициони кредити за изградба на енергетски 
објекти врз домашни извори на енергија, објекти во 
областа на примарното земјоделско производство, об-
јекти чие производство претежно е ориентирано кон 
извоз, оѓфеделени,објекти за производство на основ-
на суровини со кои трајно се супституира увозот, 
ИИВЅСТИЦЈ-они кредити за модернизација на желез -
ниците, инвестициони кредити од средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, инвестициони кредити 
за обнова и изградба на подрачјата настрадаше од 
земјотреси и инвестициони кредити од дополнител-

ните и посебните средства што се користат за побр-
зиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, како и инвестициони кредити за унапреду-
вање на стопанската дејност дадени на населението 
врз основа на дефинитивна продажба на девизи; 

3) банките да не можат да им даваат нови кре -
дити за основни средства на корисниците на опште-
ствени средства што не ги намириле втасаните обвр-
ски по порано дадените кредити и по' други пла -
смани; 

4) банките да не можат да им даваат кредити за 
основни средства на организациите на здружен труд 
што во вкупните обртни средства нема да обезбедат 
учество од сопствените средства во процент ко ј се 
утврдува со посебен пропис; 

5) банките да можат да даваат за покривање на 
загубите само краткорочни кредити со рок на вра-
ќање до обезбедувањето на средства според сана-
циона програма; 

6) банките да не можат да даваат кредити за ф и -
нансирање на неприоритетн^ објекти додека не ги, 
извршат обврските за в л о ж у в а њ а во приоритетите 
од одредбата под 2) на оваа точка. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките мо-
ж а т краткорочните извори на средства во 1983 годи-
на Да ги користат за долгорочни пласмани најмногу 
до 20°/о од состојбата на целокупните краткорочни 
извори на средства. Намалувањето на користењето 
на тие средства во однос на пропишаниот процент 
за 1982 година ќ е се изврши постепено, така што на 
кра јот на 1983 година тоа користење да не може да 
биде поголемо од 20%. 

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа 
одлука, а заради обезбедување на движењето на па -
ричната маса и на пласманите на банките во рам-
ките утврдени со оваа одлука, Народната банка на 
Југославија ќе пропише ограничување ' на обемот и 
на динамиката на порастот на пласманите на бан-
ките во 1983 година. Во спроведувањето на оваа по-
литика нема да се изземаат од обврската за ограни-
чување пласманите на банките за одделни намени, 
со тоа што во согласност со политиката на приори-
тетите од точка 3 став 1 одредба под 1) на оваа од-
лука, можат да се. утврдуваат различни стапки на 
порастот за одделни видови пласмани, ако се оцени 
дека е тоа неопходно да се стори заради поефикасно 
остварување на задачите на монетарно-кредитната 
политика. Притоа, со мерките на монетарно-кредит-
ната политика и со деловната политика на банките 
ќе се обезбеди политиката на ограничување на ин-
вестиционите кредити во основни средства да се ут-
врди во согласност со политиката утврдена во точка 
3 став 1 потточка 2) од оваа одлука. \ 

Под пласман на банките, на кои се однесува об-
врската за ограничување, во смисла на став 1 од 
оваа точка, не се сметаат пласманите на банките од 
средствата на Фондот на федераци јата за ^кредити-
рање на побрзиот развој на стопанска недоволно 
развиените републики и автономни .покраини, пла -
сманите за обнова и изградба на подрачјата настра-
даше од земјотреси и пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

5. Примарната емисија ќе се користи како ин-
струмент за регулирање на порастот на паричната 
маса и на пласманите на банките, во согласност со 
точка 2 став 1 од оваа одлука и к а к о инструмент за 
поврзување на тековите на емисијата со репродук-
ц и о н и ^ текови на општественото стопанство. 

Примарната емисија ќе се користи за купување 
на краткорочни преносливи хартии од вредност што 
ги издаваат организациите на здружен труд во обла-
ста на стопанството или нивните интерни банки по 
работи на купопродажба на стоки и вршење на услу-
ги во Југославија , заѕ давање на кредити на банките 
врз основа на тие хартии и за остварување на се-
лективните цели на монетарно-кредитната политика. 

* 
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Поддршката на остварувањето на селективните 
цели на монетарно-кредитната политика со примар-
ната емисија ќе се врши со монетизација со селек-
тивно обележје на хартиите од вредност и на дру-
гите исправи што произлегуваат од стоковно-парич-
н ш е работи на организациите на здружен труд од 
областа на стопанството и со давање на кредити на 
банките за намените утврдени во точка 4.4. став 3 
од вториот дел на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, односно со 
оваа одлука. 

Со користењето на примарната емисија за на-
мените од став 2 на оваа точка ќе се поттикнува 
потрајното поврзување на производните, преработу-
вачките и прометните организации на здружен труд 
и ќе се стимулира здружувањето на трудот и сред-
ствата врз доходовни односи, како и здружувањето 
на средствата на учесниците во стоковно-паричните 
работи. Во согласност со тоа, здружените средства 
што се обезбедуваат преку самоуправни спогодби или 
други соодветни документи, можат да претставуваат 
основа за користење на примарната емисија. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика 
во 1983 година ќе се обезбедат поповолни услови за 
користење на примарната емисија за производство, 
и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклучу-
в а ј ќ и и подготвување на производство за извоз во 
рамките на новите капацитети што почнуваат со ра-
бота, за извозот на стоки и у с л у т , како и за произ-
водство и залихи на основни земјоделско-прехран-
бени производи и за формирање на резерви на тие 
производи, во однос на условите на користењето на 
примарната емисија за други селективни намени, а 
во согласност оо утврдените монетарни рамки. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика 
ќе се обезбеди рестриктивно кредитирање на увозот., 
така што со кредитите од примарната емисија може 
да се поддржува увозот на основни суровини што. 
врз основа на согласноста од надлежните републички 
и покраински органи, ќ е ги утврди Сојузниот извр-
шен совет, со тоа што условите за користење на кре-
дитите од примарната емисија во поглед на стапка-
та на реесконтот да бидат понеповолни во однос на 
кредитите за други намени, а роковите за кредити-
рање да бидат усогласени со потребното време за 
увоз, транспорт, преработка и продажба. 

Примарната емисија ќе се користи и за давање 
кредити на банките врз подлога на кредитите што 
банките им ги д а в а а т на граѓаните за станбена из-\ 
градба, купување на станови и за изградба и опре-
мување на занаетчиски работилници, земјоделски 
деловни објекти и други деловни објекти за вршење 
на редовна дејност на граѓаните врз основа на де-
финитивна продажба на девизи од нивните девизни 
сметки и девизни штедни влогови. При тоа, со мер-4 

ките на мокетарно-кредитната политика посебно ќе 
се стимулира дефинитивната продажба на девизи од 
страна на граѓаните привремено вработени во стран-
ство, заради остварувале на ефективен прилив на 
девизи. 

6. Ако рамките на примарната емисија утврдени 
во смисла на точка 5 од оваа одлука не се доволни 
за намените од таа точка, Народната банка на Ју-
гославија со мерките за спроведување на монетар-
но-кредитната политика ќе го обезбеди првенствено 
потребниот обем на средствата за кредитирање на 
сите намени на работите на извозот на стоки и ус-
луги и за кредитирање на сите намени во областа 
на земјоделството, како и залихите на јаглен, ут-
врдени во точка 5 став 3 од оваа одлука. 

7. Со мерките на монетарно-кредитната полити-
ка ќе се оневозможи користењето на примарната 
емисија за кредитирање на залихи на стоки кога се 
држат заради создавање на вештачки недостиг на 

стрки на единствениот југословенски пазар и заради 
притисок за зголемување на цените. Во случај на 
недостиг на пазарот на производи чии залихи седек-1 

тивно се кредитираат, на организациите на здружен 
труд што ги д р ж а т тие з алихи ќе им се запре кори-
стењето на кредитите к а ј банките за тие производи, 
а на банките — користењето на примарната емисија 
по тие кредити. 

Ако откупот на основни земјоделско-прехранбе-
ни производи се врши спротивно на одредбите од 
склучените договори за организиран откуп на тие 
производи, на кра јниот корисник ке му се запре ко^ 
ристењето на кредитите за тие намени, а на банките 
— користењето на примарната емисија по тие к р е -
дити. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, како и банките, ќ е 
го Запрат натамошното користење на кредитите, и ќ е 
извршат наплата на веќе дадените кредити во слу-
чаите од ст. 1 и 2 на оваа точка. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кога се 
смета дека настанале случаите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка, како и кој орган го утврдува тоа. 

8. Народната банка на Југославија , народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ќе им го спречат користењето на 
примарната емисија на банките што не ги исполну-
ваат пропишаните услови за кредитна способност и 
ќе обезбедат контрола на наменската употреба на 
средствата. 

9. За кредитирање на извозот на опрема, бро-
дови и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит, банките ќе насочат за оваа н а -
мена к а ј југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка на јмалку 21 милијарда динари, за 
што ќе се донесе посебен закон. 

10. З а да се остварат целите и задачите на з а -
едничката емисиона и парична политика и на з а -
едничките основи на кредитната политика, утврде-
ни со оваа одлука, банките се должни во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сида на оваа одлу-
ка да спроведат постапка 'за самоуправно спогоду-
вање, заради: 

1) обезбедување средства за кредитирање и за 
други форми на финансирање ра приоритетните на -
мени што, во смисла на оваа одлука, се поддржуваат 
со примарната емисија; 4 

2) обезбедување средства од делот на кредитни-
от потенцијал на банките за потребите на проши-
рување на земјоделското зем јиште ' во општествена 
сопственост и за развој на агрокомплексот; 

3) здружување на средства за обезбедување на 
тра јни обртни средства во стопанството на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово во 1983 годит 
на, во согласност со член 26 од Договорот за посе-
бните мерки за« остварување на политиката на н а ј -
брзиот развој на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово во периодот од 1981 до 198о година. 

Ако банките не ја спроведат постапката од став 
1 на оваа точка во рок од 60 дена од денот на вле -
гувањето во сила на оваа одлука. Сојузниот извр-
шен совет, во согласност со своите овластувања, во 
натамошен рок од 30 дена ќе предложи соодветни 
мерки. 

11. Банките се должни во својата политика на 
ликвидност да обезбедат првенство во намирување-, 
то на обврските спрема странство, да обезбедат уре-
дно плаќање на обврските во зе м, ата и да преземаат 
мерки за наплата на сите втасани побарувања. Б а н -
ките ќе обезбедат пласманите да им се даваат на. 
корисниците на општествени средства што ги ист, 
полнуваат сите услови на кредитна способност и 
финансиска дисциплина, што уредно ги извршуваат 
обврските спрема странство и ве земјата, што нас-
танатите стоковно-парични рабити ги обезбедуваат 
со инструментите за обезбедување на плаќањата , во 
смисла на Законот за обезбедување плаќањата по-
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меѓу корисниците на општествени средства, и што 
инструменти за обезбедување на плаќањата издаваат 
исклучително врз основа на стварно настанатите 
стоковно-парични работи-

12. Со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се заостри одговорноста на банките за уре-
дно извршување на преземените обврски за пла -
ќање во земјата и спрема странство, ќе се спречу-
ва создавањето на обврски без покритие и ќе се 
влијае врз јакнењето на финансиската дисциплина. 
Сојузниот извршен совет, Народната банка на Ј у -
гославија и Службата на општественото книговод-
ство на Југославија ќе обезбедат поголема е ф и к а -
сност На примената на инструментите со кои се ре-
гулира: 

1) количеството на парите во оптек (задолжи-
телна резерва, монетизација на хартиите од вредно-
ст, селективно насочување на примарната емисија, 
регулирање на обемот и динамиката на порастот на 
пласманите на банките, спречување на појавите на 
неконтролирана емисија на пари); 

2) ликвидноста на банките и јакнењето на ф и -
нансиската дисциплина (користење на средствата на 
резервниот фонд, задолжителни резерви и кредити 
за одржување на дневната ликвидност на банките, 
рочна структура на ^пласманите на банките, мини-
мална ликвидност на банките, *мерки за регулирање 
на ликвидниот инвестиционен и гаранциски потен-
цијал на банките, минимални општи услови за кре-
дитната способност на банките, мерки спрема не-
ликвидните банки, односно спрема банките што не 
ги исполнуваат пропишаните услови за кредитна 
способност). 

13. Со политиката на каматните стапки во 1983 
година ќе се влијае врз порационалното користење 
на паричните средства и поефикасното работење во 
целост, како и врз поттикнување на здружувањето 
на трудот и средствата врз доходовни односи на 

, единствениот југословенски пазар и ќе се стреми 
кон постепено усогласување на височината на к а -
матните стапки со стапката на инфлацијата . Во рам-
ките на политиката на каматните стапки ќе се обез-
беди диференцирање на каматите во согласност со 
политиката на приоритетите утврдени во Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
До 1985 година. Во , согласност со тоа веќе во 
почетокот на 1983 година ќе се изврши соодветно 
зголемување на каматните стапки на Наредната бан-
ка на Југославија и на деловните банки, а кон сре-
дината на годината, во зависност од движењето на 
цените, ќе се испита и, по потреба /ќе се изврши но-
во усогласување на каматните стапки. 

Каматните стапки на кредитите за извоз на сто-
ки и услуги, вклучува јќи го и користењето на при-
марната емисија, ќе имаат најповолен третман. 

14. Заради поттикнување на процесот на здру-
жување на трудот и средствата и намалување на 
кредитните односи во стопанството, организациите 
на здружен труд, како основачи на банките, со само-
управните општи акти и со деловната политика на 
банките, во согласност со целите на политиката на 
развојот утврдена со Резолуцијата за политиката на 
остварување на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 во 1933 година, ќе ги 
предвидат условите за поефикасно остварување на 
различните форми на здружување на трудот и сред-
ствата врз доходовни односи на единствениот југо-
словенски пазар. 

Со кредитната ^политика на републиките и на 
автономните покраини, во согласност со заеднички-
те основи на кредитната политика, ќе се преземаат 
соодветни мерки и активности за поттикнување- на 
здружувањето на трудот и средствата врз доходов-
ни односи на единствениот југословенски пазар. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1983 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 107 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Кмезик, е. р. 

865. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 26 од Законот за 
финансирањето на федерацијата и член 83 ст. 1 и 2 
од Законот за девизното работење и за кредитните 
односи со странство, Собранието на СФРЈ , на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 декември 19&2 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИРОДИТЕ ОД ЦАРИНА 
И ОД ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1983 
ГОДИНА f l СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА З А ЕКОНОМ-

СКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Во согласност со Договорот за основите на 
Општествениот план нај Југославија за политиката 
на развојот на економските односи со странство во 
периодот од 1981 до 1985 година, за поврат на цари-
ната и на другите увозни давачки во корист на ор-
ганизациите на здружен труд кои извезуваат, 
според програмата на извозот и Финансискиот план 
на Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство (во натамошниот текст: 
Заедницата на Југославија) , а заради остварување 
на политиката на извозот утврдена со Резолуцијата 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 
1983 година и на Долгорочната програма на економ-
ската стабилизација во 1983 година, на Заедницата 
на Југославија и се отстапува во 1983 бодина 59,70*/о 
од остварените приходи од царина и од други увозни 
давачки, како и во целост остварените приходи од 
посебни давачки при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи. * 

Средствата од став 1 нћ оваа точка се користат 
и за туристичка и економска пропаганда и за и н -
формативна дејност спрема странство заради зголе-
мување на извозот, согласно со Самоуправната спо-
годба што ј а склучуваат самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство на ре-
публиките и на автономните покраини во Заедницата 
на Југославија , врз основа на член 82 став 1 од З а -
конот за девизното работење и за кредитните односи 
со странство. 

2. Приходите од царина, од други увозни давач-
ки и од посебните давачки при увозот на земјодел-
ски и прехранбени производи од точка 1 на оваа 
одлука ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие 
приходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на 
Фондот на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство (во натамошниот 
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текст: Фондот) к а ј Службата на општественото кни-
говодство на Југославија . 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изне-
суваат помалку од обврските на Заедницата на Ј у -
гославија настанати по основа на поврат на цари-

н а т а и на другите увозни давачки по барањата 
'примени во Службата па општественото книговод-
ство на Југославија до 31 декември 1083 година, за 
средствата што недостасуваат Сојузниот извршен 
совет ќ е преземе мерки за навремено намирување 
на втасаните обврски. Ова се однесува и на тутунот 
и на преработките од тутун. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изне-
суваат повеќе од обврските на Заедницата на Југо-
славија настанати по основа на поврат на царината 
и на другите увозни давачки по барањата примени 
во Службата на општественото книговодство на Ј у -
гославија, Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе го запре издвојувањето на сред-
ства за Заедницата на Југославија , а вишокот на 
издвоените средства ќе го пренесе во буџетот на 
фед ерацие јата. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се ко -
ристат сразмерно на остварениот прилив на девизи 
од извозот на стоки и услуги предвиден во Одлуката 
за Единствената проекција на платниот биланс на 
Југославија за 1933 година и во Одлуката за Един-
ствената проекција на девизниот биланс на Југо-
славија за 1983 година. 

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатуваат обврските настанати по основа на 
поврат на царината и на другите увозни давачки по 
барањата примени, во Службата на општественото 
книговодство на Југославија до 31 декември 1983 
година. 

5. Службата на општественото книговодство на 
Југославија и Народната банка на Југославија вр -
шат контрола на користењето на рредствата на Фон-
дот, водат евиденција и поднесуваат извештаи. Н а -
чинот на водењето евиденција и на поднесувањето 
извештаи за користењето н а средствата на Фондот 
го утврдува Заедницата на Југославија , во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

6. Завршната сметка на Фондот за 1983 година 
ја донесува Заедницата на Југославија . 

Собранието на С Ф Р Ј ја потврдува Завршната 
сметка на Фондот за 1983 година. 

Приходите на Фондот од царина и од други уво-
зни давачки и од посебни давачки при увозот на 
земјоделски и прехранбени производи за стоките 
увезени до 31 декември 1983 година, шао ќ е се на -
платат од 1 до 31 јануари 1984 година, се уплатуваат 
во корист на Фондот за 1983 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1983 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 108 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието нп С^Р.Т, 
Рашо Д^?.дарег>иќ, е. р. 

Претседател 
па Сог ,орот ич ргтг.-Г\ттч i 

•и покраините. 
Никола КмезиИ, е. р. 

866. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија а во врска со член 19 став 2 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/77 и 
61/82), Собранието на СФРЈ , на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 декември 
1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1933 ГОДИНА 

1. Заедничката девизна политика на Југослави-
ја за 1983 година ќе се спроведува согласно со це -
лите утврдени во Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југосла-
ви ја за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година (во 
натамошниот текст: Резолуција за 1983 година) и во 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство. 

Со спроведувањето на заедничката девизна 
политика во 1983 година ќе се обезбедуваат основ-
ните цели на Единствената проекција на платниот 
биланс и на девизниот биланс на Југославија . 

Рамките дадени со платниот и девизниот биланс 
бараат експанзивна политика на извозот, пред се на 
конвертибилност, ири соодветна контрола на увозот 
и одливот на девизи, а со тоа би се обезбедиле от-
платите па обврските и неопходните потреби на уво-
зот за репродукција. Исто така, тие рамки бараат 
квалитетни и структурни промени во производство-
то, распределбата и потрошувачката, односно пве-
ориентација кон ефикасно стопанисување в е р и ф и -
кувано на странскиот пазар. 

Во согласност со тоа, увозот за репродукција ќе 
биде зголемен спрема 1982 година. Увозот на опрема 
ќе н а т а л и за 50% во однос на увозот од 103"! го-
дина, не сметајќи ги агрегатите, деловите и склопо-
вите што се вградуваат во производите наменет;* 
за извоз, а широката потрошувачка ќе се з а д р ж и 
на нивото на увозот во 1982 година. 

Заради отстранување на определени нарушува-
ња во процесот на репродукцијата и со ог-тед па тоа 
што заедничката девизна политика го 19ПЗ година 
ќе остварува во услови на отежната надворешна 
ликвидност и тошка паатно^н ттанеча ситуација, ќе; 
се преземаат соодветни мерки за реализација па 
утврдената политика. 

Дејствувањето на системот на економските од-
носи со странство во политиката на извозот и УВО-
ЗОТ на стоки и услуги, политиката ма реалниот IR/NC 
на динарот, функционирањето на девизниот паз' ;п, 
задолжувањето во странство во сотугггеисст со м о ж -
ностите на платниот биланс нп земјата и оградува-
њето на екстерната ликвидност со соодветна поли-
тика на девизните резерви, бара усогласени могули 
и активности на здружениот труд, па федерацијата , 
на републиките и на автономните покраини. 

Заедничката девизна политика во 19СЗ година 
ќе се спроведува така што ла со овозможи и з в и к у в а -
њето па Единственава профитна на.платниот биланс 
на Југославија и па Единствената проекција на 
девизниот биланс на Југославија , а ќе се насо-
чи кон: 

1) максимално можен тгж^з рта стоки и услуги 
на Г О Н Г Р Ж Т П Ж Ж П О Т О тfотр';т 1 "iо еп ^'Г>,зГ}Гду"^т ^ г7., 
Tr'PTfiплин и финансиски предуслови за производ-
ниот«! наменето за п<:-'верувања на кои<~у-
Г ГУ*Т'Г'И ('!](v '( ѕГажОТ на ПРОИЗВОД! 1ТО п о ИЗРОЗ.ГТ т/Ј-
•г'т,оЈ-р]\нжатне на е ков'-^т.а ата • в г ^ в в з и ^ т ж * т 
,т-'по"! на гтпки и услуги, о д н о в о па зголемување па 
девизниот прилив по сите основи; 

4 
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2) зголемено задоволување на репродукционите 
потреби на стопанството заради остварување на 
зголемено производство и извоз, како и на увоз за 
основните потреби на населението; 

3) продолжување на започнатата активна поли-
тика на реалниот курс на динарот преку навремено 
усогласување со движењето на домашните и стран-
ските цени, а со тоа ј акнење на п о т т и к н у в а н а т а 
улога на курсот остварена со промената во 1982 го-
дина ; 

4) одржување на екстерната ликвидност и на 
обемот на девизните резерви на планираното ниво; 

5) намалување на степенот на задолженоста на 
земјата во странство така што девизниот прилив ќе 
расте побрзо од порастот на обврските за плаќање 
на отплатите и каматите по странските кредити. 
Вкупниот обем на нето надворешниот долг нема да 
се зголеми. 

Целите предвидени со оваа одлука ќе се оства-
руваат со дејство на мерки од областа на економ-
ските односи со странство и од други области, како 
што се областа на утврдувањето и распределбата на 
доходот, кредитно-монетарната област, областа на 
даноцргге и придонесите, областа на општата и заед-
ничката потрошувачка, областа на цените и ел. 

Механизмите за спроведување на предвидените 
цели ќе се воспостават врз тра јна основа, а ако тоа 
не биде во потполност можно, ќе се донесат привре-
мени решенија што ќе в а ж а т во 1983 година. 

Во 1983 година, организациите на здружен труд 
кои остваруваат девизи со извоз на стоки и услуги, 
за потребите на репродукцијата и за извршувањето 
на обврските според член 69а од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, 
по издвојувањето за потребите на федерацијата и за 
пополнување на девизните резерви на Народната 
банка на Југославија, з адржуваат вкупно 92Vo од 
остварениот девизен прилив. 

Водејќи сметка за реалните можности, единстве-
ните критериуми според член 69а од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство ќе се утврдат така што сите организации на 
здружен труд да се стават во активна положба. Дел 
оп своите потреби тие ќе можат да остварат со 
непосредна примена на единствените критериуми, а 
останатото ќе го осигуруваат преку натамошно зголе-
мување на извозот, здружување на трудот и сред-
е н а т а заради поголем извоз, обезбедување на ф и -
нансиски и стоковни кредити во странство и др. 

На тој начин, со единствените критериуми и со 
активноста на организациите на здружен труд и на 
банките, со користењето на стоковните кредити за 
увоз на репроматеријали и друго, потребно е да се 
обезбедат такви услови за репродукција што ќе ово-
зможат зголемување на производството и услугите, 
пред се за зголемување на извозот на конвертибил-
ното подрачје и со тоа редовно извршување на обврс-
ките спрема странство. 

Со примена на законот, со единствени крите-
риуми ќе се обезбеди дел од потребите за увоз на 
рнеогетски суровини, како и на стоки за широка 
потрошувачка неопходни за снабдување на населе-
нието. со тоа што заинтересираните организации на 
здружен труд и банките натамошните средства за 

, задоволување на овие потреби ќе ги обезбедуваат 
преку компензациони и кредитни работи, као и дру-
ги аранжмани. 

Ќе се обезбеди такво учество во девизниот при-
лив на организациите на здружен труд преку кое 
ро низа дејности ќе вложат да ги преземат обврски-
те уредно да го снабдуваат и домашниот пазар 
(фармацевтската индустрија, индустријата за детер-
генти. вештачки ѓубрива и средства за заштита на 
растенијата и др) , со што се намалуваат обврските 
Ш Т О за ОР-''Е потреби се утврдуваат со единствените 
критериуми. 

Основните организации на здружен труд чи ј 
придонес во извозот не може да се утврди или изво-
зот им е недоволен за намирување на нивните увоз-
ни потреби, располагаат со дел од остварените де-
визи за задоволување на дел од неопходните репро-
дукциони потреби врз основа на член 69а од З а к о -
нот за девизното работење и кредитните односи со. 
странство. Основните организации на здружен труд 
кои не остваруваат извоз, стекнуваат девизи врз 
основа на член 69а од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство за задово-
лување на најнеопходните репродукциони потреби. 

Основните организации на здружен труд во 
одделни дејности што, во остварувањето на девиз-
ниот прилив, се меѓузависни (туризам и земјодел-
ство и др.), располагаат со дел од остварените деви-
зи за задоволување на неопходните репродукциони 
потреби врз основа на член 69а од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство. 
Со единствените критериуми од член 69а на Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство ќе се поттикнува здружувањето на труд 
и средства помеѓу нив заради зголемување на из -
возот. 

Во остварувањето на заедничката девизна поли-
тика ќе се заостри прашањето за одговорноста и 
контролата спрема оние учесници во остварувањето 
на девизите кои не ги извршуваат своите обврски. 

Политика на унапредување на извозот на стоки и 
услуги 

2. Со мерките на економската политика ќ е се 
создадат услови да се оствари во 1983 година цело-
купно зголемување на извозот на стоки и услуги за 
околу 9%, а на конвертилибното подрачје — за око-
лу 20*Vo. 

Организациите на здружен труд ќ е ги утврдат 
своите програми за извоз и уѕоз во размената со 
конвертибилното и к л и р и н ш к о г подрачје, што ќ е 
ги усогласуваат во Стопанската комора на Југосла-
вија , во соработка со Интересната заедница на Ј у -
гославија за економски односи со странство. Во нив-
ното утврдување ќе учествуваат организациите на 
здружен труд што работно, производствено и дохо-
довно се поврзани. Со тие програми ќе се предвиди 
зголемување на производството за извоз, пред се на 
конвертибилното подрачје, а посебно ќ е се разрабо-
тат програмите на девизниот прилив од туризам, 
сообраќајни услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство и др., како и мерките за нивно 
остварување. Ќ е се поддржи реализацијата особено 
на оние извозни програми на конвертибилното под-
рач ј е кои можат во што пократок период да дадат 
поголем нето-девизен ефект . 

Програмите за извоз и увоз ќе бидат исто така 
поддржувани со мерките на економската политика 
со кои ќе се создаваат услови за доходовна мотиви-
раност на извозот. 

Поттикнувањата на извозот на стоки и услуги 
ќе се утврдат со самоуправна спогодба за поттикну-
вање на девизниот прилив, што се склучува во 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство. Ако самоуправната спогодба за 
1983 година не се склучи до влегувањето во сила на 
оваа одлука, Сојузниот извршен совет ќе донесе 
соодветна одлука. 

Со самоуправната спогодба ќе се создаваат ус-
лови за доходовна мотивираност на организациите 
на здружен труд за зголемување на извозот на сто-
ки и услуги и на девизниот прилив со враќање на 
царината и на другите увозни давачки, со даноци и 
придонеси и со д р у Л форми на поттикнување врз 
следните принципи: 

I 
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1) приоритет во поттикнувањето ќе му се даде 
на извозот на производи од повисоките ф а з и на 
преработката засновани врз поголемо учество на су-
ровини од домашните извори и домашен труд, извоз 
на производи и услуги со кои се обезбедува поголем 
нето-девизен ефект, извоз на храна и на други зем-
јоделски производи, на опрема, бродови, знаења и 
технологија, како и на определени услужни де ј -
ности; 

2) ќе се унапредат инструментите за враќање на 
даноците и придонесите и за враќање на царината и 
другите увозни давачки, содржани во производите и 
услугите што се извезуваат, пр ојбективизиран прин-
цип; 

3) извозот на' услуги, во начело, треба да има 
ист третман како и извозот на стоки; 

4) ќе се поттикнува поголемо учество на н.аши 
стоки и услуги во објектите и постројките што до-
машни организации на здружен труд ги градат во 
странство; 

5) на организациите на здружен труд ќ е им се 
врати дел од трошоците за превоз настанати во из-
возот, во поголем процент ако тој превоз се врши со 
превозни средства на домашни превозници. Ако до-
машниот превозник нема можност во определено 
време да го преземе превозот на стоки, ќе се врати 
дел од трошоците за превоз и за превозот извршен 
со странски превозни средства; 

6) посебно ќе се поттикнуваат големите извозни 
програми, како и извозот што се остварува со дол-
горочни аранжмани; 

7) ќе се поттикнуваат посебно оние големи из-
возни работи во кои се вклучени повеќе организации 
на здружен труд кои заеднички, со извоз во подолг 
временски период, остваруваат значителен нето-де-
визен ефект ; 

8) ќе се спроведува утврдената политика на раз -
војот на економските односи со одделни земји или 
трупи зееди; 

9) ќе се регулира обезбедувањето на средства за 
економска и туристичка пропаганда, попуст при 
продажбата на бензин за бонови на странски тури-
сти, како и посебните форми за поттикнување; 

10) со посебни олесненија од средствата на фон-
дот на Интересната заедница на Југославија за 
екбномски односи со странство ќе се поттикнува из-
возот на одделни производи од областа на агроинду-
стрискиот комплекс, во согласност со член 8 од До-
к т о р о т за основите на Општествениот план на Ј у -
гославија за политиката на развојот на економски-
те односи со странство во периодот од 1981 до 1985 
година; 

И) извозот на обоени метали, на производи врз 
основа на обоени метали и на титан-диоксид, што се 
остварува по меѓудржавните аранжмани, ќе има ист 
третман к а к о и извозот во земјата на Западна, Ев-
ропа; 

12) ќе се кредитира производството за извоз и 
извозот на стоки и услуги, под поповолни услови. 
Притоа најповолен третман ќе има извозот на опре-
ма и бродови ц изведувањето на инвестициони р а -
боти во странство на кредит. Банките преку Југо-
словенската банка за меѓународна економска сора-
ботка за овие намени задолжително ќе то насочат 
на јмалку износот од 21 милијарда динари. 

Средствата за поттикнување на извозот во 1983 
година ќ е се обезбедат на ниво на федерацијата пр-
венствено преку издвојување на дел од приходите 
од царини и други увозни давачки во височина од 
59,70%, што е предвидено со Одлуката за утврдува-
ње на приходите од царини и други увозни давачки 
што во 1983 година и се отстапуваат на Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство. 

Во републиките и во автономните покраини ќ е 
се поттикнува извозот со намалување на обврските 
од доходот и од личните доходи на извозниците. Р е -
публиките, и автономните покраини и со други мер-
ки ќе го поттикнуваат извозот. 

Мерките за поттикнување на извозот од н а д л е ж -
ност на републиките и на автономните покраини ќ е 
се усогласат со основните кретериуми што ќе се 
утврдат во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство. 

Политика на увозот 

3. Политиката на увозот во 1983. година ќе биде 
во ф у н к ц и ј а на оживување на производството, пред 
се заради остварување на извозот на стоки и услу-
ги на конвертибилното подрачје. Со постепено пре-
структуирање на стопанството ке се намалува увоз-
ната зависност во сите стопански области, гранки и 
дејности во кои е можна рационална замена на уво-
зот и на суровините со домашни суровини и репро-
дукционен материјал. Обемот и вредноста на увозот 
ќе се усогласуваат со платнобилансните можности ' 
на земјата и ке се потчинат на задачата за оствару-
вање .на ликвидност во плаќањата со странство. 

Во 1983 година можностите за увоз на организа-
циите на здружен труд ќе зависат, пред се, од оства-
реното зголемување на извозот на конвертибилното 
подрачје. 

Со политиката на увозот треба да се создадат 
услови организациите на здружен труд што го зго-
лемуваат извозот на конвертибилното подрачје по-
веќе од планираниот извоз предвиден во Резолуци-
јата за 1983 година, како и организациите на здру-

ж е н труд што претежен дел од своето производство 
извозуват, можат во целост да ги користат девизите 
од зголемениот извоз за увоз на суровини и репро-
дукционен материјал за сопствените потреби. 

За неопходните репродукциони потреби на ор-
ганизациите на здружен труд извозници и кооперан-
ти, што покра ј потребите на тековната репродукција 
содржат и други потреби (отплата на втасаните об-
врски спрема странство, увоз на резервни делови 
за одржување на основните средства за производ-
ство), ќе се утврдат девизите во зависност од при-
донесите на тие организации на здружен труд во 
извозот. При распределбата на контингентите од 
одделни земји со клириншки начин на плаќале, ќл 
се води сметка за потребите на оние организации на 
здружен труд што извезуваат во тие земтм,. 

Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, во соработка со општи-
те здруженија и Стопанската комора на Југослави-
ја, ги утврдува единствените критериуми во рамки-
те на утврдените пропорции на платниот и девиз-
ниот биланс на Југославија . Овие критериуми, за 
кои Сојузниот извршен совет дава согласност во 
поглед на усогласеноста со пропорциите на платниот 
и девизниот биланс на Југославија за 1983 година, 
ќе се утврдат до 31 јануари 1983 година. 

Ако единствените критериуми не се утврдат во 
предвидениот рок, Сојузниот извршен совет во рок 
од 30 дена ќе донесе привремени решенија што ќе 
се применуваат до утврдувањето на единствените 
критериуми. 

Организациите на здружен труд го задржуваат 
делот од девизите утврден врз основа на единстве-
ните критериуми. 

Од делот на девизите што го задржуваат , основ-
ните организации на здружен труд приоритетно ги 
извршуваат своите обврски по странските кредити, 
обхчрските преземени со меѓународни конвенции и 
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ги задоволуваат договорените потреби на својата 
репродукција. 

Истовремено, од делот на девизите што го задр-
ж у в а а т основните организации на здружен труд из -
двојуваат, врз основа • на единствените критериуми, 
и девизи во фиксни износи сразмерно со остварени-
от девизен прилив на земјата, а најмногу до утвр-
дениот износ, за следните намени: 

— увоз на енергетски суровини заради задово-
лување на утврдените општествени потреби; 

— увоз на стоки од посебно значење за снабду-
вање на населението; 

— дел на неопходните репродукциони потреби 
на основните организации на здружен труд, чи ј при-
донес во извозот не може да се утврди или е недо-
волен за намирување на неопходните, увозни по-
треби; 

— најнеопходните репродукциони потреби на 
основните организации на здружен труд што имаат 
утврдени увозни потреби, а не учествуваат во изво-
зот; 

— компензацијата од член 22 на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство, ако со актите со кои се утврдува или спрове-
дува заедничката економска политика на земјата е 
предвидена забрана или ограничување на извозот. 

Пред утврдувањето на делот од 'девизите што го 
задржуваат основните организации на здружен труд, 
со акт на Собранието на С Ф Р Ј се утврдува делот од 
девизите за потребите на федерацијата : за потре-
бите на сојузните органи и организации за плаќање 
спрема странство и за пополнување на девизните 
резерви на Југославија со кои ракува Народната 
банка на Југославија. 

Со единствените критериуми се обезбедува де-
лот од девизите што го задржуваат основните орга-
низации на здружен труд да биде во зависност од 
девизниот прилив што тие ќе го остварат. 

Со единствените критериуми се обезбедува пот-
тикнување на извозот, рамноправност на организа-
циите на здружен труд на единствениот југословен-
ски пазар и пошироко поврзување и здружување, 
во смисла на чл. 67 и 68 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

Со единствените критериуми се утврдува делот 
од девизите по определени дејности што го з а д р ж у -
ваат основните организации на здружен труд од од-
носната дејност од девизниот прилив што тие ќе го 
остварат, што се распоредува на одделни организа-
ции на здружен труд преку самоуправно организи-
рање и поврзување, а според заемно' признати ' ре-
продукциони потреби. 

Единствените критериуми ги опфаќаат и мери-
лата за утврдување, во самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство на ре-\ 
публиките и на автономните покраини, на делот од 
девизите што ќе се користи за заеднички потреби 
во општествените дејности, за потребите на стопан-
ската инфраструктура, енергијата, сообраќајот, над 
самоуправните потреби во смисла на член 69а од 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство. 

Со акт на-надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина се утврдува фиксни-
от износ од делот на девизите што основните орга-
низации на здружен труд го задржуваат за потре-
бите на републиките и на автономните покраини и 
на нивните, органи и организации, и за отплата на 
кредитите што во странство ги зела републиката од-
носно автономната покраина, со тоа што намирува-

њето на овие Потреби се врши сразмерно со остваре-
ниот девизен прилив, а најмногу до утврдениот из-
нос. 

Основните организации на здружен труд од на -
менско производство, од девизниот прилив што ќе 
го остварат го задржуваат делот од девизниот при-
лив утврден врз основа на критериумите што ги до-
несува Сојузниот извршен совет и го користат за 
потребите на плаќањето на увозот на производи со 
посебна намена, на суровини, репродукционен мате-
риал и опрема за производство на производи со по-
себна намена за извоз. 

На организациите на здружен труд — извозни-
ци, можноста за увоз ќе им зависи од резултатите 
остварени во извозот. 

Предност ќе имаат извозниците што со увоз 
обезбедуваат најголемо зголемување на производ-
ството за извоз, поголем нето-девизен прилив и на ј -
брз прилив на девизи. Делот од девизите што основ-
ните организации на здружен труд го задржуваат 
за плаќање на увозот на репродукционите потреби 
на организациите на здружен труд — извозници се 
реализира во зависност од остварувањето на изво-
зот. ' 

Предност при увозот на суровини и репродук-
ционен материјал за задоволување на репродукци-
оните потреби на организациите на здружен труд 
што не извезуваат или што недоволно извезуваат 
имаат оние организации на, здружен труд што по-
средно придонесуваат за создавање на услову за 
зголемување на извозот чие производство е од су-
штествено значење за целината на процесот на ре-
продукцијата, како и оние организации на здружен 
труд што со увоз обезбедуваат на јбрз и најголем 
обем на производството во сите ф а з и до финалното 
производство. Динамиката на обезбедувањето на де-
визни средства за тие потреби зависи од остварува-
њето на пропорциите на платниот биланс и на де-
визниот биланс на Југославија во 1983 година. 

Увозот и плаќањето на есенцијални стоки за 
широка потрошувачка ќе се врши врз основа на 
Општествениот договор за мерките за обезбедување 
на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на оп-
ределени производи, односно на суровини за нивно 
производство во 1983 година на единствениот југо-
словенски пазар. 

Со самоуправна спогодба на организациите на 
здружен труд производители и потрошувачи на 
стоки, во чие производство се користени увезени су-
ровини и репродукционен материјал, односно потро-
шувачи на определени увезени стоки наменети за 
широка потрошувачка, ќе се регулираат меѓусебни-
те односи во поглед на договорените количества и 
динамиката на снабдувањето на производството и по-
трршувачката, одговорноста за придржување кон 
утврдената динамика на испораките, к а к о и други, 
елементи што се знача јни за извршувањето на само-
управните спогодби. Овие самоуправни спогодби ќе 
се склучат во рамките на материјалните биланси на 
суровините и производите што се увезуваат. 

Со општествен договор ќе се регулира органи-
* зациите на здружен труд што во своето производ-

ство за снабдување на домашниот пазар, врз основа 
на самоуправна спогодба, користат од увоз суровини 
за : (1) производство на лекови, медицински матери-
ј ал и детска храна ; (2) производство на детергенти, 
односно користат основни суровини за производство 
на репродукционен материјал за детергенти и (3) 
суровини за производство на вештачки ѓубрива, да 
можат да користат до 80% од девизниот прилив ос-

т в а р е н со сопствениот извоз, зависно од нивните 
увозни потреби, за извршување на договорните об-
врска и извозот на тие производи. . 

На организациите на здружен труд ќ е им се 
овозможи и над обемот на задолжувањето во стран-
ство да увезуваат суровини и репродукционен ма-
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теријал на кредит, под услов, увезените суровини и 
репродукционен материјал да ги вградат во стоките 
за извоз што се плаќа со конвертибилни девизи. 

Увозот на опрема ќе се врши само според сега 
склучените договори, според кои се платени аванси., 
Нови договори за увоз на опрема можат исклучи-
телно да се склучуваат само за зголемување на про-
изводството за извоз за н у ж н а замена на деловите 
на опремата што не се произведува во земјата, за 
опремата што се увезува врз. основа на кредити на 
Меѓународната банка за обнова и развој , на Европ-
ската инвестициона банка и други меѓународни ф и -
нансиски организации, за опремата што се набавува 
од кредитите одобрени на СР Црна Гора за санација 
на последиците од катастрофалниот земјотрес, како 
и за опремата за замена на опрема уништена од 
елементарни непогоди (поплави, земјотреси и по-
жари). 

Бродови и авиони ќе можат да се увезуваат на 
хипотекарен кредит под услов со таквиот увоз да 
се остварат позитивни ефекти во извозот, односно 
нето-девизен прилив. Хипотекарниот кредит може 
да се отплатува само од приливот остварен со ко-
ристење на таков брод или авион, а за отплатата не 
можат да се даваат банкарски или други гаранции. 

Со политиката на увозот ќе х е создаваат услови 
за поголемо користење на специфичните надвореш-
нотрговски работи со кои ќе се овозможи да се уве-
зуваат »суровини и репродукционен материјал за 
производство наменето, пред се, за извоз, како и со 
увоз на стоки за широка потрошувачка подобро да 
се снабдува домашниот пазар. 

Преку компензациони работи со странство, по 
правило, додатнр ќе се реализира извоз и увоз над 
обемот предвиден со Проекцијата на платниот би-
ланс и на девизниот биланс на Југославија , односно 
над платат на т т з г ^ - т и угозот на организациите на 
здружен труд за 1983 година. 

Посебно ќе се реализираат компензационите ра -
боти со странство со кои ќ е се овозможи увоз на 
енергетските суровини што недостигаат. 

Ако организациите на здружен труд, врз основа 
на Одлуката за утврдување на долгорочната прог-
рама за регулирање на извозот и увозот за периодот 
од 1982 до 1983 година, во рок од 30 дена не склучат 
самоуправни спогодби за регулирање на извозот и 
увозот, со кои стоките се распоредуваат на контин-
генти, се утврдуваат материјалните биланси за тие 
стоки, се утврдуваат контингентите и истите се рас-
поредуваат на корисниците, Сојузниот извршен со-
вет, врз основа на законското овластување ќе доне-
се прописи со кои ќе се регулираат тие прашања. 

Додека во Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство не се утврдат 
единствените критериуми, Сојузниот извршен совет 
ќе донесе пропис со кој привремено ќе се регулира 
увозот на суровини и репродукционен материјал од 
конвертибилното подрачје во првото тримесечје на 
1983 година, дава јќи му притоа предност на увозот 
што ќе обезбеди оживување на производството за 
извоз. 

Увозот, пред се, ќе се насочи од земјите со кои 
остваруваме поповолен однос на размената. 

До утврдувањето, односно до почетокот на при-
мената на единствените критериуми од 1 јануари 
1983 година ќе се применуваат привремени решенија 
со кои ќе се осигура континуитет во обезбедувањето 
на девизни средства за плаќање на фиксните и га-
рантираните обврски, за увоз на енергетски сурови-
ни и за увоз на стоки од посебно значење за снаб-
дувањето на населението. Мерките со кои ќе се 
спроведат овие решенија ќе ги донесе Сојузниот 
извршен совет во рокот предвиден во Законот за 

работење и кредитните односи со 
странство. 

Политика за заштита на домашното производство 

4. Заштитата на домашното производство преку 
стоковниот р е ж и м ќе се спроведува врз основа на 
Долгорочната програма за регулирање на извозот и 
увозот. Со таа програма се утврдени основните прав -
ци и цели на заштитата, стопанските области, гран-
ките и другите дејности, како критериуми и мерила 
за регулирање на стоковниот режим, ' врз основа на 
кои здружениот труд, со самоуправно спогодување 
во рамките на вака утврдените стопански области, 
гранки и групации на дејности, ќе ги регулира и з -
возот и увозот и ќе го утврдува стоковниот р е ж и м 
за определени производи. 

Тргнува јќи од основното определување дека 
стоковниот режим е додатен инструмент за заштита 
и дека извозот и увозот во основата се слободни, во 
спроведувањето на стоковниот режим при распоре-
дувањето на стоките на одделни форми на извоз и 
увоз, ќе се обезбеди соодветна заштита на оние 
стоки чие производство, поради условите на свет-
скиот пазар, бара таква заштита, а со чи ј развој се 
овозможува подобрување на стопанската структура 
на земјата, поголемо производство и постабилни од-
носи на домашниот пазар и de создаваат услови за 
поголем извоз. Со применување на објективни еко-
номски критериуми при регулирањето на надвореш-
нотрговскиот промет ќе се обезбеди поголемо в л и ј а -
ние на странската продуктивност врз домашната 
конкурентна способност и истовремено ќе се спре-
чуваат појавите на монополизација на домашното 
производство. При користењето на услуги на превоз 
во меѓународниот сообраќај, предност ќе имаат до-
машните организации на здружен труд ако обезбе-
дуваат приближно исти услови к а к о и странските 
давани на тие услуги. 

Во политиката на царинска заштита и понатаму 
ќе се усогласува нивото на царинското оптоварува-
ње заради домашен технолошки развој . Ќ е се про-
должи преиспитувањето на царинската заштита за 
да може со измени и дополненија на Царинската 
т а р и ф а да се обезбеди рационална заштита на до-
машното производство врз селективна основа, во 
согласност со договорената развојна политика, и 
за да се намалат распоните во височината на царин-
ската заштита што не се одраз на политиката да 
'долгорочен стопански развој . Посебно ќе се намали 
високиот степен на царинската заштита за да се 
оневозможи развојот на преработувачки капацитети 
врз основа на увозни компоненти. Иста Така ќе се 
преиспита височината на царинското оптоварување 
на увозот на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата или не се про-
изведуваат во доволни количества, како и прохи-
бицискиот карактер на царинската стапка при уво-
зот на определени стоки за широка потрошувачка. 

Во текот на 1983 година ќе се разгледа ф у н к -
цијата на давачките за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки во механизмот на 
вонцаринската заштита и нејзиното влијание врз 
политиката на курсот на динарот и врз основа на 
тоа ќе се преземат соодветни мерки. 

Политика на курсот на динарот 

5. Заради внесување на објективни критериуми 
за вреднување и зголемување на конкурентноста на 
производите на светскиот пазар, зголемување на 
извозот на конвертибилното подрачје врз тра јни и 
стабилни основи, ка*го и на вкупниот прилив на 
конвертибилни девизи, одржување на надворешна-
та ликвидност на земјата и постепено намалување 
на задолженоста на Југославија во странство, во 

ппчмна 1 r r r v x ^ ^ n ^ v p g активна политика на 
единствен и реален курс на динарот. Со соодветна 
поддршка на другите мерки на економската полити-
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ка, со политиката на курсот на динарот ќе се при-
донесува Кин зголемување на извозот »врз потрајни > 
основи, како и кон понатамошна рационализација 
на увозот и на трошењето на девизи. На тој начин 
ќ е се одржат и п о т т и к н у в а ч к и ^ ефекти на извр-
шената промена на курсот во 1982 година. 

При спроведувањето на политиката на реалниот 
курс на динарот доследно ќе се почитува принципот 
на ,,правилно вкрстен" и единствен курс на динарот. 
Курсот на динарот, за к о н в е р т и б и л н и ^ девизи ре-
довно ќе се усогласува со промените на курсевите 
на странските девизни пазари. Исто така, ќе се при-
менува принципот на единствен курс на динарот за 
да се обезбеди единствено мерило за доходовната 
мотивираност и на конкурентната способност за сите 
домашни производители што се појавуваат на 
странскиот пазар. 

Заради објективизирање на постапката и кри-
териумите за утврдување и спроведување на поли-
тиката на единствен и реален курс на динарот, 
Народната банка на Југославија , најдоцна до 15 
јануари 1983 година, ќе ја утврди методологијата 
за формирање на курсот на динарот. 

Во рамките на ограничените интервенции на 
меѓубанкарските состаноци на девизниот пазар, Н а -
родната банка на Југославија ќе го приспособува 
нивото на интервенционите и ориента^иоиите деви-
зни курсеви заради остварување на утврдената 
политика на курсот на динарот. 

Со доследно остварување на програмата на еко-
номскава стабилизација и посебно, со спроведување 
на договорената политика на цените, со одржување 
на инвестиционата, општата, заедничката и личната 
потрошувачка во рамките на расноложивиот доход, 
ќе се поддржува запазување™ на вредноста на ди-
нарот. Заради заштита на вредноста на динарот ќе 
се заобтрат мерките за поефикасна контрола при 
изнесувањето на динари од земјата и при внесува-
њето на динари во земјата. 

Ставот 6 на оваа точка е објавен како Анекс 
кон Одлуката за заедничката дегизна политика на 
Југославија за 1933 година во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " — Доверливо гласило. 

Народната банка на Југославија редовно ќе ги 
известува Сојузниот извршен совет и Собранието на 
СФРЈ за спроведувањето на политиката на курсот 
н? аинар^т во текот ка J0R3 г п п и т . како и за проб-
лемите значајни за спроведувањето. 

Политика на д е в и з и в е роберт* и на надворешната 
ликвидност 

6. Надворешната ликвидност на земјата на кон-
гертибилното подрачје во 1983 година ќе се одржу-
ва во. рамките на мошне намалената можност 
првенствено со рационално користење на девизните 
средства остварени со извоз иа стоки и услуги. Де-
визните резерви во конвертибилни девизи можат да 
се користат за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања само привремено во случај на 
временска неусогласеност на текуштиот девизен 
прилив и одлив. 

Просечниот износ на вкупните конвертибилни 
девизни резерви во 1983 година, кој ги вклучува де-
визните резерви со кои ракува Народната банка на 
Југославија и девизните i резерви со кои ракуваат 
банките овластени за работи со странство, ќе се 
Одржува на ниво што одговара на јмалку на просеч-
но едномесечно плаќање спрема странство во кон-
вертибилни девизи. Ако во текот на 1983 година 
странските кредити се реализираат над планираното 
ниво, посебно кредитите к а ј Меѓународниот моне-
тарен фонд, средствата ќе се користат за зголему-
вање на нивото на конвертибилните девизни резер-
ви, за зголемување на увозот на репродукционен 

материјал заради извоз и одржување на надвореш-
ната ликвидност на земјата. Обврските на одделни 
субјекти во врска со отплатувањата на вака упот-
ребените средства ќе бидат јасно утврдени. 

Народната банка на Југославија , банките овла-
стени за работи со странство и организациите на ' 
здружен труд ќе обезбедат расположивите средства 
на текуштиот девизен прилив во што поголема мера 
да се користат за намирување на втасаните плаќа -
ња спрема странство во рамките на утврдената 
Единствена проекција на платниот биланс и Един-
ствената пвоѕкција на девизниот биланс на Југосла-
ви ја за 1983 година. 

, При ракувањето со средствата на конвертибил-
н и ^ девизни резерви, овластените банки се должни 
да постапуваат мошне рационално, водејќи сметка, 
заедно со очекуваниот девизен прилив, д а можат да 
обезбедат уредно намирување на втасаните обврски 
спрема странство. 

За обврските спрема странство се одговорни ор-
ганизациите на здружен труд за чи ја сметка се 
создадени обврските. Со посебни прописи поблиску 
ќб се утврди одговорноста за стопанските субјекти 
и за одговорните лица што придонесуваат за созда-
вање на обврски спрема странство без обезбедени 
извори за нивното намирување. 

Овластените банки можат на организациите на 
здружен труд и на други стопанска субјекти да им 
издаваат потврди за при јавување на увозот и на 
плаќањето само ако налогодавецот има обезбеден 
сопствен девизе^! прилив за н а т е р у в а њ е на обврс-
ките спрема странство или ако девизите неопходни 
за плаќање на обврските се обезбедени со здружу-
вање, што го потврдува банката на здружувачот. 
Ако во моментот на втасувањето на обврската спре-
ма странство кориснкиот на здружените девизи 
нема на располагање доволно девизи, ќе настојува * 
износот на девизите да го обезбеди банката на здру-
ж у в а н о ^ 

Во користењето на текуштите девизни резерви и 
во располагањето со тие резерви, овластените, банки 
постојано меѓусебно ќе соработуваат, како и во рам-
ките на посебно координационо тело за сдедење и 
одржување на надворешната ликвидност на земјата 
што ќе се основа при Здружението на банките на 
Југославија . 

Додека траат растројствата во работата на един-
ствениот девизен пазар, Народната банка на Југо-
славија ќе интервенира' со. средства од девизните 
резерви на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот 
пазар заради временско премостување на разликите 
помеѓу понудата и побарувачката на единствениот 
девизен пазар, 'под условите и во рокот што ќе го 
утврди Сојузниот извршен совет. Народната банка 
на Југославија месечно ќе ги известува Собранието 
на СФРЈ и Сојузниот извршен совет за извршените 
интервенции на девизниот пазар. 

Од девизниот прилив во 1983 година се издво-
јува дел од девизите за пополнување на девизните 
резерви на Југославија со кои ракува народната 
банка на Југославија . 

Став 10 на оваа точка е објавен како Анекс кон 
Одлуката за заедничката девизна политика на Ј у -
гославија за 1983 година во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " — Доверливо гласило. 

Политика на кредитните односи со странство 

7. Основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица можат да 
се задолжат во странство, односно можат да корис-
тат кредити во странство, врз основа на единстве-
ните критериуми за задолжување што ги утврдува 
Интересната заедница на Југославија за економски 
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односи со странство, во соработка со републичките 
и покраинските заедници, со согласност од Сојуз-
ниот извршен совет. Ако единствените критериуми 
не се утврдат до 1 јануари 1983 година, Сојузниот 
извршен совет Д е донесе критериуми до 15 јануари 
1983 година. Основните и други организации на 1 

здружен труд и други општествени правни лица ос-
тваруваат права на задолжување и на одобрување 
кредити до определено ниво, утврдено со кредитниот 
гаранциски потенцијал на овластените банки, а во 
рамките на обемот предвиден со прбекцијата на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија, има јќи го предвид особено обемот на задолже-
носта на субјектите, можноста за девизна отплата 
на постојните и на новите кредити и нивото на за -
долженоста на земјата. 

За да се обезбеди навремено исполнување на 
кредитните обврски за секое задолжување во стран-
ство, мора да се утврди кредитната способност и да 
се обезбеди неопходна гаранција за враќање на 
кредитите. Задолжувањето во странство ќе сб оства-
рува, пред се, врз основа на меѓусебна соработка на 
организациите на здружен труд кои со своите усо-
гласени планови и со здружувањето ца труд и , 
средства го обезбедуваат остварувањето на извозот 
со кој се овозможува враќање на странските кре -
дити. ' / . 

При изградбата на објекти во чие финансирање 
учествуваат странски средства, посебно внимание 
мора да и се посвети на оцената на рентабилитетот 
на проектите, што значи дека е неопходно меѓу дру-
гото, да се провери можноста за пласман и меѓуна-
родната конкурентност на производите на новиот 
проект . 

Условите за задолжување во странство, во обе-
мот утврден со Единствената проекција на платниот 
и на девизниот биланс на Југославија з а 1983 годи-
на, ќе бидат следните: 

1) ќе се овозможи склучување на кредит к а ј 
Меѓународната банка за обнова и развој , к а ј Ме-
ѓународната финансиска корпорација, к а ј Европска-
та инвестициона банка, к а ј ЕУРОФИМЕ И к а ј Фон-
дот за реинтеграција; 

2) финансиските кредити можат да се користат 
само за потребите на ликвидноста на земјата; 

3) за проектите каде што е тоа можно, во чие 
финансирање учествуваат Меѓународната банка за 
обнова и развој и Европската инвестициона банка, 
счУ кофинансирање на меѓународниот пазар на к а -
питалот, ќе се обезбедува дополнителна финансиска 
соработка за изградбата на приоритетните објекти: 

4) банките овластени за работи со странство 
краткорочно ќе се задолжуваат во странство за 
случај на динамичка неусогласеност на приливот со 
одливот. 

Народната банка на Југославија , во соработка 
со Здружението на банките на Југославија , ќе раз -
работи поблиски критериуми за користењето на 
краткорочните кредити, при што задолжувањето во 
странство мора да биде усогласено со потребите на 
вкупната ликвидност на земјата и со политиката на 
девизните резерви; 

5) во рамките на обемот на задолжувањето во 
странство, предвидел со платниот-и девизниот биланс 
на Југославија, приоритет на задолжување ќе му 
се даде на увозот на репродукционен материјал, по-
себно за потребите на извозно ориентираното сто-
панство, како и на понатамошното користење на 
евентуално нови кредити за повеќегодишно ф и -
нансирање на увозот на репродукционен материјал, 
под услов корисниците да можат да обезбедат от-
плата на тие кредити: 

6) увозот на опрема на кредит во текот на 1983 
година може да се врши првенствено заради довр-
шување на објектите што се во завршната ф а з а на 

изградбата, со кои се зголемува производството за 
извоз на конвертибилното подрачје или рационално 
се супституира увозот, со потврда од надлежната 
банка дека се извршени фиксните и гарантираните 
обврски и по повторната проверка на оправданоста 
на увозот,, што ќ е ј а изврши самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство 
или надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина. Во рамките на договорената 
политика на задолжувањето и на вкупниот износ 
на задолжувањата на земјата во 1983 година, на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово по 
исклучок ќе и се овозможи увоз на кредит на спе-
цифичната опрема што не се произведува во з ем ја -
та, а е нам ен ега за завршување на клучните објекти 
во областа на електростопанството, обоената мета-
лургија и земјоделството,' како и на преработувач-
ките капацитети што се подигнуваат со здружување 
на труд и средства, а со кои се придонесува кон 
производство на стоки за извоз и кон супституција 
на увозот. 

Сојузниот извршен совет со посебен акт ќ е го 
утврди нивото до кое овластените банки можат да 
склучуваат кредитни работи со странство и ќ е га -
рантира за кредитните работи со странство. 

Народната банка на Југославија , народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ќе ја заострат одговорноста на 
банките за ажурната евиденција на склучените 
странски заеми и кредити, к а к о и за извршувањето 
на обврските што произлегуваат од плановите на 
отплатата. 

Основните и други организации на здружен 
труд и овластените банки чии се тие членки, согла-
сно со своите обврски и одговорности, се должни до 
31 јануари 1983 година да направат програми за 
обезбедување на отплатата на фиксните и гаранти-
раните обврски на своите членки, создадени до- 31 
декември 1982 година. Со програмите ќе се утврди 
начинот и динамиката на обезбедувањето девизи 
што објективно не можат да ги обезбедат членките 
на банката, самостојно и со меѓусебно самоуправно 
поврзување, од делот на девизите со кои распола-
гаат. 

Овластените банки ќе склучат меѓусебни спо-
годби со кои ќе го регулираат отстранувањето на 
иеусогласеноста во одливот и приливот на девизи, 
условите и начинот на меѓусебните поза јмувања 
заради обезбедување на извршувањето на втасаните 
обврски и на нивните членки спрема странство. 

Со спогодбата на овластените банки, што ќе се 
склучи до 31 јануари 1983 година, ќе се регулираат 
изворите и динамиката на обезбедувањето на сред-
ствата за отплата на фиксните и гарантираните об-
врски што основните и други организации на здру-
ж е н труд и4 одделни овластени банки не можеле да 
ги обезбедат, како и критериумите за користењето на 
тие девизи. Со овие критериуми се утврдува д е к а ' 
на основната односно на друга организација на 
здружен труд можат да и се одобруваат девизи за 
плаќање на фиксните и гарантираните обврски са-
мо под услов ако тие ги искористиле сите располо-
ж и в и можности за плаќање на фиксните и гаран-
тираните обврски. 

Ако со оспогодбата на овластените банки не се 
обезбеди намирување на фиксните и гарантираните 
обврски во целост, сб договор на републиките и на 
автоно**" "те гс~ч> т гпи што ке се склучи до 31 ј а -
нуари 1983 година ќе се утврдат условите и крите -
риумите врз основа на кои републиките и автоном-
ните покраини ќе ги регулираат изворите на девизи 
за отплата на овој дел на фиксните и гарантираните 
обврски, што според критериумите не можеле да 
бидат обезбедени. 

Ако договорот на републиките и на автономните 
покраини не се склучи до 31 јануари 1983 година, 
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Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис со кој ќе 
се регулираат изворите на девизите за намирување 
в а оној дел на фиксните и гарантираните обврски 
за кој не можеле да се обезбедат девизи, како и 
критериумите за нивното користење, за што ќе го 
извести Собранието на СФРЈ во рок од 15 дена од 
денот на донесувањето на тој пропис. 

Кредитирањето на странство ќе се врши само 
во форма на извоз на стоки и услуги на кредит, во 
рамките на износот утврден со проекцијата на плат -
ниот биланс. 

8. Сојузниот 'извршен совет редовно ќе го следи 
и тримесечно ќе го известува Собранието на СФРЈ 
за остварувањето на девизната политика за 1983 го-
дина. 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1983 година. , 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 111 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
! на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 

867. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна- Република 
Југославија, а во врска со точка 4 од Одлуката за 
формирање, дел оку г и состав на Комисијата за 

.контрола на Службата за државна безбедност, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА 

ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

1. За претседател на Комисијата за контрола на 
Службата за државна безбедност се избира Јовица 
Лазаревиќ, делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ . 

2. За членови на Комисијата за контрола на 
Службата за државна безбедност се избираат: Му-
сли Драгај, Ра јко Јечменица, Вукадин Јовановиќ, 
Милош Николини, Душан Пекиќ, Гојко Секуловски 
и д-р Антон Врату ша. делегати во Сојузниот собор 
иа Собранието на СФРЈ . 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 152 
SO декември 1982 година 

Белград "ј 

Претседател 1 

на Собранието на СФРЈ, ) 
Раиф Диздаревић е. p. 1 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

ч д -р Антон Вратуша, е. р. 

8G3. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 9 став 1 од Законот 
за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито", Со-
бранието на СФРЈ , на седницата на Сојузниот со-
бор од 30 декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОВ НА 
МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

1. Советот на Меморијалниот центар „Јосип 
Броз Тито" има 17 членови. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 141 
30 декември 1982 година 

Белград 

, Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател, 
на Сојузниот собор, 

д-р А т о н Врату ша, е. р. 

869. * 
Врз основа на член 231 став 1 точка 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Реп- ' ч и к а Ј у -
гославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и член 12 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот На 
републиките и покраините од 30 декември 1982 го-
дина, донесе 

' О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА. НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1982 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Иаоодната 
банка на Југославија за 1982 година, што г^ ^ н е с е 
Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 24 
од 31' март 1982 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 556 
30 декември 1982 година 

Белград _ 

Претседател 
на" Собранието на СФРЈ , 

; Раиф Диздаревић е. p.i 

I « Претседател 
на Соборот на 

^ репу бл ит—-"е и 
покпаинит^, 

Никова Кмезиќ, е. р. 



Петок, 31 декември 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА, С Ф Р Ј ' ' Бро ј 77 — Страна 1863 

870. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија , во врска со 
член 122 од Законот за основите на системот на оп-
штественото планирање и за општествениот план 
на" Југославија, Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија , на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 30 декем-
вра 1982 година, врз основа на согласноста на соб-
ранијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини, донесува 

Р Е З О. Л У Ц И Ј А 

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ИА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1885 ВО 1983 ГОДИНА 

I 
Нашата економска ситуација ја оптоваруваат 

такви тешкотии кои бараат да се потпираме врз со-
пствените сили и во целото општество и', во здруже-
ниот труд да се преземаат мерки и активности што 
ќе водат кон суштествено поголема организираност 
и рационалност, далекосежНи промени во поведе-
нието и зголемена одговорност. 

Биде јќи сме соочени со постојните,и со очекува-
ни големи тешкотии, целта на економската полити-
ка во 1993 година е д а ' с е создадат услови за изле-
гување од сегашните тешкотии и за прекинување 
на неповолните тенденции во стопанските движења. 

Покрај се потешките меѓународни услови, многу 
од нашите тешкотии се настанати поради сериозно-
то потиснување на самоуправното стопанисување, 
одговорноста и ризикот, потиснатото дејствување на 
економските, посебно на пазарните законитости, на 
економската принуда, планското усогласување и оп-
штествената организираност, повеќегодишното не-
доволно влијание на светскиот пазар врз домашно-
то стопанство и недоволната ориентација кон извоз, 
при истовремено нараснување на административните 
мерки, волунтарпстичкото одлучување и влијание, 
како и широкото сфаќање дека може добро да се 
живее и без соодветни усилби и резултати на тру-
дот. Токму затоа, 1983 година треба да означува пре-
свртница во правец на практична реафирмација на 
сите елементи на нашиот самоуправен систем vc на 
другите уставни определби, зашто само така може 

•да се обезбеди начин и јасни ориентации дека врз 
основа ра подобра работа и управување со сред-
ствата на општествената репродукција и врз основа 
на недоследно остварување на начелото на распре-
делбата според трудот и резултатите од трудот про-
должува јакнењето на општествената и материјал-
ната положба на работниците во здружениот т^уд. 

Поради објективните околности со кои мора да 
се смета, не можат да се избегнат многу ограничу-
вања и намалување на вкупната потрошувачка. Ме-
ѓутоа, постојат реални можности работните луѓе и 
здружениот труд, со свои иницијативи и деловност, 
со поголемо производство, -подобро користење на 
потенцијалите и поголем извоз, да стекнуваат по-
голем доход, самостојно да располагаат со своите 
приходи за обезбедувале на својата репродукција, 
да се вработат голем број млади кадри и др. Тоа 
треба да- претСтвавува нов квалитет и да овозможи 
постепено совладување на тешкотиите во 1983 го-
дина. 

Сето ова. при редовна отплата на долговите, 
борба за поголема стабилност и постепено зголему-
вање на конкурентната способност на нашето сто-
панство ,— ќе придонесе на зацврстување на него-
вата меѓународна позиција. 

- - 1. Тргнува јќи од проблемите и тенденциите во 
тековите на општестената репродукција и од доку-
ментите на XII конгрес на Сојузот на Комунистите 
на Југославија и од основите на долгорочната про-

г р а м а на економска стабилизација, основни задачи 
на политиката на општествено-економскиот развој 
во 1983 година се: позначително зголемување на из -
возот на стоки и услуги, пред се на конвертибилно«* 
то ћодрачје и уредно намирување на втасаните об* 
врски спрема странство; запирање на опаѓањето на 
стбпанската активност и создавање услови за пос-* 
тепе-на преориентација и растеж на индустриското 
и земјоделското производство; натамошно сведува-
ње на потрошувачката во реални рамки и енергич-
но спречување на и н ф л а ц и ј а т а ; запирање на 'пора-
стот на невработеноста и поголемо вработување на 
младите стручни кадри; водење на активна соција-
лна политика; ј акнење на материјалната основа и 
на улогата на здружениот труд во целокупната ре -
продукција . 

Неопходно е да се преземат сите мерки за, да се 
обезбеди снабденост на пазарот со производите од 
суштествено значење за стандардот на населението. 
Треба да се обезбеди тешкотиите што ќе настанат 
во спроведувањето на политиката на економска ста-
билизација што порамномерно да се распоредат врз 
сите работни луѓе и граѓани, водејќи сметка за ни-
вната материјална положба. 

Општествено-економскиот развој во 1983 година 
ќе се остварува во исклучително тешки околности 
поради втасувањето на отплатите на големите обвр-
ски спрема странство и пренесувањето на неповол-
ните тенденции на стопанските движења од претхо-
дниот период. Таквата ситуација ги определува р а -
мките и задачите на економската политика во 1983 
година и бара посебно ангажирање на работниците 
во организациите на здружен труд и навремени и 
ефикасни мерки за остварување на таа политика. 

2. Во оп шт ес тв ено - економскиот развој во 1983 
година мораме значително повеќе да се потпираме 
врз сопствените сили и врз поголемото искористу-
вање на човечкиот фактор, природните услови и из -
градените капацитети, ориентирајќи се повеќе кон 
извоз, кон поголема размена на производи и услуги 
со странство и кон развој на сопствената и подоб-
ро применување на странската технологија со ко ја 
располагаме, на светската наука, Техника, техноло-
гија и, врз таа основа кон растеж на продуктивноста 
на трудот и да ги решаваме економските и други 
проблеми. 

Политиката на потпирање врз сопствените сили 
во 1983 година бара суштествено зголемување на ра -
ционалноста и ефикасноста во сите ф а з и на репро-
дукцијата, пред се зголемување на користењето на 
работното време, на капацитетите и другите потен-
цијали ,на стопанисувањето со кои се располага, на 
домашните научни потенцијали за побрзо освојува-
ње на увозни компоненти, резервни делови и слич-
но, како и решителни и ефикасни мерки во сите по-
драчја на стопанскиот развој и економската поли-
тика. да се насочат производствените програм*" во 
организациите на здружен труд и вкупната произ-
водствена ориентација, а врз тие основи и вкупна-
та развојна политика, во" најголема можна мера кон 
зголемување на извозот на производи и услуги, по-
себно на конвертибилното подрачја", и кон супсти-
туција на увозот, особено на енергија и оние суро-
вини и репродукционен матери.! ал што ќе придоне-
сат за што побрзо зголемување на производството 
и извозот, на чистиот девизен прилив и на произ-
водството на храна. Треба да се обезбеди максимал-
но активирање на сите домашни материјални и по-
речки потенцијали за да се обезбедат услови врз ос-
нова на регионалното и ефикасно користење на по-
стој ТТИТР капацитети и расположивите материјални, 
кадровски и природни ресури и подоброто поврзу-
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вање на здружениот труд, за поофанзивен пробив 
на извозот, посебно иа конвертибилното подрачје, што 
е услов за отплата на долговите спрема странство и 
за набавка на онаа опрема и репродукционен мате-
ри јал што се неопходни за непречено поголемо про-
изводство за извоз на конвертибилното подрачје, за 
одржување на неопходното ниво на производството, 
при значително намалување на сите форми на пот-

- рошувачката, водејќи сметка за неопходните соци-
ј ални аспекти на оваа политика. 

Во 1983 година треба, во значително поголема 
мера, да се интензивираат усилбите на општеството, 
а пред се на организациите на здружен труд, нара-
снатите општествено-економски проблеми да се ре-
шаваат со здружување на труд и средства во сите 
видови и на целиот југосовенеки простор. Со здру-
ж у в а њ е на трудот и средствата врз доходовни ос-
нови и долгорочно усогласени интереси и цели тре-
ба, помеѓу другото, да се обезбеди насочување на 
акумулацијата за развој на дејностите што ќе го 
зголемат извозот на стоки и услуги, особено на кон-
вертибилното подрачје, подобро користење на сите 
природни и со труд создадени блага, при поуредно 
снабдување на населението и на тој начин да Се 
придонесе кон намалувањето на неповрлните дви-
ж е њ а во општествено-економскиот развој.' 

Треба итно да се поведе на јширока општестве-
на активност и да се преземат економски и други 
мерки за подобро користење на техниката и техно-
логијата. за подобро користење на природните ус-
лови во земјоделството и туризмот, за подобра орга-
низација на работата и работењето и за поефикас-
но користење на општествените средствЈа и на сите 
други потенцијали. t 

Заради побрз развој на производството и заради 
значително поголемо потпирање врз сопствените си-
ли, неопходно е максимално да се искористи постој-
ниот научен потенцијал и да се обезбедат претпос-
тавките за побрз развој на науката. 

и 
3. Остварувањето на- задачите на општестветго-

^кономскиот развој во 1983 година треба да се обез-
беди: 

1) со преземање на мерки за зголемување на из -
возот на стоки и услуги, посебно на конвертибилни-
те подрачја, и за зголемување на производството на 
енергија и на основни земјоделски производи, како 
и со поцелосно и порационално користење на чове-
чките и материјалните потенцијали во сите дејнос-
ти и зголемување на производството на суровини и 
репродукционен материјал, кои обезбедуваат мож-
ност за зголемување на извозот и на чистиот деви-
зен прилив; 

2) со создавање на услови за што .поголем при- v 
лив на девизи по сите основи, со максимално 'ште-
дење на девизите и со нивна рационална употреба, 
со рационално користење на расположивите девизи 
за увоз и со таков увоз на суровини и репродукци-
онен материјал со кој ќе се овозможи зголемз^вање 
на производството, посебно на производството за из -
воз, а со тоа и отплата на долговите, како и снаб-
дување на домашниот пазар со стоки од витално 
значење за населението; 

3) тргнувајќи од потребата за намирување на 
обврските спрема странство, со намалување на вна-
трешната побарувачка и со нејзино усогласување со 
стоковните фондови за домашна финална потрошу-
вачка и, врз таа основа, со остварување на услови за 
енергично отстранување на причините и изворите 
на високата инфлација и со натамошно намалување 
на потрошувачката и нејзино сведување во рамките 
на ' расположивите средства; 

4) со јакнење на позицијата на здружениот 
труд, зголемување на учеството во распределбата 
на општествениот производ и доход и со утврдува-

ње на . ^ с т и м у л а т и в н и услови \ за стопанисување и 
поусогласени односи на пазарот, со-намалување на 
административното регулирање на условите за сто-
панисување и ј акнење ,на улогата и на економската 
одговорност и ризикот на здружениот труд во цели-
ната на општествената репродукција, со поголема 
материјална и општестЕОпа мотивација на работни-
ците и со економска принуда за зголемување на 
производството, продуктивноста на трудот, 'извозот 
и штедењето; 

5) со решително општествено влијание врз .ос-
тварувањето на правата, обврските и одговорноста 
на сите субјекти на одлучувањето и врз неодговор-
ното извршување на работните и други обврски, ут-
врдени со закон и со други прописи и општи акти, 
како и на обврските преземени со самоуправните 
спогодби, општествените договори и договорите; 

6) со доследна примена и, по потреба, со измени 
и дополненија на соодветните системски решенија, 
односно со нивно усогласување со основните опште-
ствено-политички определби PI СО изградба на соод-
ветни механизми, да се шири можноста организа-
циите на здружен труд самостојно, во рамките на 
соодветните самоуправни организации и заедници, 
'да одлучуваат за суштествените услови на оствару-
вањето на доходот и, врз тие основи, да ги јакнат 
самоуправните општествено-економски односи: 

7) со преземање на мерки за ј акнење на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита; 

8) со преземање на мерки за доследно оствару-
в а л е на политиката на побрз разбој на стопански 
недоволно развиените републики и на јбрз разбој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово; 

9) со^ заштита на животниот стандард, пред се, 
на семејствата со ниски просечни приходи. 

4. Со зголемување на извозот, посебно на кон-
вертибилното подрачје, со подобро користење на ра -
ботното време и на другите потенцијали, со .зголе-
мување на производството на енергија, основни су-
ровини и репродукционен материјал и на основен 
земјоделски производи и со преземање на меркѓх за 
остварување на другите задачи од оваа резолуција, 
треба да се оствари пораст на општествениот произ-
вод за околу 1,0%, на индустриското производство 
за околу 2%, на земјоделското производство за око-
лу 2,5%, на извозот на стоки и услуги за околу 9'%. 
а на конвертибилното подрачје за околу 20%, на 
увозот на суровини и репродукционен материјал од 
конвертибилпото подрачје за околу 4%, како и по-
раст на вработеноста за околу 2%. Со оглед на ма-
тери] ално-билансните услови, потребно е обемот на 
потрошувачката да се намали за околу 10%, а во 
тие рамки обемот на инвестициите во основни сред-
ства да се намали за околу 20%, а општата и заед-
ничката потрошувачка за околу 10%. 

III 
5. Во економските односи со странство, основни 

задачи во 1983 година се: зголемување на извозот 
на конвертибилното подрачје и уредно намирување 
на обврските спрема странство, рационален увоз и 
остварување на ^ у р а м н о т е ж е н а размена со стран-
ство, создавање на системски и други услови за 
трајна ориентација кон извоз и позитивно влијание 
на економските критериуми на светското стопанство 
врз развојот на Ј у г о ^ ^ т * ^ . Запади зголемување на 
извозот на стоки и услуги на конвертит 
рач је, покра ј мерките за организирање и зголему-
вање на производството за извоз, мерките за усо-
гласување ' на потрошувачката со расположивите 
средства и за создавање на стоковни фондови за из -
воз и мерките за смирување на инфлацијата , ќ е се 

-тте мерки: 
1) ќе се создадат услови во практиката дп 

спречи платнобилансните и девизнобилансните по-
зиции на републиките и 'автономните покраини да не 
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се претворат ЕО НИВНИ платни биланси. Треба да се 
обезбеди решавачко влијание на организациите на 
здружен труд врз утврдувањето и спроведувањето на 
девизната политика и за ј акнење на нивната меѓу-
зависност во производството за извоз и намалување 
на административната дистрибуција на девизите и 
кинење-на низа репродукциони врски. Притоа' е 
потребно да се обезбеди полна одговорност на орга-
низациите на здружен труд, на републиките и на 
автономните покраини за остварувањето на платни-
от биланс на земјата во целост, како и нивна заин-
тересираност за зголемување на извозот, поголемо 
отворање спрема светскиот пазар, отплата на дол-
говите, снабдување на производството и пазарот. Со 
средствата за плаќање во странство за потребите на , 
репродукцијата треба да располага здружениот труд 
во целост. Извозниците и нивните кооперанти ќе 
склучат самоуправни спогодби во/ кои ќе 
се утврди поединечниот удел во остварувањето на 
девизниот прилив Брз основа на вкупниот извоз на 
.стоки и услуги, при што е неопходно да се у в а ж у -
ваат критериумите на светските цени. 

.Интересната заедница на Југославија за еко- 1 

номски односи со странство, во соработка со Сто-
панската комора на Југославија и со општите здру-
женија , ќе утврди единствени критериуми врз ос-
нова на кои секоја организација на здружен труд 
ќе знае со кој дел од својот остварен девизен при-
ход ќе располага зџ своите репродукциони потреби 
и за потребите на окие што учествуваат во извозот, 
како и тоа какви се увозните молено сти на оние ор-
ганизации на здружен труд што не извезуваат. На 
тој начин ќе се обезбеди и увоз на енергетски суро^ 
винт-}. Ќе се води политика на создавање поповолни 
услови за извоз и со соодветен увоз на .репродук-
ционен материјал; 

2) со ефикасно, диференцирано и навремено на-
малување на сите видови потрошувачка заради по-
доследно остварување на политиката на усогласува-
ње на потрошувачката со расположивите средства 
за домашна финална потрошувачка, ќе се обезбедат 
соодветни стоковни фондови и услужни капацитети 
за зголемување на извозот; 

3) ќе са обезбеди потребниот обем на средства за 
кредитирање на извозот на опрема, бродови и за из-
ведување на инвестициони работи во странство до 
нивото кое ќе овозможи реализација на договорени-
те и склучување на нови извозни работи, пред се во 
земјите в>о развој ; 

4) на организациите на здружен труд чиј извоз 
на јмалку двојно е поголем од увозот, ќе им се овоз-
можи навремен увоз на репродукциониот материјал 
потребен за остварување на тој извоз; 

5) со поврат на царините, увозните давачки, да -
ночните и другите оптоварувања ќе се поттикнува 
извозот. Ќ е се доградува системот на поттикнување 
на извозот за да се обезбеди поголема селективност 
во поттикнувањето на извозот заради зголемување 
на конкурентноста на нашето стопанство во меѓуна-
родната размена; 

6) извозот на производи и услуга ќе , се поттик-
нува и со мерките на монетарната и кредитната по-
литика. Подготовките на производството и услугите 
за извоз, производството и извозот на производи и 
услуги посебно на конвертибилното подрачје ќе и -
маат најповолен третман во кредитната политика: 

7) со посебни самоуправни спогодби и договори 
за заеднички настап на организациите на здружен 
труд врз база на здружување — на производителите 
и извозниците на одделни пазари, посебно во зем-
јите во развој, во рамките на долгорочните, крупни 
деловни аранжмани, ќе се обезбеди заеднички плас-
ман на определени стоки, при истовремена набавка 
на одделни основни суровини и репродукционен ма-
теријал непосредно од земјата на производителот 
(увоз на. соодветни количества нафта, минерални и 
текстилни суровини, к а ф е и др.); 

• 8) Заради поцелосно користење на позначајните 
потенцијали за развој на туризмот и зголемување 
на девизниот прилив од туризмот, ќе се разработат 
програми во рамките на општите здруженија на ту-
ристичкото стопанство во републиките и автономните 
покраини к а к о (И заедничка програма за развој на ту -
ризмот, на ниво на Општото здружение на туристи-
чкото стопанство на Југославија , Туристичкиот сојуз 
на Југославија и Стопанската комора ка Југославија , 
во кои особено ќе се разработат мерките за поцелос-
но користење на расположивите капацитети, посебно 
во претсезоната и постсезоната. за зголемување на 
воипансионската туристичка потрошувачка, за поу-
редно и поцелосно задоволување, на побарувачката во 
туристичката потрошувачка. Од посебно значење за 
остварувањето на девизен прилив од туризмот во 
1983 година е уредното снабдување на туристичкото 
стопанство со потребните стоки. Одговорноста за тоа 
ја поднесуваат организациите на здружен труд од 
областа на туристичкото стопанство и нивните асо-
цијации и соодветните органи и организации на оп-
штестзено-политичкиТе заедници. Покра ј средства-
та што организациите на здружен труд од областа 
на туристичкото стопанство ги издвојуваат за тури-
стичка пропаганда на ниво на Интересната заедни-
ца на Југославија за економски односи со странство 
— ќе се обезбедат средства за заедничка пропаганда 
на јмалку во-износ од 1% од регистрираниот девизен 
приход од туризмот во 1982.година; 

9) со преземањето на соодветни мерки ќе се соз-
дадат услови да се зголеми девизниот прилив од со-
обраќајни услуги и од изведување на инвестициони 
работи во странство; 

10) понатаму ќе се стимулира девизното штеде-
њ е на населението; 

11) при истовремено де јствување на другите мер-
ки, ќе се води континуирана, активна политика на 
единствен и реален курс на динарот заради поттик-
нување на извозот и вкупниот девизен прилив и 
остварување на проекцијата на платниот биланс н а 
Југославија . 

Увозот на стоки ќ е се д в и ж и во рамките на рас -
положивите средства за текушти плаќања што про-
излегуваат од остварениот извоз и девизен прилив 
и од користењето на странските кредити, при нами-
рување на втасаните обврски по странските долгови. 
Во политиката на увозот предност ќе му се даде на 
увозот од земјите со кои се остварува ^ у р а м н о т е -
ж е н а размена и кои повеќе увезуваат наши стоки. 

Расположивите можности за увоз на репродук-
ционен материјал првенствено треба да се користат 
за увоз на оние суровини и репродукционен мате-
ријал со кои, во рамките на целината на процесот 
на репродукција, се обезбедува максимално зголему-
вање на производството за извоз и задоволување на 
основните потреби на населението и на туристичката 
потрошувачка. 

Увоз на опрема ќе се врши само според сега 
склучените договори, по кои се платени аванси. Н о -
ви договори за увоз на опрема можат, по исклучок, 
да се склучуваат само за зголемување на производ-
ството за извоз, за нужна замена на делови на оп-
ремата што не се произведува во земјата, за опрема 
што се увезува врз основа на кредити на Меѓународ-
ната банка за.обнови и развој , на Европската инве -
стициона банка и на другите меѓународни ф и н а н с и -
ски организации, како и за опрема што се набаву-
ва од кредитите одобрени на СР Црна Гора за сана -
ција на последиците од катастрофалниот земјотрес, 
како и на опрема за замена на опремата уништена 
од елементарни непогоди (поплави, земјотреси и но-
ж а рк). 

Увозот на стоки за широка потрошувачка ќ е 
мора суштествено да се ограничи, освен стоките што 
се бд витално значење за населението, чијшто увоз 
ќе се врши во согласност со платнобиладените м о ж -
ности. 
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Девизите за потребите на федерацијата , на ре-
публиките и автономните покраини и на другите оп-
штествено-полиТички заедници ќе се намалат за 
на јмалку 18,4% во однос на планираните средства 
за Д982 година. Дел од девизниот прилив наменет за 
потребите на федерацијата ќе се насочи за тие на -
мени според утврдените биланси. 

Неопходно е да се преземат ефикасни мерки за -
ради штедење и намалување на одливот на девизи 
по сите основи. 

Ќ е се преземат потребни мерки со кои ќ е се о -
невозможи девизниот промет и девизното плаќање 
помеѓу организациите на здружен труд во земјата. 

Ќ е се поттикнува особено развојот на економ-
ските односи со неврзаните земји и со земјите во 
развој . 

Ќ е се утврдат изворите на средства и критериу-
мите за интервенции на Народната банка на Југо-
славија на меѓу банкарските состаноци на девизниот 
пазар во рок од 30 дена од денот на донесувањето на 
оваа резолуција. 

6. Јакнењето на динарот и неговата заштита, 
како единствено средство за плаќање во земјата, е 
една од основните задачи на економската политика 
во 1983 година. З а да се намали дејството на ф а к т о -
рите што влијаат врз намалувањето на вредноста 
на динарот и нарушувањето на неговите суштестве-
ни функции, неопходно е: 

1) со измени и дополненија на прописите од об-
ласта на девизниот систем да се спречат негативните 
појави во располагањето со девизи во земјата, де-
визните плаќања меѓу организациите на здружен 
труд во земјата, условувањето на продажбата на сто-
к и за девизи и барањето аванси во девизи, „штицу-
вањето" на девизите и ел.; 

2) да се оневозможи формирање на голем број 
стварни интервалутарни курсеви на динарот; 

3) да се изменат механизмите на системот на 
пресметување на вкупниот приход и доходот, заради 
негово реално утврдување, да се елиминираат ф и к -
тивните издавања на меници и на други хартии од 
вредност зад кои не стојат вистински стоковно-па-
рични односи и да се оневозможи нараснувањето на 
должничко-доверителските односи, создавањето на 
фиктивен финансиски потенцирал над реалниот до-
ход и формирањето на куповна моќ без соодветно 
производство; 

4) да се изменат системските решенија за да 
се обезбеди пореално искажување на загубите кои се 
наоѓаат во некурентни и преценети залихи, во не-
наплативи побарувања, во нефунКционлни и нерен-
табилни инвестиции, во пречекорувања на п р е с м е т -
ковната вредност на инвестициите и во временски 
разграничувања и да се оневозможи покривањето 
на тие загуби со извори без реално покритие; 

5) да се преземат мерки за намалување на оп-
штествените загуби во вид на курсни разлики што 
треба да се покриваат од доходот на кра јните ко-, 
рисници на девизите и да се стеснува одобрувањето 
на кредити за покритие на загубите* за исплата на 
лични доходи (ако не е остварен доход) и за прече-
корување на инвестициите; 

6) да се оневозможи дефицитарното финансира-
њ е и кредитирање на сите видови потрошувачка и, 
во согласност со тоа, да се преземат соодветни мер-
ног во областа на инвестициите, општата, заедничка-
та и личната потрошувачка. Во 1983 година ќе се 
изменат инструментите и механизмот на планирање 
на потрошувачката, така што потрошувачката да се 
заснова врз остварените средства за одделни видови 
потрошувачка. 4 

Сојузниот извршен совет, до кра јот на првото 
тримесечје 1983 година, ќе ги согледува проблемите 
во намирувањето на обврските во финансиските од-
носи на корисниците на општествени средства и врз 
основа на тоа ќе предложи соодветни решенија . 

Ќ е се спречи користењето на примарната емиси-
ја од страна на банките кои не ги исполнуваат про-
пишаните услови за кредитната способност и ќе се 
обезбеди контрола на иаменската употреба на £ред- . 
ствата; 

7) да се забрза донесувањето на самоуправни оп-
шти л к т и со што, врз основа на согласноста на заин-
тересираните организации на здружен труд, ќе се 
обезбеди нормализација на долговите со одлагање на 
отплатата и со измена на условите на кредитирањето, 
а во определени случаи — и со отпишување на дол-
гот или на дел од долгот, врз товар на акумулаци-
јата и амортизацијата на односните организации — 
за да се утврди реалната вредност на имотот и да се 
придонесе за економско оздравување на организа-
циите на здружен труд што работат со загуби Или 
на границата на рентабилитетот; 

8) со измени на одделни системски решенија да 
се обезбеди навремено и реално утврдување на за -
губите и да се оневозможи повеќегодишното работе-
ње со загуби и нивно повеќегодишно покривање од 
средствата на заедничките резерви врз товар на ор-
ганизациите на здружен труд што работат успешно. 

IV 
7. Остварувањето на политиката на општестве-

но-економскиот развој во 1983 година ќе се заснова 
врз потпирање на сопствените сили и врз поефикас-
но користење на расположивите потенцијали за 'да 
се зголеми производството, првенствено за извоз на 
конвертибилното подрачје, и со тоа да се обезбеди 
отплатување на долговите и потребен увоз. Тоа тре-
ба да се постигне со подобро користење на капаци-
тетите во индустријата, со поефикасно користење на 
природните услови, особено во' производството на 
енергија, суровини и репродукциони материјали, со 
зголемување на просечните приноси и обработените 
површини во земјоделството, со намалување на из -
двојувањето од доходот на стопанството за станбена 
изградба, со зголемено вработување на младите шко-
лувани кадри. Тоа треба да се остварува со здружу-
вање на труд и средства и со заедничко планирање 
на подрачјето на целата земја и со општо унапреду-
вање на системот на самоуправното поврзување на 
единствениот југословенски пазар. 

8. Во индустриското производство треба посебно 
да се зголеми производството на енергија, заради за -
доволување на растечките потреби од енергија и за -
ради супституција на увозната енергија со домашна, 
подобро да се користат постојните капацитети и по-
брзо да се завршуваат започнатите енергетски к а -
пацитети, термоцентрала хидроцентрали и капаци-
тети за производство и потрошувачка на јаглен и гас 
и да се остварат програмите ^а штедење на енер-
гија. За да се остварат тие цели потребно-е: 

1) да се завршат започнатите електроенергетски 
капацитети со моќност од околу 1.300 мегавати. По-
требно е да се ангажираат сите расположиви сред-
ства на организациите на здружен труд од областа на 
електростопанството и од други извори н а финанси-
рање и да се обезбеди предност во финансирањето на 
електроенергетските капацитети а, по потреба, во ре-
публиките и во автономните покраини да се пропише 
задолжително здружување на средства за финанси-
рање на изградбата на електроенергетски објекти; 

2) за зголемување на производството на јаглен 
од 8 милиони тони треба да се преземат соодветни 
мерки и активности и да се ангажираат средствата 
на организациите на здружен труд — производители 
на јаглен и здружените средства на производители-
те и потрошувачите и средства од други извори заг-
ради изградба на нови и реконструкција на постој-
ните рудници за јаглен. Врз основа на општествен 
договор ќ е се обезбедат средства и од надоместот во 
цената на нафтените деривати што републиките и 
автономните покраини ќе ги насочат за развод на 
рудниците за јаглен и ќе се утврдат посебни обвр-
ски по основа на вложувањето на тие средства. 
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Ќ е се преземаат мерќи да се подобри материјал-
ната положба на рударите, посебно' во рудниците со 
јамска експлоатација; 

3) да се зголеми погонската готовност и времето 
на просечното користење на капацитетите на термо-
централите на јаглен, а т е р м о ц е н т р а л а ^ на мазут 
да се користат во границите на расположивите ко-
личества на гориво, според Енергетскиот биланс на 
Југославија за 1983 година; 

4) да започне долгорочен процес на измена на 
структурата на енергетската потрошувачка со зголе-
мување на производството на јаглен, домашна нафта 
и гас, како и со поголемо користење на новите и об-
новливите извори на енергија; 

5) суштествено да се рационализира користење-
то на нафта и да се преземат економски мерки за 
побрзо намалување на потрошувачката на мазут, 
особено за топлотна енергија. До кра јот на np^soio по-
лугодие 1983. година ќе се утврдат заеднички крите-
риуми, програма и динамика според која сите потро-
шувачи ќе ги утврдат своите програми за замена на 
мазутот со јаглен и со други енергенти каде што е 
тоа технолошки, еколошки и економски оправдано, 
за да се преработат што поголеми количества на 
нафта во повредни деривати, со тоа што организа-
циите на здружен труд треба веднаш да пристапат 
кон преземање на определени мерки и активности 
насочени кон што е можно поголемо штедење и суп-
ституција на мазутот со други енергетски извори. 

Врз основа на општествени договори ќе се по-
ттикнува развојот на експлоатационите полиња на 
нафта и гас, истражувањето и отворањето на нови 
резерви на нафта и земен гас; 

6) да се подобри користењето на суровата нафта 
во процесот на преработката на нафтата во смисла 
на зголемување на производството на повредни дери-
вати. Во Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 
година ќе се утврдат количествата на примарен бен-
зин за потребите на петрохемиската индустрија, а 
во рамките на самоуправната спогодба за рамномер-
но и под еднакви услови снабдување со нафтени де-
ривати, ќе се договорат начинот и условите за извр-
шување на оваа обврска. 

7) заради решавање на долгорочните енергетски 
проблеми на земјата, да се забрза донесувањето на 
договор за развојот на енергетиката до 2000 година, 
како и реализацијата на задачите од Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина што се однесуваат на развојот на нуклеарната 
енергија. 

Сојузниот извршен совет, со согласност од из -
вршните совети на собранијата на републиките и од 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, ќе го-утврди Енергетскиот биланс на Ј у -
гославија за 1983 година. 

9. Со економската политика во индустриското 
производство треба да се создадат услови за макси-
мално можно зголемување на производството, пред 
се на производството за извоз и производството на 
суровини и репродукционен материјал, со Подобро 
користење на постојните капацитети, побрзо завр-
шување на започнатите капацитети за производство 
на основни метали, базни хемиски и фармацевтски 
суровини, неметали и друг репродукционен матери-
јал и со увоз на н а ј в а ж н и суровини и репродукцио-
нен материјал. Со економската политика во 1983 го-
дина треба посебно да се поддржи остварувањето на 
производните и развојните програми на меѓусебно 
поврзаните рргаиизации на здружен труд насочени 
кон зголемување на извозот на стоки и услуги и на-
малување на увозот на стоки и услуги. За да се ос-
тваруваат тие цели, потребно е: 

1) да се забрза пуштањето во погон на капаците-
тите во базниот сектор на хемиската индустрија кои 
се наоѓаат во завршна ф а з а - и активирањето на но-

воизградените капацитети. Средства за з авршување 
на овие капацитети треба да се обезбедат, пред се, 
од акумулацијата на организациите на здружен труд 
и со здружување н а средства на меѓусебно поврза-
ните и зависни производители и преработувачи 
на производи на базната хемија, со активна поддр-
ш к а од деловните банки. Потребно е да се создадат 
услови за подобрување на снабдувањето на прера-
ботувачката индустрија и на другите дејности со 
основни хемиски суровини и репродукционен мате-
р и ј а л ; 

2) да се преземат соодветни мерки заради зго-
лемување на производството на железна руда и на 
руди на обоени метали, з авршување На капацитетите 
на примарните ф а з и во црната и обоената металур-
гија заради намалување на тесните грла. Средства 
за зголемување на производството на руди и мета-
ли треба да се обезбедат, пред се, од средствата на 
организациите на здружен труд и со здружување на 
средства на производителите на руди и метали и на 
преработувачите и потрошувачите на производи на 
црната и обоената металургија и со активна поддрш-
ка од деловните банки; 

3) максимално да се користат капацитетите што 
се базираат врз домаќини суровини; 

4) за новоизградените суровинска капацитети 
што се наоѓаат во пробна работа, односно во ф а з а на 
разработување, да се обезбеди намалување на обвр-
ските, за да можат овие капацитети што побрзо еко -
номски да се оспособат, што ќе се регулира со по-
себни прописи; 

5) со заеднички активности на организациите на 
здружен труд и н& деловните банки да се обезбедат 
средства за кредитирање на купувачката и п р о д а ж -
бата на домашна опрема, бродови и шински возила 
БО земјата. 

10. Земјоделското производство ќ е се развива во 
согласност со определбите од Општествениот договор 
за остварување на политиката на развојот на агро-
индустрискиот комплекс од 1981 до 1985 година и од 
Програмата за производство на храна во 1983 годи-
на, има јќи ги предвид најновите согледувања и оцени 
за условите и можностите на производството, за да 
се зголеми по пат на порационално користење на 
производствените можности, производството за з а -
доволување на потребите на потрошувачката и р е -
зервите во земјата, да се зголеми, извозот и суштес-
твено да се намали увозот на земјоделски и прех -
ранбени производи. Таквиот развој ќе се поддржи и 
со усилби на општеството во целост, првенствено 
со поголемо насочување на вложувањата , посебно на 
корисниците на храна, со самоуправно поврзување 
во репродукционите целини и со, подобро организи-
рање на производството, преработката и пласманот. 

Развојот на земјоделството и на општествено-
-©кономските односи на село ќе се поттикнува со по-
брзо организирање на земјоделците во земјоделски 
задруги, во организации на кооперанти и други ф о р -
ми на здружување и поврзување, како и со ј акнење 
на материјалната и кадровската основа на нивниот 
труд. 

За остварување на тие задачи потребно е: 
1) со заедничко планирање, со зголемување на 

производството врз основа на з д р у ж у в а њ е на сред-
ства и договарање на организациите на здружен 
труд од производството, преработката, трговијата, 
Туристичкото стопанство и на потрошувачките цен-
три да се обезбедат потребните средства за соодвет-
ниот обем на инвестиции, интензивирање на обра-
ботливите површини од општествениот сектор на 
земјоделството и задоволувачка снабденост на зем-
јоделството со репродукционен материјал и опрема, 
во согласност со утврдената политика на в л о ж у в а -
њата предвидена со Општествениот договор за р а з -
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1931 до 1985 година. Развојот на земјоделското про-
изводство ќе се поттикнува и со љѓерки на монетар-
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ната и .кредитната политика, како и ќе се склучи 
Самоуправна спогодба на банките за насочување на 
дел од кредитниот потенцијал заради обезбедување 
средства з а остварување на ова производство и на 
заедничките развојни програми за производство на 
храна. Ќе се поттикнува и здружувањето на сред-
ства на потрошувачите на храна за заедничките 
програми за разво.) на земјоделското производство; 

2) да се обезбедат услови за создавање ф у н к ц и -
онирање на материјалните резерви на основните 
земјоделски и прехранбени производи на сите ни-
воа, од општината до федерацијата , за да дејству-
ваат врз урамнотежување на производството и по-
трошувачката; 

3) да се преиспита, во целост, даночната полити-
ка и д а се донесат нови решенија што ќе го поттик-
нуваат порационалното користење на земјоделското 
земјиште; 

4) надлежните органи во републиките и во ав-
тономните покраини ќе утврдат соодветните реше-
нија во областа на системот на пензиите што ќе б^-
дат во функци ја на поопштествување на производ-
ството и земјиштето и јакнење на економската и со-
цијалната сигурност на земјоделците, со тоа што 
треба да се стремиме кон изедначување на критери-
умите за системот на Пензионирање на земјоделците 
во земјата како .целина; 

ќе се разработи единствена политика на пот-
тикнување во земјоделството врз основа на Опште-
ствениот договор за остварување на политиката на 
развојот на агроиндустрискиот комплекс во перио-
дот од 1981 до 1985 година. За таа цел ќе се разра-
ботат и предложат посебни поттикнувачки мерки за 
производство нр чрмто^л^ко-ттпехп^нбени производи 
и на тој начин ќе се стимулира побрзиот и постаби-
лен развој на земјоделското производство; 

6) да се утврдат основите на заедничките меха-
низми на аграрната политика во Остварувањето на 
Програмата за производство на храна за 1983 година 
и во остварувањето на Општествениот Договор за ос-
тварување на политиката на развојот на агр-»индус-
трискиот комплекс во периодот од 1981 до 1985 гог 
дина. Заради тоа, -треба да1 се почне изработката на 
регионални стратегии што ќе ги искористат компа-
ративните предности на републиките и на автоном-
ните покраини, во рамките на договорената аграрна 
политика на земјата; 

7) во програмите за производство на храна за 
1983 година, републиките и автономните покраини 
треба, во согласност со Општествениот договор за 
остварување на политиката на развојот на агроин-
дустрискиот комплекс во периодот од 1931 до 1985 
година, да ги операционализираат своите обврски и 
задачи за 193 година; 

8V да се зголеми, производството на минерални 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата, зара-
ди поцелосно обезбедување на земјоделското произ-
водство со тој репродукционен материјал. Со мерки 
вд економската политика ќе се поттикнува ocBoiyBa-
њето на производството на средства за заштита на 
растенијата: 

9) < да се поттикнува договарањето на производ-
ството и да им се обезбеди сигурност на производи-
телите во снабдувањето со потребниот репродукцио-
нен материјал (семе, минерални З̂ БПИЊА свел СТР а за 
заштитата на ра стени! ата. диаетт-гооиво и др.) и нав-
ремено да се утврдат производителско-продажните 
пени за да се создадат поволни услови за, поголемо 
производство; 

10) со мерки на економската политика да се де ј -
ствува врз унапредување на прометот на Земјодел-
Е Ц * T/F ТТТ^ХР^ТТЃЅЈЛТТМ П"ПГ>,Т̂ »->Т>ОГГГ4 ТАО СМИСОЛ TTTTO СО 
тој промет претежно да се занимаваат основните ор-
ганизации на здружен ТРУД што го договораат про-
изводството: 

11) да се поттикнува производството на произ-
води што се извезуваат на конвертибилното под-
рач је ; 

12) да се развива нова технологија и да се пот-
тикнува развојот на р а с т и т е л н о ^ производство за -
ради намалување на увозот на скапа п р о м и н с к а до-
биточна храна. Заради тоа, со мерки на економската 
политика треба да се овозможи побрзо искористува-
ње на растителна добиточна храна и други н а ч и ™ 
на подготвување на добиточна храна врз база на 
силирање за да се намалат трошоците и да се пос-
тигнат заштеди во енергијата; 

13) да се утврдат заеднички основи на земјиш-
ната политика во смисла на Општествениот договор 
за остварување на политиката 4на развојот на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1931 до 1985 
година, заради проширување на обработливите повр-
шини во општествениот сектор и во општествено ор-
ганизираното производство — преку откуп на зем-
јиште од неземјоделски и старечки домаќинства, ос-
во јување на нови површини, мелиорација, утврдува-
ње на земјишниот максимум на неземјоделските до-
маќинства, решавање на прашањето на наследување 
за да му припаѓа земјата на оној што ја обработува 
и заради спречување на натамошно уситнување 
на земјоделските стопанства, со здружување на зем-
јиштето и со организирање на заедничко производ-
ство и обработка на необработеното земјиште; 

14) општествено-политичките заедници, во сора-
ботка со задружните сојузи, ќе преземат активности 
за обезбедување средства за поуспешна работа на 
стручните служби во областа на земјоделството и за 
нивна значително поголема соработка со индивиду-
алните земјоделски производители, 'а во организа-
циите на здружен труд и во општестввно-полити^-
ките заедници каде што не постои земјоделска и ве-
теринарска служба — треба да се организираат. 

11. Поради опаѓањето на инвестиците, во 1983 
година , понатаму ќе се намалува обемот на ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО во градежништвото. Расположивите к а -
пацитети на градежништвото треба, првенствено, 
да се насочат кон з а в р т у в а њ е на објектите во де ј -
ностите за кои е предвиден побрз развој , посебно 
во енергетиката и во изградбата на магистрални 
сообраќајници into се Финансираат и со СТРАНСКИ 
кредити, како и кон завршување на други објекти 
за производство на производи наменети за 
извоз, производ СТРО на суровини и репро-
дукционен материјал, за кои заинтересира-
ните организации на здружен труд ќе ги ут-
врдат приоритетите и ќе , обезбедат средства. Со 
побрза и поевтина изградба на станови градеж-
ништвото треба, покрај вработувањето на своите 
капацитети, да придонесе за поголемо влијание на 
станбената изградба врз порастот на индустриско-
то производство. Потребно е да се забрза индустри-
ја лизапиј ата и рационализацијата на стамбената 
изградба, користеЦси ги решени'ота со кои се обез-
бедува максимално штедење на енергијата. 

Заради поцелосно , користење на градежните 
капацитети и зголемување на чето девизниот при-
лив, ќе се поттикнува поширокото поврзување на 
организациите на здружен труд од областа на гра-
дежништвото со соодветните организации во земјата 
за рта стапување на Странскиот пазар. 

Заради остварување на економската политика 
во областа на градежништвото ќе се преземат след-1 

нит л мерки: 
1) ќе се поттикнува изведувањето на инвести-

циони работи во странство, посебно на оние работи 
што се засноваат врз домашни проекти, техноло-
гија, опрема и др. ; 

2) ќе се создадат можности за додатна стиму-
лација на девизниот прилив од изведувањето на 
комплетни работи во странство, инженеринг и ко-
н с у л т а н т и услуги на тие работи. 

12. Со подобрување на организацијата на ра -
ботата во сообраќајот да се зголеми ефикасноста 
на превозот и заштедата на гориво и да се созда-
дат услови за зголемување на учеството на д о м а т -
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нит^ превозници во превозот на стоки, во извозат, 
увозот, транзитот, вклучува јќи и иоштенско-теле-
графско-телефонските услуги. 

Приоритет во развојот на сообраќајот ќе и се 
даде на модернизацијата на железницата , а особе-
но на магистралните правци, во согласност со Са-
моуправната спогодба за основите на заедничкиот 
план на Заедницата на југословенските железници 
во периодот од 1981 до 1985 година, заради нејзино 
побрзо оспособување за поголемо учество во пре-
возот на стоки и патници. Треба да се подобрат ус-
ловите за стопанисување на железницата , покра ј 
другото и со обезбедување на тра јни обртни сред-
ства, со мерки на монетарната и кредитната поли-
тика и со други мерки и да се создадат услови за 
производство на возни и влечни средства и опрема 
за модернизација во домашната индустрија, како 
и за поефикасно користење на склучените стран-
ски кредити за модернизација на железницата . Ќ е 
се заостри одговорноста за подобро користење на 
капацитетите, поголема сигурност и подобар ква -
литет на услугите на железницата . Ќ е се преземат 
мерки за обезбедување на динарскиот дел на учес-
твото во финансирањето на приоритетните в л о ж у -
вања во железничкиот сообраќај и во изградбата 
на автопатишта, за кои се одобрени кредити од ме-
ѓународните финансиски организации. 

Ќе се преземат мерки за решавање на пробле-
мите во текуштата репродукција на поморскиот, 
речниот и авиосообраќајот заради нормализација 
на условите за нивното работење, со обврска за 
подигање на квалитетот на • нивните услуги и за 
доследно извршување на обврските спрема кори-
сниците. 

Во развојот на поштенско-телеграфско-теле-
фкжскиот сообраќај приоритет ќе и се даде на побр-
зата модернизација и развој на поштенско-теле-
графско-телефзнскиот капацитет, особено на ма-
гистралните и меѓународните телекомуникациони 
ЛИНИЈИ, заради посогласен развој на системот со кој 
поцелосно ќе се задбволува ненамирената побару-
вачка. 

Дел од средствата на кредитниот потенцијал 
на банките, на примарната емисија и на странските 
кредити ќе се насочи за поголемо производство на 
опрема во домашната индустрија за потребите на 
железницата и за изградба на поморски и речни 
бродови во домашните бродоградилишта. Дел од 

' средствата* за тие потреби ќе се обезбеди со здружу-
вање на средства на заинтересираните организации 
на здружен труд врз самоуправна основа. 

Со економската политика и со други мерки ќе 
се дестимулира превозот во друмскиот сообраќај 
што се врши со средства за сопствени потреби, во-
дејќи сметка за специфичностите на одделни де ј -
ности. v / 

Ќе се создат услови за извршуЕње на обвр-
ските што за организациите за меѓународен соо-
браќај произлегуваат од меѓународните договори. 

До крајот на јуни 1933 година ќе се донесе оп-
штествен договор за развој на интегралниот ооо-, 
браќа ј , со кој ќе се утврдат мерките за поттикну-
вање на развојот на интегралниот систем на тран-
спортот,. а со тоа и за поголем обем на работата и 
порационално работење, посебно во транзитниот 
сообраќа]. к 

13. Во областа на туризмот, со здружување на 
средства и со меоки на републиките и на автоном-
ните покраини, ќе се создадат услови за подобру-
вање на материјалната положба на организациите 
на / здружен труд, во областа на туризмот, а посебно 
на хотелиерството, за поуредно снабдување, уна-
предување на туристичката понуда ЕО seMjaia и во 
странство, заради остварување поголем девизен 
прилив и намалување на одливот на девизи. 

Врз основа на доходовниот интерес и заедни-
чкото^ стекнување на девизи ќе се поттикнува 

здружувањето на средства заради изградба на но-
ви туристички капацитети и поцелосно намирува-
ње на туристичката потрошувачка. 

14. Заради отстранување на структурните не-
усогласеност^ подобро користења на расположи-
вите производни капацитети, зголемување на по-
нудата и асортиманот на стоки и услуги, супсти-
туција на увозот, подобро користење на секундар-
ните суровни и, посебно, заради зголемување на 
вработеноста, непходно е максимално да се искори-
стат можностите за развој на малото стопанство во 
општествениот и индивидуалниот сектор. Заради 
тоа: 

1) ќе се преземаат мерки и ќе се создаваат ус -
лови за поголема економска заинтересираност на 
поголемите производствени и трговски организа-
ции, на здружен труд да основаат и развиваат спе-
цијализирани организации на малото стопанство во 
опшствениот и индивидуалниот сектор; 

2) републиките, автономните покраини и оп-
штините, со даночната и кредитната политика и со 
други мерки, ќе го овозможат и стимулираат по-
брзото основање н*а самостојни дуќани, договорни 
организации на здружен труд и занаетчиски и д р у -
ги задруги, со тоа што приоритет треба да џу се да -
де на зголемувањето на производство за извоз и су-
пституција на увозот, на производството и ошопе-
рацијата и на зголемувањето на услугите во- д е -
фицитарните услужни дејности; 

3) со даночната политика и со други мерки да 
се стимулира побрзото вработување на работни-
ците во самостојните дуќани; 

4) ќе се поттикнува поголемо ангажирање на 
лични средства на работните луѓе, посебно на р а -
ботниците привремено вработени во странство, за 
основање на договорни организации на здружен 
труд, за производствена кооперација и за д е ф и ц и -
тарните услужни дејности. 

15. Заради рационализација на градењето, ко -
ристењето и одржувањето на становите, намалува-
ње на оптоварувањето на доходот на стопанство 
со трошоците за станбена изградба и заради потти-
кнување на работните луѓе и граѓаните, со соп-
ствен труд и средства, при солидарна помош на 
другите работници и при поддршка од општестве-
ната заедница, да водат сметка за решавањето на 
своите станбени проблеми, ќе се вршат измени во 
станбената политика. Заради тоа ќе се преземат 
следните мерки: 

1) со даночната и земјишната политика, со на -
времено подготвување на земјиштето за градење, 
со поедноставување на административните проце-
дури и со други мерки, општините и градови ге ќе ги 
поттикнуваат граѓаните кон поголемо вложување 
на сопствени средства во станбената изградба и 
кон побрз развој на станбеното задругарство; 

2) ќе се спроведуваат програми за зголемување 
на станарините до нивото кое обезбедува средства, 
пред се, за одржување и репродукција на станбе-
ниот фонд врз самоуправна основа, при субвенцио-
нирање на станарините на семејствата со ниски 
примања, водејќи сметка за влијанието на зголему-
вањето на станарините врз животниот стандард; 

3) ќе се поттикнува сопственото учество на ко-
рисникот на с т а н а р с к о г право при добивањето на 
општествен стан, водејќи сметка за неговата еко-
номска и социјална ' положба; 

4) ќе се овозможи и со кредитната политика 
ќе се поддржи изградбата на станови за пазарот; 

5) и понатаму ќе се издвојуваат средства на со-
лидарноста од доходот за солидарна станбена и з -
градба, во согласност со важечките прописи на р е -
публиките и автономните покраини и со договори-
те, а за височината на издвојувањето на средства 
од чистиот доход ќе одлучуваат самостојно органи-
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задните и заедниците, во согласност со програмите 
на станбената изградба. Заради поттикнување на 
станбената изградба, средствата на . солидарноста 
комбинирано ќе се користат со средствата на гра-
ѓаните и со другите средства; 

* 6) на организациите на здружен труд ќе им се 
овозможи изградбата на * станови за свои потреби 
да Ја договараат непосредно со производителите на 
станови; 

7) со урбанизација на селото и со изградба на 
определени стопански капацитети на подрачјата што 
располагаат со потребни суровини, работна сила и 
неискористен станбен фонд ќе се вли јае врз забава-
ње на доселувањето во големиве градови; 

8) ќе се прифатат оние у р б а н и с т и ч к и и архи-
тектонски решенија (програми и проекти) што ќе , 
обезбедуваат услови за применување на рационал-
ни стандарди за уредување на населбите и за опре-
мување на становите, при максимално штедење на 
енергија, материјал и простор; 

9) заради заштита на земјоделското земјиште, 
со просторните планови и со урбанизација на насел-
бите ќе се оневозможи стихизната изградба на ин-
дивидуални куќи, куќи за одмор и други содржини; 

10) со придонес за користење на градското зем-
јиште, со поефикасно з а ф а ќ а њ е на градската рента 
и со други мерки нерамномерно ќе се распоредат 
трошоците за изградба и ,користење на комуналната 
инфраструктура врз сите корисници на комунални-
те услуги; 

11) со политиката на станарините ќе се стиму-
лира порационалното користење на станбениот 
фонд. # 

16. Во 1983 година ќе се извршат променр! во 
политиката на вработувањето за да се обезбеди по-
големо вработување на младите стручни кадри, а со 
тоа и јакнење на производствената творечка оси OF а 
како суштествен предуслов за остварување на про-
грамата на економската стабилизација и решавање 
на социјалните и политичките проблеми п г п гм соз-
дава порастот на бројот на лицата што бараат -вра-
ботување. Тежината на овој проблем бара да се при-
стапи KOFI негово поенергично решавање. 

Заради остварување на таа цел, ќе се преземат 
мерки во 1983 година да се вработат најмалку ЗОО 
илјади нови работници, од што 250 илјади млади 
стручни кадри, и тоа: со пораст на вработеноста во 
општествениот сектор околу 120 илјади, со замена 
на оние ЦЈТО заминуваат во п е н а л а — околу 150 ил-
јади и со посестран развој на дејностите што се вр-
шат со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните — околу 30 илјади. 

Ќе се обезбеди побрз прием и поповолен однос 
во вработувањето на младите стручни кадрк спрема 
вкупниот број на нововработените и ќе се создадат 
услови за ново вработување на младите сходно со 
потребите на здружениот труд. а пред се зч произ-
водствени работи. За да се остварат тие цели е по-
требно' 

сите организации на здружен труд да ги пре-
испитаат своите услови и можности и да ги утврдат 
начините за зголемување на продуктивноста на тру-
дот. за воведувања на поеластичен систем на работ-
ното време на работниците, заради продолжување 
на погонското работно време и поголем степен на 
користење на општествените средства и, врз таа 
основа, да утврдат 'програми за зголемено ираОоту-
Еање; 

2) со потонемо вреднување на производствениот 
и на творечкиот труд и на трупот под теш^и усло-
ви тр^ба да се поттикнува вработувањето на тие 
работи: 

3) во републиките и во автономните покраини 
да се обезбедат сите потребни предуслови за vреши-
телно спречување на неработата и недпсцигглпиата 
исклучување на нег^гботтцтите оа орга тизаниите на 
здружен труд, укинување на работата на пензионе-
рите и оневозможување работа на лицата кои стек-

нале право на пензија (особено во суфицитарните 
занимања), за да се сведат на неопходна MT.pa сите 
други БИДОВИ дополнителна работа, за зголемување 
и за подоследно извршување на обврските во по-
глед на приемот на приправници, како и за заостру-
вање на санкциите за бесправна работа; 

4) со соодветни стимулативни мерки да се пот-
тикне поголемото а н г а ж и р а њ е на средства на гра-
ѓаните, вклучува јќи ги и штедните влогови на гра-
ѓаните на привремена работа во странство, заради 
проширување на целокупната материјална основа 
на здружениот труд, како и заради основање на до-
говорни организации на здружен труд и на други 
видови труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните; 

5) општествено-политичките заедници, посебно 
општините, да направат програми за развој на ма-
лото стопанство во обата - сектори на сопствен! ст и 
да обезбедат да се упроетат условите и да се забрза 
постапката за основање на организациите на мало-
то стопанство од индивидуалниот сектор; 

6) во републиките и во автономните покраини да 
се преземат мерки за усогласување на образовниот 
систем со потребите на здружениот труд, вклучу-
в а ј ќ и го и укинувањето на образовните капацитети 
во кои се школуваат кадри што не му се потребни 
на здружениот труд, за преквалификаци ја и доква-
л и ф и к а ц и ј а на кадрите од суфицитарните занима-
ња, како и мерки за зголемување на територијална-
та подвижност на работниците; 

7) да се согледаат можностите за скратување на 
работното време на определени категории pa6oi ни-
ци што вршат работи и задачи под отежнати услови 
за работа и под услови штетни по здравјето, под 
услов да не се намалуваат просечните рабо гни за -
дачи што се остварени пред скратувањето на работ-
ното време, за да се зголеми бројот на вработените 
врз основа на подоброто користење на капацитетите 
и воведувањето на повеќесменска работа, а со тоа 
да се зголемат производството и доходот; 

8) врз самоуправна основа да се утврдат обврс-
ките на организациите на здружен труд за подо-
бро користење на капацитетите, а со тоа и за зголе-
мување на бројот на вработените, а ако тие тоа не 
го можат, задолжително да здружат средства за по-
големо вработување на работниците во организа-
циите на здружен труд што имаат услови за тоа; 

9) општествено-политичките заедници со мерки 
на економската политика да ро стимулираат вове-
дувањето на повеќесменска работа, заради решава-
ње на проблемот на вработувањето и на др>ги про-
блеми, како и заради зголемување на производ-
ството; 

10) со монетарната, кредитната и даночната по-
литика и со мерки на општинските органи да се 
поттикнува "ангажирањето на денарските средства 
и на девизите на населението за основање на до-
говорни организации на здружен труд и зголемено 
вработување во малото стопанство; 

11) со измени и дополненија на прописите од 
областа на работното законодавство да се создадат 
услови за работа со скратено работно време за да 
може, во определени случаи, на задачите и рабо-
тите да се вработат двајца работници, како и усло-
ви за организирано привремено вработување на ли-
цата шт;о бараат вработување, при сразмерно пре-
сметување на таквото вработување во пензискиот 
стаж; 

12) да се преиспитаат и евентуално заострат 
критериумите за евидентирање на лицата што ба-
раат вработување и да се предвиди обврска тие ли-
ца под определени услови да прифатат соодветни 
работи; 

13) да се обезбеди јавност и демократичност 
на постапката на примање на работа и, врз основа 
на определени критериуми, 'доследно да се почиту-
ва редоследот на вработување на приоритетните ли-
сти; 
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14) со интензивирање на здружувањето на тру-
дот и средствата помеѓу развиените и недоволно ра -
звиените региони да се создаваат услови за побрзо 
продуктивно вработување во недоволно развиените 
републики, а посебно во Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово; 

15) да се создаваат услови за ^ р а м н о м е р н о и 
порационално вработување на работно способното на-
селение и за поголема територијална подвижност на 
работниците во земјата. 

17. Ќ е се намали обемот на инвестициите во 
основните средства и ќе се усогласи со реалните из-« 
Е ори на средства и со можностите на понудата за 
инвестиции, со тоа што инвестициите да4 се насочу-
ваат во развојот на приоритетните дејности. Обемот 
на инвестициите во основните средства ќе се нама-
ли околу 20%, а во општествениот сектор околу 
25°/о. Врз оснива на тоа, ќе се намали учество го на -
инвестициите DO општествениот производ на г к у п -
ното стопанство, зависно од реално р а с п о л о ж и ите 
средства за инвестиции. 

Најголемиот дел од реалните расположиви сред-
ства треба да се насочи кон побрзо завршување на 
објектите за производство на стоки и услуги што 
треба да придонесат за предвидениот растеж на 
општествениот производ, а особено што можат да 
дадат побрзи ефекти во зголемувањето на производ-
ството на стоки и услуги за извоз, посебно на кон-
в е р т и б и л н а ^ подрачје, во рационалната супститу-
ција на увозот со зголемување на производството на 
енергија, дефицитарни суровини и репродукционен 
материјал и основни земјоделски производи и во 
зголемувањето на продуктивното вработување, како 
и во остварувањето на развојните програми што се 
реализираат преку здружување на трудот и сред-
ствата БО стопански недоволно развиените републи-
ки и автономии покраини. Заради обезбедзгс.ање на 
континуитет во производството на стоки и услуги 
за кои е утврдена потребата* од побрз развој, треба 
селективно да се пристапи кон новите инвестициони 
вложувања. Вложувањата во непроизводствеки и 
местоггански намени треба суштествено да се нама-
лат, со тоа што обемот на вложувањата во станбе-
ната изградба треба да биде во согласност со реал-
ните можности за Шармирање на средства за тие 
намени, во согласнот со договорената' станбена по-
литика. 

За остварувањето на таа политика ќе се презе-
мат следните мерки и активности: 

1) со, економски и други мерки ќе се изврши 
селективно стеснување на започнатата инвестицио-
на програма во согласност со задачите на. инвести-
ционата политика, со откажување од изградбата на 
започнатите и nh новите објекти кои не се непосред-
но во Функција на политиката з-тврдонд во оваа ре-
золуција и па кои не можат да се обезбедат реални 
извори рта финансирање во целост и други услови 
за нивното рационално користење, вклучувајќи ја 
и нормализацијата на определени домашни долгови 
настанати по таа основа; 

2) со заедничко планирање, со економската по-
литика, со соодветна активност на стопанските ко-
мори и на деловните банки ќе се стимулира здру-
жувањето на средства и самоуправното насочување 
на расположивата општествена акумулација и на 
кредитниот потенцијал пан вложувањата от 
оваа резолуција а, по потреба, во неопходна мера 
ќе се врши и задолжително здружување на сред-
ствата за развој на електроенергијата и на произ-
водството на јаглен; 

3) ќе се ограничат вложувањата за - копренанод-
ствени и нестопапски намени, како и изворите на 
средства за тие намени; 

4) ќе се запре натамошната изградба на сите 
оние објекти што не се во непосредна функц-ита на 
зголемувањето на извозот, што не се опфатени со 
стеснетите приоритети и што имаат високи непо-

. криени пречекорувања; 

5) ќе се ограничи трансформацијата на крат -
корочните средства во инвестициони пласмани и 
користењето на смртните средства за финансирање 
на инвестициите-за основни средства и со тоа ќе се 
стеснат инфлаторните и дефицитарните извори за 
финансирање на инвестициите, 

6) со измени и дополненија fja Законот за вло-
ж у в а њ а средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд и на Законот за долго-
рочна производствена кооперација, деловно-техни-
чката соработка и за прибавувањето и отстапување-
то материјално право на технологија помеѓу*органи-
зациите на здружен труд и странски лица, ќе се 
поттикнува приливот на странски капитал и на мо-
дерна технологија и нивното порационално користе-
ње и насочување за потребите на побрзиот и пок-
валитетниот стопански разво ј ; 

7) со измени и дополненија на прописите за ин-
вестиционата изградба и за начинот на обезбедува-
њето средства за инвестиции во републиките и во 
автономните покраини ќе се обезбеди изградбата на 
објекти и реални извори на средства за нивното ф и -
нансирање, во согласност со договорената развојна 
и инвестициона политика; 

8) со применувањето на општествените договори 
за евидентирање на намеруваните инвестиции и за 
критериумите и начинот на давање мислења за оп-
штествено-економската оправданост на измерува-
ните инвестиции ќе се вли јае воз процесот на доне-
сување на инвестициони одлуки и врз рационалниот 
избор на инвестиционите вложувања, во согласност 
со развојната политика; 

9) ќе се поттикнува штедењето на граѓаните и 
порационалното насочување на средствата од ште-
дење, првенствено во развојот на малото стопанство 
и за станбена изградба; 

10) ќе се согледаат искуствата, можностите и 
постапките за договарање на инвестиционите рабо-
ти по фиксни цени; 

11) ќе се заостри одговорноста на работниците 
во организациите на здружен труд за економската 
и општествената оправданост на инвестициите и на 
нивните ефекти. Тоа посебно се однесува ча пред-
лагачите на инвестиционите програми, како и на 
поединците и службите што влијаат и даваат ин-
формации за оправданоста на новата инвестиција; . 

12) со измени и дополненија на Законот за по-
себните услови за давање кредити за инвестиции ќе 
се поттикнува с а м о ф и н а н с и р а њ е ^ врз принципите 
рта здружувањето на трудот и средствата, ќ( се 
утврдат условите за кредитирање на инвестициите 
и ќе се оневозможат инвестициите ако не се усогла-
сени со задачите на инвестиционата политика 

18. Со монетарната и кредитната политика ќе се 
поддржува остварувањето на основните цели и з а -
дачи на политиката на оппттествено-економскиот 
развој утврдени со оваа резолуција и јакнењето на 
динарот како единствено платежно средство во зем-
јата. Заради тоа, со мерките на монетарната и кре-
дитната политика ќе се обезбеди парична ха маса 
да расте во согласност со обемот на, паричните тран-
сакции, со тоа што тој пораст ца биде во согласност 
со остварувањето на програмата на економската 
стабилизација, односно на Аит;<тиисКлаиидната про-
грама. Порастот на пласманите на банките ќе биде 
БО функцијата на така п р е д в о е н о т о движење на 
паричната маса. 

Со измени и дополненија рѓа систем ските реше-
нија во областа на монетарниот, кредитниот и бан-
карскиот систем и со монетарната и кредитната по-
литика ќе се обезбеди поголема ефикасност во по-
глед на одржувањето на ликвидноста на организа-
циите на здружен труд во стопанството и на банки-
те. 

Примарната емисија ќе се користи за монетиза-
ције на преносливите краткорочни хартии од вред-
ност што ги издаваат организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, за давање кредити 
на банките врз основа" на хартиите од вредност и за 
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остварување на селективните цели и задача на мо-
нетарната и кредитната политика и ќе се насочу-
ва за основните селективни намени утврдени, со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1931 до 1985 година, што поблиско ќе го утврди Со-
бранието на СФ1^Ј со Одлуката за целите и задачи-
те на заедничката 'емисиона и парична, политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 
1983 година. 

Деловните банки со своите планови треба да 
утврдат кој дел од кредитниот потенцијал ќе се на-
сочи за поттикнување на заедничките вложувања 
и на заедничкото поднесување на ризиците со орга-
низациите на здружен труд, како и минималната 
акумулативност во однос на вложените средства. 

За да се остварат овие цели и задачи, ќе се пре-
земат следните мерки* 

1) ќе се извршат измени и дополненија на про-
писите од областа на монетарниот, "кредитниот и ба-
нкарскиот систем и ќе се преземат мерки за јакне-
ње на финансиската дисциплина, за санирање на 
финансиските проблеми и за зголемување на е ф и -
касноста на финансискиот систем; 

2) Народната банка на Југославија , со мерки .и 
инструменти на монетарната' и кредитната код нин-
ка, ќе обезбеди динамично усогласување на предви-
дениот пораст на паричната маса и на пласманите 
на банките со сезонските потреби на стопанството; 

3) во пласманите на банките ќе се зголеми уче-
ството на организациите на здружен труд • од обла-
ста на стопанството, а во тоа — пласманите за прио-
ритетните намени утврдени со оваа резолуција ; 

4) ќе се обезбедат услови инвестиционите кре-
дити да растат побавно од растежот на вкупните 
Пласмани на банките; 

5) ќе се обезбедат најповолни услови за креди-
тирање на подготовката на производството за извоз 
на стоки и услуги и на, извозот, како и на производ-
ството, откупот и залихите на основните земјодел-
ски и прехранбени производи и формирањето на ре-
зерви на тие производи во однос на другите селек-
тивни намени, во согласност со утврдените моне-
тарни рамки, во согласност со усвоената монетарно-
-кредитна политика; 

6) користењето на краткорочните средства на 
банките за долгорочни пласмани ќе се намалува 
постапно, така што до крајот ца 1983 година да из-
несува најмногу 20°/р; 

7) од кредитниот потенцијал на банките ќе се 
насочат преку Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка на јмалку 21 милијарда ди-
нари за кредитирање на извозот на опрема, бродови 
и изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит, за што ќе се донесе посебен закон; 

8) со сојузен закон ќе се регулираат начинот и 
условите за обезбедување на сопствени обртни сред-
ства на организациите на здружен труд како услов 
за користење на инвестиционите кредити; 

9) за покревање на загубите можат да се даваат 
банкарски кредити само краткорочно до обезбеду-
вањето средства, според санационата програма. 

10) со мерки на монетарната и кредитна га поли-
тика ќе се за ј акне одговорноста на банките и на ор-
ганизациите на здружен труд уа уредното извршу-
вање на преземените обврски за плаќање во земјата 
и во странство, ќе се спречува создавањето на об-
врски без покритие и ќе се влијае врз јакнењето на 
финансиската дисциплина, врз строго наменското х 
користење на еми споените извори и рационалното ко-
ристење на паричните средства' 

11) нема да им се дозволи користењето на кре-
дити, како и користењето на примарната емисија 
по тие кредити, на организациите на здружен труд 
кои држат производи на залихи, а на пазарот пос-
тои недостиг на производите чии залихи се креди-
тираат; 

12) со политиката на каматните стапки и со 
други мерки ќе се стреми кон постепено намалу-

вање на разликата меѓу стапката ца инфлацијата 
и височината па каматните стапки, со тоа што ќе се 
обезбедат диференцирани камати во согласност со 
политиката на остварување . на приоритетите утвр-
дени во Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, и со оваа резолуција; 

13) ќе се обезбеди поголемо и поефикасно при-
менување на монетарните и кредитните, инструмен-
ти заради регулирање на количеството на пари во 
оптек и спречување на нив!гата неконтролирана 
емисија, обезбедување ликвидност на банките и ј а к -
нење на финансиската дисциплина; 

14) заради ј акнење на сопствените обртни сред-
ства ќе се со/гледа потребата,за посебно искажување 
на основните и обртните средства и ќе се ограничи 
користењето на обртните средства за инвестиции во 
основни средства. 

19. Ќ е се преземат мерки за остварување на ус-
тавниот концепт за единството на југословенскиот 
пазар, заради отстранување на причините и појави-
те на нарушување на тоа единство, за подобра ор-
ганизираност на тој пазар, под обра усогласеност на 
стоковните и паричните текови и на понудата и по-
барувачката, за поголема интегрираност врз само-
управни основи на учесниците на тој пазар и за 
подобра снабденост на тој пазар со производите зна-
ча јни за производството и стандардот на население-
то. За да се оствари таа политика, ќе се преземат 
следните мерки: 

1) федерацијата , републиките, автономните пок-
раини и општините ќе ги преиспитаат прописите од 
својата надлежност со кои се регулираат односите 
на единствениот југословенски пазар и ќе ги изме-
нат одредбите на тие прописи чие применување до-
ведува до нарушување на единството на југосло-
венскиот пазар, до ограничување на движењето на 
стоките, трудот, акумулацијата и девизите и до за -
творање во регионални рамки; 

2) Стопанската комора на Југославија , стопан-
ските комори на републиките, стопанските ком ари 
на автономните покраини и општите здруженија на 
стопанството, во соработка со, организациите на 
здружен труд и со заедниците на здружениот труд 
за меѓусебна планска и деловна соработка, до крајот 
на март 1983 година ќе ги согледаат причини ге за 
прекинување на репродукциони ге текови и, прг* на ј -
широка расправа на јавноста, во здружениот труд 
и го ; делегатските собранија, ќе преземат и предло-
ж а т ' м е р к и и услови тие текови да се норма дизпраат 
и да се поттикне поширокото здружување на тру-
дот и средствата во стопанството. Ќе продолжи и ќе 
се забрза процесот на самоуправно спогодување за 
развојот па енергетиката, металургијата, производ-
ството и преработката на" метали и неметали, хеми-
ската индустрија*, агрокомплексот, сообраќајот и вр-
ските, банкарството и осигурувањето и др. во цела-
та з^мЈа: 

3) ќе се поттикнува поврзувањето меѓу произ-
водителите и п о т р о ш у в а ч и т е центри заради подо-
бра снабденост на пазарот, со договарање на произ-
водството пред почетокот на репродукциониот цик-
лус, со вложување во складишен простор и со пора-
ционално користење на транспортот; 

4)| ќе се утврдат механизми и ќе се донесат мер-
ки за ^ р а м н о м е р н о снабдување на потрошувачите 
во целата земја со производи што ги нема доволно. 
Како што се сите форми на енергија од заеднички 
интерес и другите производи од витално значење за 
снабденоста на пазарот и ќ е се донесат самоуправни 
општи акти за организирање и порамномерно снаб-
дување со тие производи на единствен начин во 
земјата; , 

5) во согласност со Општествениот договор за 
мерките за обезбедување на девизи' за плаќање на 
прчоритетпмот У В О З на определени производи, одно-
сно суровини за нивно производство во 1983 година 
на единствениот југословенски паза"р, самоуправни-
те интересни заедници на републиките и на авто-
номните покраини за економски односи со странство 
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во Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство ќе обезбедат девизи за увоз 
на суровини, репродукционен материјал и готови 
производи заради подобра снабденост на пазарот со 
производи од посебно значење за стандардот на на-
селението, како што се лекови, средства за хигиена 
и одделни основни прехранбени производи што не 
се произведуваат во земјата или не се произведу-
ваат во доволни количества; 

6) навремено ќе се донесат материјални биланси 
на поважните суровини, репродукциони материјали, 
лекови, санитетски материјали и индустриски стоки 
за широка потрошувачка во 1983 година; 

7) до 15 септември 1983 година ќе се донесат 
усог. АС И̂ би TV^'I на о с п о р и т е земјоделски и 
прехранбени производи за 1983/84 година на ниво 
на федерацијата , републиките и автономните пок-
раини; 

8) ќе се склучи договор за обезбедување на 
стабилни извори за финансирање на стоковните 
резерви и за изградба на складиштен простор; 

9) ќе се за ј акне активноста и одговорноста на 
инспекциските служби, . на правосудните и други 
надлежни органи врз спречувањето и отстранување-
то на појавите на нарушување на единството на ју -
гословенскиот пазар, промет на девизи и потисну-
вање на динарот од прометот, затворање на пазарот 
и ограничување на движењето на стоките, услугите, 
акумулацијата и девизите. 

20. Со усогласување на стоковно-паричните од-
носи, со оневозможување на потрошувачката без 
реално покритие и со отстранување на причините 

то г-r.— 'v; г - . ~ - о г т>з ус тг уважете на един-
ствениот југословенски пазар, ќе се создаваат усло-
ви за позначително забавање на растежот на цените 
па водите и услугите и на животните трошоци 
во 1983 година. 

/ Определувањето на највисокото ниво на цените 
на производите и услугите ќе се менува зависно од 
тоа како ќе се стекнуваат услови за урамнотежува-
ње на односите меѓу понудата и побарувачката на 
производи и услуги, односно к а ј оние к а ј кои дос-
ледно. се применува критериумот на светските цени 
и каде што формирањето на цените е регулирано со 
самоуправни спогодби и општествени договори врз 
долгорочна основа, при учество на кра јните потра-
ја "пгч -и: „ !; кс,-! е усогласени понудата и побарувач-
ката и каде нема опасност за висок растеж на цени-
те и за други нарушувања во процесот на репродук-
цијата или за пораст на животните трошоци; к а ј 
кои ќе се утврди дека стриктната контрола на тро-
шоците и на доходот обезбедува стабилност на це-
ните; за кои, врз основа на долгорочни договори за 
деловната соработка или договори за изградба, ' од-
напред се утврдува испораката по фиксна цена. 

Поблиската разработка на утврдената политика 
на цените и начинот на остварување на таа поли-
тика ќе се утврдат со општествениот договор за ос-
тварување на политиката на цените во 1983 годинад 
што ќе се склучи дб кра јот на јануари 1983 година, 
а со кот, ноќва! другото,, ќе се разработат кри-
террхумите, условите и мерките за постепено напуш-
тање на утврдувањето на највисокото ниво На це-
ните на сите производи и услуги и за создавање на 
услови за јакнење, на улогата и одговорноста на 
здружениот труд во спроведувањето на политиката 
на цените. 

Ќе се води изразито селективна политика на 
цените заради постепено отстранување на постојни-
те диспаритетИ на домашните цени во однос на 
светските цени, заради усогласување на односите во 
примарната распределба и за намалување на ^ о п -
равданите разлики во нивото на цените на исти или f 
слични производи. Во согласност со тоа, ќе се оне-
возможи порастот на цените на сите 'производи и 
услуги и зголемувањето на цените заради покритие 
на загубите во работењето, зголемувањето на- лич-

ните доходи без остварени резултати на трудот, на 
инвестициите и слично. Во првото тримесечје -на 
1983 година ќе се подготват соодветни аналитички 
основи за диспаритетите на цените со заклучоци и 
предлози за исправување на диспаритетите. Излезот 
од отежнатите услови на стопанисувањето мора да 
се наоѓа во користењето на внатрешните резерви, 
во зголемувањето на продуктивноста на трудот и 
намалувањето на производствените трошоци, а не 
во зоголемувањето на цените. 

Со спроведување на политиката на цените ќе се 
обезбеди станарините да растат побргу од општиот 
растеж на цените. З а таа цел, станарините постепНо 
ќе се зголемуваат до нивото што обезбедува сред-
ства за управување, одржување и репродукција на 
станбениот фонд, со субвенционирање на трошоците 
на домувањето на семејствата со ниски примања. 

Со единствено спроведување на политиката на 
цените ќе се обезбеди зачувување на позитивните 
ефекти на девалвацијата . 

Ќ е се отстранат недостатоците на сегашниот 
систем на цените и на неговата примена. Цомеѓу 
другото, ќе и се даде соодветно значење и на при-
гкрчага на критериумите на светската цена при ф о р -
мирањето на цените и воспоставувањето на односите 
на домашнине цени, како и на спроведувањето на 
општествената контрола на цените. 

Во спроведувањето на политиката на цените ќ е 
се користат и критериумите на ефикасност на сто-
панисувањето и на наменската распределба на до-
ходот, поаѓа јќи од просечните услови на единстве-
ниот југословенски пазар, у в а ж у в а ј ќ и ги притоа 
односите на понудата и побарувачката и утврдената 
економска политика. 

Ќ е се утврдат задолжителните форми на сора-
ботка помеѓу заедниците за работи на цените, ќе се 
преиспита достојната поделба на надлежностите на 
општествено-политичките заедници во областа на 
цените и ќе се донесат соодветни подзаконски акти, 
во согласност со измените и дополненијата на З а к о -
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените. 

Ќе се утврди долгорочна политика на цените за 
одделни стопански сектори, како што се енергети-
ката, црната и обоената металургија, базната хеми-
ја, земјоделството, шумарството и железничкиот 
сообраќај. 

За земјоделските производи од посебен интерес 
за целата земја, најдоцна до 15 септември 1983 го-
дина, ќе се утврдат производителско-продажните и 
заштитните цени на ниво- на земјата за 1984 година. 

Со политиката на цените ќе се обезбеди поголе-
ма економска мотивираност на земјоделските про-
изводители за поголемо производство преку отстра-
нување на постојните интерни и екстерни диспар-
итет^ т'~г, оС го^тт^дат услови во текот на годината да 
се обезбеди систем на мерки постепено да се преми-
не на таква политика на цените во земјоделството 
што ќе ja води здружениот труд внатре во репро-
дуканоните целини. 

Ќ е се преземаат соодветни активности и мерки 
за поттикнување на самоуправното регулирање на 
односите во областа на цените врз доходовни основи 
и врз долгорочно усогласените интереси и цели На 
производителите и потрошувачите. 

Ке се сузби јат сите форми на монопол. Ќ е се 
заострува одговорноста и контролата*, за неизвршу* 
вање на утврдената политика на цените. Со посебни 
даночни инстрзгменти ќе се дестимулира зголемува-
њето на цените надвор од утврдената политика. 

21. Во 1983 година ќе се организира и .ќе се спро-
веде широка акција на штедење на сите нивоа на 
општествената организација и во сите области на 
општествено-економскиот живот. Заради тоа, ќе се 
преземат следните мерки: 

1) ќе се донесе Закон за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства за 
исплата на определени издатоци врз товар на тро-
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шоците на работењето, како што се: дневници, изда-
тоци за реклама, репрезентација и за пропаганда и 
др., што ќе се применува во сите републики и' авто-
номни покраини што овие прашања не ги регулира-
ле со општествен договор; 

2) во основните организации на здружен труд 
ќе се направат комплексни програми за штедење на 
енергија, суровини, репродукционен материјал и ос-
новни средства. Основните организации на здружен 
труд од областа на производството и услугите н а ј -
малку за 5% ќе ја намалуваат потрошувачката на 
енергија по единица на производ, односно услуга, а 
во сообраќајот потрошувачката на течни горива ќе 
се намали во просек за 10%. Заради општа рацио-
нализација на потрошувачката на енергија и за обез-
бедување на додатни количества енергија за зголе-
мување на производството, другите потрошувачи ќе 
ја намалат вкупната потрошувачка за 8%, а во тие 
рамки — потрошувачката на течни горива на јмалку 
за 12%. Со мерките на економската политика, опште-
ствено-политичките заедници ќе го поттикнуваат 
штедењето на енергија и преориентацијата од теч-
ни на цврсти горива. Ќ е се поттикнува преминува-
њето од течни на цврсти горива за загревање на 
становите од заеднички топлани, според програмите 

УШТО ќе ги утврдат собранијата на општините. Со 
потрошувачки кредити, со даночната политика и со 
други мерки на економската политика ќе се поттик-
нува замената на ложиштата на течни горива со ло-
ж и ш т а на цврсти горива и со уреди за користење на 
соларната енергија; • ~ 

3) во стопанските комори на републиките и сто-
панските комори на автономните покраини ќе се со-
гледа користењето на капацитетите во одделни гру-
пации и организации на здружен труд и ќе се пот-
тикнува прометот на опрема од организациите на 
здружен трзтд што не ја користат доволно опремата 
во организациите во кои таа опрема подобро ќе се 
користи; 

4) ќе се донесат потребните прописи за користе-
ње на поевтина амбалажа и за собирање и користе-
ње на секундарните суровини и за рационална пре-
работка на отпадоците; 

5) ќе се донесе пропис за порационалното кори-
стење на земјоделските и прехранбените производи, 
за забрана на колењето на телиња, јагниња, прасиња 
и слично; 

6) ќе се преземат мерки на штедење во проме-
тот, а во Стопанската комора на Југославија , во сто-
панските комори на републиките и во стопанските 
комори на автономните покраини ќе се согледаат 
можностите бројот на п о с р е д н и ц и ^ во прометот на 
стоки да се намали; 

7) во Стопанската комора на Југославија ќе се 
забрза работата врз рационализацијата и осетното 
намалување, на бројот на стопанските претставниш-
тва во странство; 

8) на акцијата на штедењето треба да и се даде 
на јширока општествено-политичка поддршка. 

22. Со преземање на мерки за пораст на произ-
водството, како и со зголемено штедење на сите нив-
оа, треба да се обезбеди пораст на општествениот 
производ и на доходот. Со измени и дополненија на 
прописите за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот и на прописите за инстру-
ментите за плаќање, како и со пореално искажување 
на производството, реализацијата и залихите, треба 
да се обезбеди пореално искажување на доходот. 

Со распределба на доходот мора да се обезбеди 
пораст на учеството на стопанството во доходот на ј -
малку 2 процентни поена, а со распределба на 
чистиот доход треба да се обезбеди за 3 процентни 
поена побрз растеж на издвојувањето за ј акнење на 
материјалната основа на трудот од издвојувањето за 
лични доходи. Со резолуциите на републиките и на 
автономните покраини за остварувањето на полити-
ката на економската стабилизација, со општествени-

те договори и со самоуправните спогодби, со само-
управните општи акти на организациите на здружен 
труд, а по потреба и со мерки на општествено-поли-
тичните заедници, треба да се обезбеди, во соглас-
ност со овие определби, сите форми на потрошувач-
ката да растат значително побавно од растежот на 
доходот. Сите механизми на ф о р м и р а л е и насочува-
ње на потрошувачката мораат да се засноваат врз 
остварениот доход. 

Енергично и ефикасно ќе се намалува потрошу-
вачката и ќе се усогласи со расположивите средства 
за домашна финална потрошувачка, ќе се сузбиваат 
изворите на и н ф л а ц и ј а и постепено ќе се стеснува 
инфлаторно™ финансирање на потрошувачката. 

Републиките и покраините ќе донесат договор за 
единствените критериуми за утврдување на делот од 
доходот што е резултат од посебни погодности на 
пазарот и во стекнувањето па доходот, како и про-
писи за располагањето со тој дел од доходот, што ќе 
се применуваат веќе во 1983 година. 

23. Организациите што работат со загуби ќе на-
прават санациони програми. Бо таа смисла е неоп-
ходно, покра ј другите мерки, тие организации да се 
растоваруваат од соодветни обврски во времето до-
дека ги остваруваат новите развојни .програми, по 
потреба да ја намалат амортизацијата, со тоа што 
тие обврски ќе ги намират кога ќе остварат попо-
волни резултати, да направат програми за користе-
ње на работното време, за прегрупирање на вработе-
ните, преквалификаци ја и школување од работа и 
да образуваат деловни и технолошки тимеви за из-
работка на развојните програми што остваруваат 
перспектива за економски поефикасно работење. З а -
ради санација на организациите на здружен труд-и 
за нивно оспособување за успешно стопанисување, 
ќе се применуваат, покра ј доброволното и принуд-
ното порамнување на долговите, и други мерки пред-
видени со прописите. Во процесот на санацијата 
треба да се обезбеди правото на санаторот да ја ут-
врдува, заедно сб организацијата на здружен труд 
што работи со загуба, производствената програма на 
организацијата на здружен труд што се санира, со 
тоа што да го поднесува ризикот и одговорноста за-
едно, со другите фактори што одлучувале за инве-
стициите и за активностите кои ги причиниле тие 
загуби и на тој начин да го поттикнува применува-
њето на економски критериуми во одлучувањето. 
Ако не се оствари санација на организацијата што 
работи со загуби, треба да се преземат мерки за от-
ворање ка стечајна постапка. 

24. Со општествените договори за распоредување 
на доходот и за распределба на средствата за лични 
доходи ќе -се обезбеди за ист труд и резултати од 
трудот да се остварува приближно ист доход и ли-
чен доход и побрзо, да растат личните доходи на 
производствените работници — основни носители на 
производството, на работниците што работат под по-
тешки услови и на работниците што работат на креа-
тивни работи кои придонесуваат за пораст на ПРО-
ИЗВОДСТВОТО и на продуктивноста на трудот во однос 
на личните доходи на работниците на ^ п р о и з в о д -
ствени задачи и работи. 

Во политиката и во системот на распределбата 
на средствата за лични доходи ќе се води политика 
на ј акнење на општата економска улога на личниот 
доход, (погласно со начелото на распределба според 
трудот и начелото на слободната размена на трудот. 

Самоуправните организации и заедници ја утвр-
дуваат политиката на личните доходи врз основа на 
остварениот доход. Во таа смисла, средствата за ли-
чни доходи и за заедничка потрошувачка можат да 
се зголемуваат само врз основа на резултатите од 
работењето, односно во зависност од зголемувањето 
на доходот и на чистиот доход врз основа на заед-
ничкиот придонес во текуштиот и минатиот труд на 
работникот, а посебно врз основа на зголемувањето 
на продуктивноста на трудот, намалувањето на тро-
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шоците на работењето и зголемувањето на е ф и к а -
сноста на користењето на општествените средства / 
што ре утврдува со периодичните пресметки и со 
завршните сметки, иззема јќи ги исплатените сред-
ства за чисти лични доходи по основа на порастот 
на бројот на вработените. 

Средствата за лични доходи на работниците во 
производствените и услужните дејности на стопан-
ството, во согласност со определбите од оваа резо-
луција, треба да растат побавно од растежот на чи-
стиот доход. Личните доходи во вонстопанските деј -
ности треба да растат побавно од растежот на ли-
чните доходи во стопанството. 

Во републиките и во автономните покраини ќе 
се оствари соодветна деференцијаци ја на можниот 
растеж на личните доходи помеѓу одделни дејности, 
зависно од растежот на продуктивноста на трудот, 
од достигнатото ниво и од разликите во височината 
на личните доходи. 

Во првото тримесечје на 1983 година исплатени-
те средства за чисти лични доходи не можат да би-
дат поголеми од средствата што можеле да се ис-
платат во четвртото тримесечје на 1982 година, во 
согласнбст со утврдената политика за 1982 година. 

Средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците (вклучува јќи го и делат на заедничката 
потрошувачка што се финансира од трошоците на 
работењето) во организациите и заедниците можат 
да растат по стапката на растежот на личните доходи, 
со тоа што во одделни организации и заедници изно-
сот на средствата за заедничка потрошувачка по 
еден вработен работник во 1983 година не може да 
биде поголем од двојниот износ на средствата за з а -
едничка потрошувачка по еден вработен работник во 
1983 година во републиката, односно во автономната 
покраина. 

Личните доходи во- организациите што работат 
со загуби можат да се исплатуваат само до нивото -
на загарантираните лични доходи. На работниците 
во тие организации можат да им се исплатуваат ли -
чни доходи и поголеми од загарантираните само во 
оправдани случаи, со тоа што Субјектите што одлу-
чуваат за тоа мораат да обезбедат додатни средства. 
Во таа смисла ќ е се извршат соодветни измени и до-
полненија во законите на републиките и на авто-
номните покраини со кои е утврден загарантираниот 
личен доход и исплатата на личните доходи во орга-
низациите што работат со загуба. 

Заради подоследно спроведување на политиката 
на усогласување на растежот на личните доходи ут -
врдена со оваа резолуција, Службата на општестве-
ното книговодство редовно ќ е ги следи исплатите на 
личните доходи, а во случаите на пречекорување на 
предвидените рамки — ќе ги известува за тоа со-
одветните самоуправни и оиштествено-политички 
органи заради преземање на мерки за доследно спро-
ведување на утврдената политика на личните дохо-
ди. Републиките и автономните покраини, во согла-
сност со своите надлежности, ќ е преземат мерки со 
општествени договори и самоуправни спогодби за 
стекнување и распоредување на доходот и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка во организациите на здружен труд, а 
по потреба и со донесување на соодветни прописи и 
мерки, да се обезбеди спроведувањето на утврдената 
политика во 1983 година. 

Во рамките на личната потрошувачка ќе се води 
политика, за нејзиното преструктуирање во смисла 
на поголеми издатоци за трошоците на домувањето. 

25. Со самоуправните спогодби и општествените 
договори и со мерките на економската политика ќе 
се обезбеди сите расходи за задоволување на заед-
ничките и на општите општествени потреби да се 
движат во рамките на остварените средства, со тоа 
што тие расходи да растат на јмалку за 10 индексни 
поени побавно од номиналниот растеж на доходот на 
стопанството во 1983 година, освен оние расходи што 

имаат карактер на лични примања и на придонеси 
на републиките и на автономните покраини во бу-
џетот на федерацијата . Во републиките односно во 
автономните покраини и во општините ќ е се утврди, 
во согласност со оваа резолуција , селективна поли-
тика на з а о с т а н у в а њ е ^ на растежот на средствата 
за задоволување на општите општествени и на заед-
ничките потреби зад порастот на доходот. Приходите, 
односно расходите за заеднички потреби што имаат 
карактер на лични ч примања (пензии, инвалиднини 
на воените инвалиди, детски додаток, социјална по-
мош, надомест за време на привремена невработено-
ст, надомест за боледување и ел.) ќе се движат во 
рамките на движењето на личните доходи, во согла-
сност со прописите со кои се регулирани 

Обемот на расходите во првото тримесечје на 
1983 година ќе се утврди на нивото на просечните 
тримесечни расходи во 1982 година. 

Републиките и автономните1 покраини ќ е ги ут -
врдат рамките на вкупните средства за лични дохо-
ди и за задоволување на општите општествени и 
ва заедничките потреби во однос на растежот на до-
водот во согласност со определбите од оваа резолу-
ција . Републиките и автономните покраини се дол-
ж н и да обезбедат следење на вака утврдените одно-
си во распределбата и доследна реализација на по-
литиката од оваа резолуција . 

За спроведувањето на оваа политика ќе се пре-
земат следните мејрки: 

1) општествено-политичките заедници и самоуп-
равните интересни заедници во првото тримесечје 
на 1383 година ќе ги преиспитаат прописите со кои 
се утврдени правата на корисниците на средствата 
за , задолување на општите општествени и на заед-
ничките потреби. Тие права ќ е се усогласат со ре -
алните можности на општеството. Општествено-по-
литичките заедници и самоуправните интересна з а -
едници ќе ги преиспитаат и ќе извршат ревизија на 
стекнатите права во областа на општата општестве-
на и на заедничката потрошувачка по различни 
основи, заради нивно усогласување со намалените 
материјални можности; 

2) во првото тримесечје на 1983 година републи-
ките и автономните покраини ќе донесат прописи со 
кои ќе се оневозможи наплатата и користењето на 
средствата за задоволување нџ општите општествени 
и на заедничките потреби над рамките утврдени за 
таа потрошувачка во 1983 година; 

3) во републиките и во автономните покраини и 
во општините ќе се согледаат можностите за нама-
лување на бројот на самоуправните интересни з а -
едници, намалување и укинување на административ-
ниот апарат во тие заедници и за рационализација 
на административните работи. R e се испитаат м о ж -
ностите за укинување на одделни образовни уста-
нови и за усогласување на бројот и структурата на 
образовните установи со потребите на производство-
то и со можностите на општеството; 

4) ќе се склучи договор за политиката на обез-
бедување средства за задоволување на општите оп-
штествени потреби во општествено-политичките за-
едници и договор за политиката на обезбедување на 
средства за задоволување на заедничките потреби во 
самоуправните интересни заедници; 

5) во федерацијата , во републиките и во авто-
номните покраини ќе се испитаат постојните пропи-
си од гледиштето на нивното дејство врз зголемува-
њето на административните работи. v 

26. Расходите на Буџетот на федерацијата за 
1983 година, освен средствата за Југословенската на-
родна армија ќе растат побавно од номиналниот р а -
стеж на доходот во 1983 година. 

Обемот на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1983 година во првото тримесечје на 1983 го-
дина ќе биде ниво на просечните тримесечни расхо-
ди во 19Ѕ2 година. 

Во рамките на средствата за финансирање на 
Југословенската народна армија во 1983 година ќе 

i I 
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се обезбедат средства по стапка од 5,2% од нацио-
налниот доход за реализација на плановите и про-
грамите за развој и за модернизацијата на Југосло-
венската народна армија. 1 

27. Едновремено со решавањето на економските 
проблеми, сите општествено-политички и самоуправ-
ни органи, на сите нивоа на кои се донесуваат од-
луки, ќе развиваат целосообразна заштитна социјал-
на политика, Заради поуспешен вкупен општествен 
развој , со мерки и активности од своите надлежно-
сти, при настојување товарот на стабилизацијата не-
рамномерно да се распореди. Во спроведувањето на 
мерките на социјалната политика ќе се води сметка 
тие да не го нарушуваат принципот на распределба-
та според трудот и според резултатите од трудот, ту-
к у да го поттикнуваат секој работник кон подобра 
и поорганизирана работа, кон поефикасно користе-
ње на општествените средства. Заради тоа, ќе се пре-
земат следните мерки и активности: 

1) во организациите на здружен труд и во опш-
тините ќе се утврди нивото на заштитата на најни-
скиот личен и семеен стандард за работниците со 
нкски лични и семејни приходи, а во согласност со 
тоа — соодветно ниво на загарантираниот личен 
Доход; 

2) на работниците со ниски приходи по член на 
. домаќинството ќе им се обезбедат поповолни услови 

во поглед на намирувањето на трошоците на прево-
зот за одење на работа и за враќање од работа, опш-
тествената исхрана, регресот за годишен одмор, па -
ричната помош, снабдувањето со огрев, со зимница 
и ел.; 

3) во организациите на здружен труд, во самоуп-
равните интересни заедници и во општествено-по-
литичките заедници ќе се разгледа можноста за зго-
лемување на надоместот за време на привремена не-
вработеност на работниците, на стипендиите и к р е -
дитите на учениците и студентите, надоместите на 
учениците на практична работа, трошоците на шко-
лувањето на децата и обезбедување на учебници и 
ел., земајќи ја предвид материјалната положба на 
работникот; 

4) во работните и во сложените организации на 
/ здружен труд, ђо 'самоуправните интересни заед-

ници и во општ.ествено-политичк;1те заедници, а по-
себно во општините, ќе се конкретизираат формите 
и нивоата на солидарност кога одделни основни ор-
ганизации од објективни причини ќе паднат во еко-
н о м и и тешкотии; 

5) ќе се пристапи кон евидентирање на матери-
јалната и социјалната положба на работниците и на 
граѓаните, вклучува јќи го и воведувањето на соци-
јални карти, што би служеле како основа за плани-
рање на социјалната политика во организацијата на 
здружен труд, во месната заедница и во општината 
и за преземање на конкретни мерки за заштита и 
унапредување на животниот стандард; 

6) ќе се обезбеди евидентирање на приходите 
што претставуваат извор на неоправдани социјални 
разлики кои не се резултат од трудот и творештвото 
на работните луѓе и ќе се дејствува, со ситемот на 
оданочување и со други мерки, врз отстранувањето 
на тие разлики; i 

7) условите за остварување на определени права 
(паричен надомест за време на привремена неврабо-
теност, заштитен додаток за пензиите, додаток на 
деттп. соцшална помош и ел.) треба во поголема мера 
да го vco^acaT со имотната состојба на корисниците, 

8) ќе се субвенционираат станарините на дома-
ќинствата чија вкупна имотна состојба е на грани-
цата или под потребниот износ за минимумот на жи-
вотниот стандард-

9) ќе се обезбедат поповолни услови за органи-
З М О Т ^ на различни Ф О Р М И на дневно згрижување 
и »-"-Ч-рзна на дината, особено на децата од домаќин-
ството со ГТ^УПНИ П Р И Х О Д И по Ч7»ен .на ;тома-
V Т г - ' д а се солдат-нт поповолни услови 
за исхрана и сместување на учениците и на студен-

тите во домовите, водејќи сметка за социјалните к р и -
т е р и у м и и за резултатите во учењето. Ќ е се презе-

мат мерки да не дојде до опаѓање на стандардот во 
домовите за деца без родители и за инвалидни деца 
и во домовите за стари и изнемоштени; 

10) во сите средини4 ќе се води политика на з а -
пирање на неоправданото зголемување на цените, 
посебно на цените што суштествено влијаат врз по-
растот на животните трошоци и на животниот стан-
дард на работниците. 

28. Даночната политика ќе биде во ф у н к ц и ј а на 
политиката на економската стабилизација. Ќе се из-
врши ревизија на даночните стапки. Ќ е се зголемат 
стапките на данокот на приход од дополнителна, хо-
норарна и прекувремена работа, на приходот од имот, 
на необработено земјиште, на станови и деловен про-
стор што се издаваат под закуп, на куќи за одмор и 

- закрепнување и на наследство. Ќ е се преиспитаат 
и, по потреба, ќе се зголемат стапките на данокот од 
вкупниот приход на граѓаните, при што ќ е се при-
менуваат поголеми стапки на поголемите приходи. 

Системот н а даноците ќе се разработи и допол-
ни, така што во поголема мера ќе се з а ф а ќ а а т при-
ходите стекнати поради исклучителни природни и 
други услови. 

Ќ е се преиспита, со деференциран приод, поли-
тиката на оданочување на приходите што се оства-
руваат во областа на самостојниот личен труд, уго-
стителството, туризмот и слични дејности, со цел да 
се обезбеди поголемо оданочување.на приходите врз 
чие стекнување вли јаеле други фактори, а не само 
личниот труд и да се спречи богатењето што не е 
резултат ' од трудот. 

Со квалитетна и ефикасна работа на даночните 
органи, со организирана финансиска и друга ин-
спекциска контрола, со ј акнење на финансиската 
дисциплина, со ј акнење и зацврстување на опште-
ствениот морал, ќе се обезбеди ефикасно остварува-
ње на вака утврдената даночна политика. Ќ е се з а -
остри одговорноста и санкциите за непријавување 
на приходите заради оданочување. 

29. Со поодговорна и поорганизирана работа на 
самоуправните и на надлежните органи и органи-
зации на системот на општествената самозаштита 
решително ќе се оневозможи злоупотребата во кори-
стењето и располагањето со општествениот имот, кр -
шењето на законитоста во сите области на опште-
ствениот и стопанскиот живот, злоупотребата на 
правата и овластувањата, ' разните форми на деви-
јантни појави и шпекулирање, к а к о и кршењето на 
деловните морални норми на социјалистичкото са-
моуправување. 

30. Со зголемени усилби на работните луѓе, п р и 
подобра организираност и поголема одговорност на 
организациите на здружен труд и на другите субјек-
ти во стопански недоволно развиените републики и 
во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
како м со извршување на со закон утврдените обвр-
ски и на договорените поттикнувачки мерки од стра-
на на федерацијата , републиките и автономиите по-
краини, ќе се создаваат услови за побрз развој на 
производните сили од просекот на земјата во сто-
пански недоволно развиените републики и за на ј -
брз развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. Заради тоа: 

1) ќе се преземаат мерки и активности средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и дополнителните 
средства за финансирање на општествените И на 
други служби во стопански недоволно развиените 
републики и во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово да се остваруваат според утврдената дина-
мика и рационално да се користат, во согласност со 
намените 3it таа цел треба да се обезбеди подобра 
општествена контрола на користењето на овие сред-
ства; 
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2) ќе се преземат мерки за обезбедување на ца-
рински олесненија за увозот на специфична опрема 
под поповолни услови за изградбата на објекти по 
основа на здружување на трудот и средствата врз , 
доходовни основи и врз основа на заедничкиот ин-
терес за развој на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово; 

3) ќе се преземат мерки за стимулирање на ор-
ганизациите на здружен труд да ги здружуваат тру-
дот и средствата, првенствено во развојот на прера-
ботувачките капацитети во стопански недоволно ра -
звиените републики, а посебно во Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, со кои се придонесува 
за побрзото зголемување на вработеноста, на дохо-
дот, за порационалната супституција на увозот, а 
особено за зголемувањето на производството на сто-
ки за извоз; 

4) ќе fee преземат мерки доследно да се остварува . 
„Политичката платформа за акција на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија во разводот на социјали-
стичкото самоуправување, братството и единството 
и заедништвото на Косово" и редовно ќе се следи 
спроведувањето на активностите и мерките предви-
дени во таа платформа; 

5) ќе се преземат активности и мерки со кои ќе 
се обезбеди редовното извршување на сите обврски 
преземени со Договорот за посебните мерки за ос-
тварување на политиката на најбрзиот развој на Со--
цијалистичката Автономна Покраина Косово. Едно-
времено е потребно здружениот труд и сите други 
општествено-економски ф а к т о р и во Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово да даваат значително 
поголем придонес во надминувањето на тешката еко-
номска ситуација во земјата, подоброто користење, 
пред се, на капацитетите и потенцијалите во енер-
гиј ата и- земј оделството; 

6) во рамките на договорената политика на з а -
должување и на вкупниот износ на задолжувањето 
на земјата во 1983 година и а Социјалистичка Автог 
ншфна Покраина Косово исклучително ќе и се овоз-
можи увоз на кредит на специфична опрема што не 
се произведува во земјата, а е наменета за з авршу-
вање на клучните објекти во областа на електро-
стопанството, обоената металургија и земјоделство-
то, како и на преработувачките капацитети што се 
подигаат со здружување на трудот и средствата, а 
со кои се придонесува во производството на стоки 
за извоз ц во супституција на увозот; 

7) надлежните органи во Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово навремено ќе преземаат ак-
тивности и ќе донесат мерки заради извршување -
на обврските преземени со Договорот за посебните 
мерки за остварување на политиката ' на најбрзиот 
развој на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово; 

8) до кра јот на јуни 1983 година ќе се донесат 
критериуми и показатели за утврдувањето на степе-
нот на стопанската, развиеност на републиките и на 
автономните покраини. 

31. Ќ е се забрза донесувањето решение за обез-
бедување средства на солидарноста за отстранување 
на последиците од земјотресот во Босанска Краина 
од 13 август ГР81 година. 

32. Поаѓа јќи од; фактот дека воено-политичката 
ситуација во светот од година во година се влошува, 
а имајќи ја предвид засилената активност на внат-
решниот непријател, развојот на општонародната 
одбрана и на општествената самозаштита и во 1983 
година ќе претставува една од приоритетните задачи 
на вкупниот општествен развој . Во согласност со тоа, 
самоуправните организации и заедници и опште-
ствено-пол^тичките Заедници ќе гН преземаат пот-
ребните мерки за обезбедување на материјални ус-
лови за реализација на утврдените планоги и прог-
рами за развој на вооружените сили на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и на ци-
вилната заштита, за подготовка на стопанските и 

општествените дејности за функционирање во војна 
и на другите структури на системот на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита. 

33. Во 1983 година Собранието на С Ф Р Ј ќе ја ут-
врди долгорочната програма на економската стаби-
лизација и, врз тие основи, ќе се извршат ревизија 
и потребни измени на текуштите и донесување на 
неви среднорочни планови за развој на самоуправ-
ните организации и заедници и на општествено-по-
литмчките заедници и на Општествениот план на Ј у -
гославија за периодот од 1981 до 1985 Година, што ќе 
се засноваат врз реални основи и во целина ќе поа-
ѓаат од решенијата содржани во програмата на еко-
номската стабилизација. 

34. СОЈУЗНИОТ извршен совет ќе го следи спрове-
дувањето на договорената политика на остварување-
то на Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1981 доч1985 година во 1983 година, ќе го изве-
стува Собранието на С Ф Р Ј за резултатите и за про-
блемите на спроведувањето на оваа резолуција и> по 
потреба, ќе предлага нови мерки заради остварување 
на договорената политика. Ќ е се зацврсти соработ-
ката и ќе се зголемат усилбите на Собранието на 
СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на другите оп-
штествено-екож>мски фактори врз изнаоѓањето и ут-
врдувањето на решенија за совладување на пробле-
мите и на тешкотиите во 1983 година и за создавање 
на услови за постабилен и поквалитетен општестве-
но-економски развој во наредниот период. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 104 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 

871, 
Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 

оД Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ'1 , бр. 
10/76 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) врз основа на со-
гласноста од надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ИА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 

ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен >воз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/81, 32/81 и 
14/82) во член 9 став 4 на кра јот се додаваат запир-
ка и зборовите: „а за амбалажа наменета за испра-
ќ а њ е , на земјоделски и прехранбени производи што 
се извезуваат, не подолго од девет месеци''. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од ле-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Е. п. бр. 601 
20 декември 1982 година 

Белград - > 

, ! Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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872. 

Врз основа на член 82 став 9 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 22/78, 35У80 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А > 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАЛО-
ЗИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА ОД РАМКОВЕН КРЕДИТ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот на кој 

Службата за општествено книговодство (во ната-
мошниот текст: Службата) ги извршува налозите 
на корисниците на општествени средства од одо-
брен рамковен кредит што се користи по прин-
ципот на текушта сметка определен во член 82 
ст? 3 и 4 од Законот, за Службата на општественото 
книговодство (во понатамошниот текст: рамковен 
кредит). 

Член 2 
Под рамковен кредит, во смисла на оваа уредба, 

се подразбира кредитот што банката му го одо-
брила на корисникот на општествени средства, во 
рамките на кој се извршуваат налозите на корис-
никот на кредитот за намирување на неговите 
втасани обврски кога ћ а жиро-сметката на корис-
никот на кредитот нема доволно средства. 

Под користење на рамковен кредит, во смисла 
на оваа уредба, се подразбира извршување на на -
лозите на корисникот на кредитот на товар на не-
говата жиро-сметка до износот на рамковниот 
кредит што го одобрила банката, без пренесување 
на средствата од жиро-сметката на банката на 
жиро-сметката на корисникот на кредитот. 

Член 3 
Рамковниот кредит што е одобрен според од-

редбите на член 2 од оваа уредба, корисникот на 
општествени средства може да го користи само 
к а ј банката к а ј која депонирал средства по виду-
вање што се водат на неговата жиро-сметка к а ј 
Службата. 

Одобрениот рамковен кредит интерната банка 
може да го користи к а ј повеќе банки к а ј кои де-
понирала средства по видување што се водат на 
нејзината жиро-сметЈса к а ј Службата. 

Член 4 
За одобрениот рамковен кредит банката пи-

смено ја известува организационата единица на 
Службата к а ј која се води жиро-сметката на ко-
рисникот на кредитот, и тоа: за износот на одо-
брениот рамковен кредит, за рокот од кога може 
да почне користењето на кредитот и за рокот до 
кога се користи рамковниот кредит. 

Почетокот на користењето на рамковниот кре-
дит Службата ќе го овозможи од наредниот ден 
по приемот на известувањето од став 1 на овој 
член, односно во рокот утврден во тоа известување. 

Член 5 
Од средствата на одобрениот рамковен кредит 

се намируваат втасаните обврски на корисникот 
на кредитот по налозите за плаќаше на корисникот 
на кредитот и по други налози за наплата, изда-
дени во согласност со законот и со други прописи. 
Службата ги извршува налозите на товар на рам-
ковниот кредит по завршената дневна обработка 
на налозите од платниот промет, до износот на 
расположивите средства на сметките на банката, 
во согласност со прописите за нивното користење. 

- к 

Член 6 
Искористениот износ на рамковниот кредит 

Службата го утврдува по завршената дневна обра-
ботка на^ налозите во платниот промет и го иска-
ж у в а во извештајот за промените и состојбата на 
средствата на жиро-сметката на корисникот на 
кредитот од ко ј се гледа во кој износ е искористен 
рамковниот кредит и тој извешта ј им го доставува 
на корисникот на кредитот и на банката. 

Во извештајот од став 1 на овој член, што 
му го доставува на корисникот, Службата иско-
ристениот износ на рамковниот кредит го искажува 
како долговно салдо на жиро-сметката на корис-
никот на рамковниот кредит. 

Член 7 
Интерната банка што користи рамковен кредит 

од повеќе банки, согласно со член 3 став 2 од оваа 
уредба, ј а известува организационата единица на 
Службата к а ј ко ја се води нејзината жиро-сметка 
дали рамковните кредити ќе ги користи сразмерно 
со учеството на банките во депонираните средства 
или по определен редослед на банките , до иско-
ристувањето на кредитите. 

Кон извештајот на интерната банка за про-
метите и состојбата на средствата на нејзината 
жиро-сметка, Службата обезбедува и податоци за 
рамковниот кредит искористен к а ј оваа банка. 

^ Член 8 
Службата нема да ги извршува налозите од 

средствата на одобрениот рамковен кредит, ако 
не е извршено враќање на користените средства од 
задолжителната"' резерва на банката — давател на 
кредитот к а ј Народната банка ria Југославија , во 
смисла на член 87 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 9 
Службата го утврдува вкупниот износ н а иско-

ристените рамковни кредити според состојбата на' 
жиро-сметките на корисниците на рамковни кре -
дити, и тоа посебно за секоја банка — давател на 
кредит, и за тој износ, по завршената дневна обра-
ботка на налозите во платниот промет, при в к л у -
чувањето на средствата на депонентот, • ги намалува 
средствата на жиро-сметкаТа. на таа банка. 

Член 10 
По истекот на рокот во кој се користи рамков-

ниот кредит, за износот на искористениот рамковен 
кредит Службата издава налог за пренос на дол-
говното салдо на жиро-сметката на корисникот на 
кредитот со задолжување на жиро-сметката на 
банката — давател на кредитот и со одобрување 
на жиро-сметката на корисникот на кредитот, а 
по извршувањето на тој налог издава налог за 
наплата на товар на жиро-сметката на корисникот 
на кредитот во корист на сметката на банката — да-
вател на . кредитот и го извршува по извршувањето 
на налозите што се извршуваат според редоследот 
на наплатата и извршувањето пропишано во З а -
конот за Службата на општественото книговодство. 

Член 11 
Оваа уредба се применува од 1 јануари 1983 

година. 
Член 12 

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

Е. п. бр. 609 
23 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

i 
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873. 

Врз основа на член 7 став 5 од Законот 
за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 22/78, 35/80 
и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИМЕНАТА НА ВЕ-
РИЖНИОТ НАЧИН КА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТ-
КА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИ-

ГОВОДСТВО 

Член! 1 
Уредбата за условите, начинот и постапката за 

проверка на примената на верижниот начин на 
плаќање и пресметка во Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 40/80) 
преставува да в а ж и на 31 декември 1982 година. 

Член 2 
Верижните чеков*! што ги примиле учесниците 

на проверката на примената на верижниот начин 
на плаќање и пресметка, како и финансиските че -
кови за враќање на средствата по основ на под-
дршката на верижниот начин на плаќање, а што 
не се пресметани до 31 декември 1982 година, 
учесниците на проверката ќе ги поднесат за пре-
сметка до 13 јануари 1983 година. 

Службата на општественото книговодство ќе 
изврши пресметка по чековите од став 1 на овој 
член на 14 јануари 1983 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила најбедниот ден 

од денот на објавувањето во * Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 608 
23 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

874. 

Врз основа на член 80 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 77/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВОРИТЕ И ДИНАМИКАТА НА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
НАФТА, ДЕРИВАТИ НА НАФТА И ЈАГЛЕН ЗА 
КОКСИРАЊЕ ОД КОНВЕРТИБИЛНОТО ПОДРА-
ЧЈЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Заради навремено и рамномерно снабдување 

на единствениот југословенски пазар со потребни 
количини на деривати на v нафта и кокс, со оваа 
уредба се" утврдуваат изворите, динамиката и на-
чинот под кои основните и други организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници и други општествени правни лиц& (во 

натамошниот текст: општествени правни лица) обез-
бедуваат девизи во првото тримесечје на 1983 
година за плаќање на увозот на нафта , деривати 
на н а ф т а и јаглен за коксирање од конвертибил-
ното подрачје (во натамошниот текст: енергетски 
суровини). 

Член 2 
Девизи за плаќање на увозот на енергетски 

суровини од член 1 на оваа уредба обезбедуваат 
општествените правни лица што остваруваат де-
визи според одредбите на Законот за девизното 
работење и кредитните односи« со странство. 

Ч л е н 3 4 ' 
Девизи за п л а ќ а њ е на увозот на енергетски 

суровини од член 1 на оваа уредба обезбедуваат 
општествените правни лица во височина од 17°/о 
од остварениот девизен прилив од член 2 на оваа 
уредба, освен од девизниот прилив остварен со 

v продажбата на туристички бонови за бензин и со 
продажбата на комерцијални бонови за бензин 
и деривати н а нафта , како и по основ на п р о д а ж -
бата на деривати на н а ф т а на странски превозници. 

^ Член 4 
По исклучок од одредбите на чл. 2 и 3 на оваа 

уредба, општествените правни лица што остваруваат 
девизен прилив по основ на: влогови на странски 
лица во домашни организации на здружен труд* 
долгорочна производствена кооперација со стран-
ство, освен делот што претставува вишок на п р и -
ливот над одливот на. девизи по таа кооперација; 
изведување инвестициони работи во странство, 
освен приливот што претставува добивка по тие 
работи; компензациони работи, освен делот на п р и -
ливот што претставува вишок на приливот над 
одливот на девизи по таа работа; малограничен 
промет и тоа до износите предвидени со стоковните 
листи на малограничниот промет со односна земја, 
освен вишокот на приливот над одливот на девизи 
по тој промет; работи на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, освен приливот што прет-
ставува добивка по таа работа и финансиските 
трансакции во врска со тие работи; наплата на 
штета од осигурување на основни средства во 
употреба; агенциски работи, освен нивната прови-
зи ја ; користење на странски финансиски кредити; 
сторно одлив и аванс по извозот на опрема и 
бродови, нема да издвојуваат дел од девизниот 
прилив. 

Член 5 
Додека не се донесе акт со ко ј се утврдува 

Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година, 
Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на енерге-
тиката и индустријата даден по прибавено мислење 
од сојузниот орган на управата надлежен за пазар 
и општи стопански работи и од сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната т р -
говија, ја утврдува динамиката на увозот на енер-
гетски суровини. 

Член 6 
Девизите што, општествените правни лица од 

чл. 2 и 3 на оваа уредба ги обезбедуваат за 
плаќање на увозот на енергетски суровини во првото 
тримесечје на 1983 година, се издвојуваат и прене-
суваат на посебна девизна сметка што се води 
к а ј Народната банка на Југославија и се користат 
за намените утврдени со оваа уредба. 

Издвојувањето и преносот на делот на конвер-
тибилниот девизен прилив од став 1 на оваа точка 
го вршат овластените банки дневно при распоредот 
и преносот на остварените девизи, од сметката на 
нераспоредениот прилив на девизи на редовните 
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или посебните девизни сметки, во согласност со 
прописот со кој е регулирано вршењето на платниот 
промет со странство. 

Член 7 
Овластените банки се должни издвоениот' дел 

на девизите од остварениот прилив во конверти-
билни девизи од член 6 на оваа уредба да. го пре-
несат секој прв работен ден во неделата од сво-
јата сметка во странство на посебна сметка на 
Народната банка на Југославија во странство. 

Член 8 ' 
За извршениот пренос на девизи според од-

редбите на чл. 6 и 7 од оваа уредба, Народната 
банка на Југославија им пренесува динари на овла-
стените банки во противвредност по куповниот 
курс за девизи што в а ж и на денот на одобрувањето 
на девизите на нејзината сметка во странство. 

Примените динари овластената банка ги пре-
несува на жиро-сметката на општественото правно 
лице за чија сметка е извршен преносот на девизи, 
и тоа истиот ден а најдоцна наредниот ден од 
денот на приемот на динарите. 

Член 9 
Девизите од посебната девизна сметка на Н а -

родната банка на Југославија за Плаќање на уво-
зот на енергетски суровини во смисла на член 1 
од оваа уредба, а согласно со одредбите на чл. 6 
и 7 од оваа уредба ќе им се пренесуваат ,на ко-
рисниците, односно на организациите на здружен 
труд цгго вршат набавка, односно преработка на 
енергетски суровини. 

Народната банка на Југославија ќе им ги пре-
несува девизите од посебната сметка на органи-
зациите на здружен труд од став 1 на овој член, 
во согласност со одредбата на член 6 од оваа 
уредба. 

Член 10 
Организациите на здружен труд на кои ќе им 

се стават на располагање девизи согласно со член 
9 од оваа уредба, можат да ги користат тие девизи 
само за плаќање на увозот на енергетски суровини. 

Член 11 
Обезбедување на девизи за плаќање на увозот 

на енергетски суровини може да се врши и по 
пат на компензациони работи *и работи по кои 
наплата на • побарувањата се врши со уво1: на 
енергетски суровини, под условите ' и на начинот 
што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. 

, Член 12 
Овластената банка која дневно не издвојува дел 

од приливот на општестевеното правно лице' во 
конвертибилни девизи од член 6 на оваа уредба 
и ко ја издвоениот дел на девизи не ќе го пренесе 
секој1 прв работен ден во неделата од својата 
сметка во странство на посебна сметка на Народната 
банка на Југославија што се води во странство од 
член 7 на оваа уредба, ќе се казни за стопански 
престап со парична казна од 1,000.000 до 5,000.000 
(чл. 6 и 7). v 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
општественото правно лице со парична казна од 
20.000 до 50.000 динари. 

Член 13 
Овластената банка која истиот ден, а најдоцна 

утредента не ќе ги пренесе примените денари ол На-
родната банка на' Југославија по основот од член 
8 на) оваа уредба на жиро-сметката на општестве-
ното правно лице за чија сметка е извршен пре-
нос на девизите, ќе се казни за стопански престап 
со парична казна од 1,000.000 до 5,000.000 динари 
(член 8). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице 
во општественото правно лице со парична казна 
од 20.000 до 50.000 динари. ^ 

Член 14 
Организацијата на здружен труд која девизите 

пренесени од посебната девизна .сметка што се 
води к а ј Народната банка на. Југославија согласно 
со член 10 на оваа уредба ги користи за намени 
што не се предвидени со оваа уредба, ќе се. казни 
за стопански престап со парична казна од 1,000.000 
до 5,000.000 динари (член 10). 

З а дејствието од став 1 на овбј член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице 
во општественото правно лице со парична казна 
од 20.000 до 50.000 динари. 

Член 15 
Организацијата на здружен труд која ќе по-

стапи противно на одобрението од надлежниот ор-
ган за вршење на работата од член 11 на оваа 
уредба ќе се казни за стопански престап со парична 
казна од 1,000.000 до 5,000.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице 
во општественото правиш лице со парична казна 
од 20.000 до ^0.000 динари. 

Член 16 
Се I овластува сојузниот орган ка управата над-

лежен За работи на финансиите во соработка со 
Народната банка на Југославија да донесе поблиски 
прописи за спроведување на одредбите од чл. 6 
до 11 на оваа уредба. - , 

Член 17 
Оваа N уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. .635 
30 декември 1982 година 

Белград 
ч. 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
I Милка Планини, е. р. 

875. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, член 10 точка 4 од Законот за здружување 
во Заедницата на Југословенското електростопан-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) и точка 
5 од 'Резолуцијата за политиката на остварувањето 
на Општествениот план на Југославија за-периодот ' 
од 1981 до 1 ПГ;а година во 1932 -едина („Службен 
лист на СФРЈ",- бр. 72/81), СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА НАМАЛУВАНИ1! ПА ПОТРОШУВАЧКАТА И 

ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

Член 1 
Во Уредбата за мерките за намалување на по-

трошувачката и за штедење на течните горива 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/81 и 62/82) во член 
4 став 0 на крајот се додаваат запирка и зборот.ите 
„освен во деновите на д р ж а в н а .празници и во те-
кот на денот што непосредно им претходи на др-
жавни празници"; 

/ 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 629 
30 декември 1982 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

876. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла -
ќање посебни давачки за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 63/30), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД П Л А Ќ А Њ Е ДАВАЧКА ЗА 
ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУ-
В А Њ Е ПА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА 
СУРОВИНИ З А ПРОИЗВОДСТВО НА В Е Ш Т А Ч К И 

Ѓ У Б Р И Њ А 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање 
давачка за ' израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки на увозот на суровини за 
производство на вештачки ѓубриња („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/82 и 57/82) во називот на одлу-
ката, по зборот: „плаќање" се додава зборот: „по-
себна". 

2. Во точка 1 тар. број 28.10/2в се заменува со 
тар. број 28.10/26-2, ко ј гласи: ,,28.10/26-2 Фосфорна 
киселина-орто, непречистена (до 85'%)". 

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

Е. п. бр. 623 
26 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

877. ' 
Врз основа на член 274 став 2 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е СОВЕТ З А Г Р А Д Е Ж Н И Ш Т В О 

1. Се формира Совет за градежништво (во на-
тамошниот текст: Совет) како заедничко колеги-
јално тело на сојузните органи на управата и со-
јузните организации во составот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија. 

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите 
на заинтересираните сојузни органи на управата и 
сојузни организации и неопходна координација во 
спроведувањето на политиката во областа на гра-
дежништвото и_ индустријата на градежен матери-

јал, како и постојана соработка на заинтересира-
ните републички и покраински органи на управата 
врз прашањата од таа област, а особено врз пра-
шањата кои се однесуваат на : 

1) остварувањето на единство во спроведувањето 
на утврдената политика; 

2) остварувањето на општествениот план на Ј у -
гославија и на обврските од договорите за негово 
остварување; 

3) развојот, производството, потрошувачката и. 
^зристењето на/ капацитетите; 

4) поведувањето иницијатива за усогласување 
на прописите v за инвестиционата изградба и за 
обезбедување еднакви услови за изведување на 
инвестициони работи на единствениот југословенски 
пазар; 

5) планирањето и развојот на градежништвото 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија ; 

6) изведувањето на инвестициони работи во 
странство и на организираниот настап на стран-
скиот пазар; / 

7) давањето иницијатива за донесување на про-
писи и стандарди во областа на градежништвото и 
мислења за предлозите за донесување на тие про-
писи и стандарди; 

8) давањето иницијатива за отстранување на 
разликите во системот и во програмите за образо-
вание на кадри за потребите на градежниш-
твото ; 

9) давањето мислења за други прашања од зна-
чење за развојот на градежништвото. 

• За прашањата што ги разгледува Советот дава 
иницијативи, мислења и предлози и за својата ра-
бота го известува Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија. 

3. Советот има пред сед ател и 17 членови. 
4. Советот го сочинуваат.претставници на: 
1) Сојузниот комитет за енергетика и индус-

трија ; 
2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи 

стопански работи; 
3) Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
4) Сојузниот завод за стандардизација; 
5) Сојузниот завод за општествено п л а н и р а л е . 
Советот го сочинуваат и претставници на над-

лежните републички и покраински органи на упра-
вата. 

Во Советот се именуваат и претставници на; 
1) Стопанската комора на Југославија ; 
2) Општото здружение на градежништвото и 

индустријата на градежен материјал; 
3) Сојузниот одбор на синдикатите на работни-

ците од градежништвото; 
4) Советот на градежните инженери и техни-

чари на Југославија ; 
5) Југослдвенскиот градежен центар. 
5. Претседателот и членовите на Советот . г и 

именува Сојузниот извршен совет. 
6. Во работата на Советот можат да учествуваат 

и претставници на други заинтересирани органи и 
организации кога се разгледуваат прашања зна-
ча јни за работата на тие органи и организации. 

7. Советот донесува деловник за својата работа. 
8. Вршење на стручните и административните 

работи за потребите на Советот обезбедува Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

Е. п. бр. 61-6 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р . 
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878. 

Врз основа на член G6 ст. 2 и 3 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81), 
во соработка со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА * Р Е З Е Р -
ВА НА ДЕПОЗИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ СРЕД-

СТВА НА Б А Н К И Т Е 

1. Банките се должни да ја пресметуваат и из-
двојуваат задолжителната резерва к а ј Народната 
банка на Југославија во височина, на начин и во 
роковите што се утврдени со Одлуката за задол-
жителната резерва на банките к а ј Народната бан-
ка на Југославија („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
72/81) — (во натамошниот те^ст: Одлука за задол-
жителната резерва), со тоа што: 

1) процентот од точка 2 ст;ав 1 одредба под 1 
на Одлуката за задолжителната резерва, во пери-
одот од 11 до 30 декември 1982 година, да се приме-
нува во височина од 11,7%; 

2) да не се пресметува задолжителната резер-
ва на порастот на девизните депозити кој настанал 
на 22 октомври 1982 година како резултат од проме-
ната на курсот на динарот, а кој останал непокри-
ен по завршната сметка. 

2. Во текот на декември 1982 година банките ќе 
извршат две пресметки на задолжителната резер-
ва според книговодствената состојба на средствата 
на 30 ноември 1982 година. Пресметаната задолжи-
телна резерва се издвојува; 

1) на 11 декември 1982 година — по првата пре-
сметаа и в а ж и до 30 декември Ј982 година; 

2) на 31 декември 1932 'година — по втората 
пресметка и важи до 10 јануари 1983 година. 

Кон пресметката на задолжителната резерва 
според одредбите на став 1 од оваа точка, банките 
поднесуваат соодветен налог за уплата, односно за 
враќање на разликата меѓу состојбата на задолжи-
телната резерва на посебна сметка к а ј Службата на 
општественото книговодство и задолжителната ре-
зерва по поднесената пресметка. 

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

Е. п. бр. 577 
9 декември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

879. 

Врз основа па член 33 став 2 од Царинскиот 
загел („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76. Зв/79. 
52/79 12/82 и GI/G2) Сојузниот извршен сонет до-
несува 

О Д Л У К А 
З А Л А Б А В А Т А З А П А Р Т И С К О Е В И Д Е Н Т И Р А -
Њ Е Е А У В О З О Т Н А О П Р Е Д Е Л Е Н И П Р О И З В О Д И 

тар. број 27.01/2а, сурова нафта од тар. број 27.09/1, 
масла за горење од тар. број 27.10/7, нафтени гас-
ови и други гасовити јаглеводороди во гасовита 
состојба од тар. број 27.11/3, електрична енергија 
од тар. бфој 27.17 и нуклеарни реактори и нивни 
делови — Ех: уранско гориво за атомски централи 
од тар. број 84.59/1 на Царинската тарифа, што се 
увезуваат за домашни потреби во согласност со 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1983 година 
и регионалниот распоред на увозот, не се плаќа 
давачката за царинско евидентирање пропишана 
со Одлуката за височината на давачката за царин-
ско евидентирање („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
35/70). ' ' 

2. Оваа одлука се применува на увозот што ќе 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1983 година. 

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

Е. п. бр. 578 
9 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Нлапипц, е. р. 

88$. 

Врз основа на ч л е н 224 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76, 36/79, 
52/79, 12/32 и 61/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗ МЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
Л f? Ж А РИ 0 АТА ЗА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ЦА-
РИНСКИ МАГАЦИН ИЛИ ВО ЦАРИНСКО СТО-

ВАРИШТЕ 

1. Во Одлуката за износот на лежарината за 
стоките сместени во царински магацин или во ца -
ринско стовариште („Службен лист на СФРЈ" ; бр/ 
35/76) во точка 1 одредба под 1 зборовите: .,0,06 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „0 20 динари". 

Во одредбата под 2 зборовргге: „0.04 динари" 
се заменуваат со зборовите: „ОД5 динари". 

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

Е. п. бр. 579 
9 декември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

831. 

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А ' ДЕЛОТ ОД КАМАТАТА И 
НАДОМЕСТОТ ШТО И ПРИПАЃА ЦА НАРОДНА-
ТА Б А Н К А НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1982 ГОДИНА 

1. На увозот на антрацит во прав, неагломери- 1. Од каматата што ќе ја наплатат народните 
ран од тар број 27.01/. јаглен за коксирање од банки на републиките и народните банки на авто-
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50°/о 
70% 

номните покраини по кредитите дадени на банките 
и на други финансиски организации и од надомес-
тот за средствата отстапени на организациите на 
здружен труд на трајно" користење, на Народната 
банка на Југославија за 1982 година и припаѓа из-
нос од 11.900,000.000 динари. 

2. Делот од каматата и надоместот што. и припа-
ѓа на Народната банка на Југославија во 1982 го-
дина во износот определен во точка 1 на 
оваа одлука, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини, од прихо-
дите што ќе ги остварат од каматата и недоместот 
ќе го пресметуваат и пренесуваат врз Народната 
банка на Југославија до 20-ти во месецот за изми-
натиот пресметковен период, и тоа: 

— по стапка од — 
1) Народната банка на Црна 

Гора , 
2) Народната банка на Косово 
3) другите народни банки на 

републиките и Народната 
банка на Војводина 80% 
3. Како камата во смисла на оваа одлука се 

подразбираат каматата по кредитите од примарната 
емисија, каматата за купување на хартии од вред-
ност и надоместот за отстапените средства на тра јно 
користење. 

4. Пресметување и пренесување на каматите се 
' врши почнувајќи од 1 јануари 1982 година. 

5. Оваа одлука останува во сила се додека врз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи не се регулира пра-
шањето што е уредено со оваа одлука, а најдолго 
до донесувањето на завршната сметка на Народната 
банка на Југославија за 1982 година, односно до не ј -
зиното потврдување од страна на Собранието на 
СФРЈ. 

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

Е. п. бр. 591 
9 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

882. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/82), Сојузниот извршен цовет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНА ПРОГРАМА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1982 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се обезбедува додатна заш- , 
тита на домашното производство на стоки и ус-
луги, со чијшто развој ќе се создаваат услови за 
потраен економски интерес на организациите на 
здружен труд за зголемувањето на извозот, трг-
нувајќи од заедничките интереси на општествено-
-економскиот развој на Југославија предвидени со 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 17/81) и со Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за политиката на 
развојот на економските односи со странство во 
периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 74/80). 

- 2. Основните правци и цели на регулирањето 
на извозот и увозот се унапредување на .работата 

и поефикасно и поекономично работење на орга-
низациите на здружен труд, рационално зголему-
вање на извозот, намалување на увозот, приме-
нување на сопствените технолошки решенија во 
производството заради поголемо вклучување во 
меѓународната поделба на трудот. 

Додатна заштита на домашното производство 
ќе се врши за оние производи чи јшто степен на 
производство и потрошувачка, поради условите на 
странскиот пазар и заради стабилност на домаш-
ниот пазар, бара заштита, со чи јшто натамошен 
развој ќе се подобри стопанската структура на 
земјата и така ќе се создаваат услови за потраен 
економски интерес на организациите на здружен 
труд за зголемувањето на извозот, и тоа пред се 
на извозот на конвертибилното подрачје. 

3. Заштитата на домашното производство се 
регулира по пат на контингенти (по количина или 
по вредност на стоките), кои се утврдуваат со са-
моуправни спогодби за регулирање на извозот и 
увозот врз основа на усогласените материјални би-
ланси на производителите и потрошувачите на оп-
ределени стоки за производството, потрошувачката, 
извзот и увозот, врз долгорочни основи. 

При утврдувањето на контингентите од став 1 
на оваа точка, учесниците на самоуправните спо-
годби ќе водат сметка и за утврдувањето н а кон-
тингентите за увоз на оние стоки со чијшто увоз 
ќе се зголеми извозот на конвертибилното подрач-
је, како и за контингентите за увоз на стоки про-
изведени во сопствени и во мешовити: претприја-
тија основани во земјите во развој . 

4. Со примена на/ критериумите од оваа одлука 
и од самоуправните спогодби од чл. 31 и 32 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, врз контингентите при извозот и увозот, се 
распоредуваат следните стоки од областите, гран-
ките и групите на дејности од Одлуката за Един-
ствената класификаци ја на дејностите („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 34/76), и тоа од: 

1) електростопанството (од гранката 0101); 
2) производството и преработката на јаглен (од 

гранките 0102 и 0103); 
3) производството на н а ф т а и земен' гас (од 

гранката 0104); 
4) производството на нафтени деривати (од 

гранката 0105); 
5) производството на руда и железо (од гран-

ката 0106); 
6) црната металургија (од гранката 01()7); 
7) производството на руди на. обоени метали 

(од гранката 0108); 
8) производството на обоени метали (од гран-

ката 0109); 
9) преработката на обоени метали (од гранка-

та ОНО); 
10) производството на базни хемиски произво-

ди, дефицитарни (од гранката 0118); 
11) производството на лекови и фармацевтски 

суровини (од гранката 0119, само групата 
01191); г 

12) производството на текстилни предива и тка -
енини (од гранката 0125); 

13) производството на готови текстилни произ-
води (од гранката 0126); 

14) производството на прехранбени производи 
(од гранката 0130); 

15) производството на пи јачки (од гранката 
0131); 

16) производството на добиточна храна (од 
' гранката 0132); 

17) производството и преработката на тутун (од 
гранката 0133); 

18) земјоделското производство (од гранката 
0201); 

19) шумарството (од гранката 0300); 
20) определени производи на индустријата за 

преработка на метали за кои производителите и 
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потрошувачите со самоуправни спогодби за регу-
лирање на извозот и увозот ќе се договорат дека 
ќе се Штитат по пат на контингенти, а во со-
гласност со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1931 до 1985 година. 

'Со самоуправните спогодби за регулирање на 
извозот и увозот што ги склучуваат организациите 
на здружен труд ќе се утврдат стоките од об-
ластите, гранките и групите на дејности од став 
1 на оваа точка што ќе се штитат по пат на кон-
тингенти. 

Распоредувањето на стоките на одделни ф о р -
ми на извозот и увозот ќе се врши врз основа 
на Номенклатурата утврдена со Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
27/78). 

Поблиските критериуми за распоредување .на 
стоките од став 1 на оваа точка на контингенти 
при извозот и увозот ги утврдуваат, со самоуп-
равна спогодба од член 31 на Законот за проме-
т а на стоки и услуги со странство, организа-
циите на здружен труд — производители, потро-
шувачи, извозници и увозници и другите само-
управни организации и заедници кои, во рамките 
на својата дејност и развој, се производствено, 
работно, деловно или на друг начин поврзани и 
заедниците на здружениот труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка, односно соодветните оп-
шти здруженија . 

5. Стоките што се распоредуваат на контин-
генти v ќе се штитат додека не се оствари догово-
реното ниво на производство на тие стоки, во со-
гласност со критериумите од оваа одлука и со 
самоуправните спогодби за регулирање на извозот 
и увозот. 

6. Регулирањето на извозот и увозот на сто-
пански услуги претставува основен вид на з а ш -
тита на развојот на домашните услуги. 

Со регулирањето на извозот и увозот на сто-
панските услуги ќе се придонесе за модернизација 

. и за проширување на капацитетите заради зго-
лемување на девизниот прилив, посебно во меѓу-
народниот сообраќај и во туризмот, 1^ако и за по-
рационално работење заради зголемување на кон-
курентната способност на странскиот пазар, посеб-
но при изведувањето на комплетни инвестициони 
објекти во странство кои вклучуваат извоз на до-
машна опрема, материјал и технологија. 

Степенот на заштитата на домашните стопан-
ски услуги ќе зависи од развојот на домашните 
услуги и од условите на користењето на услугите 
на домашниот и странскиот пазар, а таа заштита 
треба да придонесе за зголемување на конкурент-
ната способност на домашните услуги. ^ 

Заштитата на домашните стопански услуги ќе 
се применува додека не се оствари нивото на нив-
ниот договорен развој и не се променат соодвет-
ните услови на домашниот и на странскиот пазар 
кои бараат нивна заштита. 

7. При утврдувањето на условите За заштита 
на домашните услуги, се применуваат следните 
основни критериуми: 

1) при користењето на услугите за превоз во 
меѓународниот' поморски, речен, воздушен, ж е л е з -
нички и \ друмски сообраќај ќе им се даде пред-
ност на домашните организации на здружен труд 
што ги даваат тие услуги, под услов тие услуги 
да можат да ги дадат под приближно исти услови 
(по приближно иста цена и во бараните рокови, 
и др.) под кои тие услуги можат да ги дадат стран-
ски лица; 

2) при користењето на другите стопански ус -
луги во надворешнотрговскиот промет, под услови 
на еднаква конкурентност на давателите на до-
машни и странски услуги, ќе им се даде прио-
ритет на {домашните организации на здружен труд 
што ги даваат тие услуги. 

8. АКО ВО текот на спроведувањето на само-
удравните спогодби за регулирање на извозот и 
увозот на стоки и услуги, кои се склучуваат во 
смисла на член 31 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство, се зголемат цените на 
стоките на домашниот пазар над договорената по-

' литика на цените, субјектите што учествуваат во 
склучувањето на тие самоуправни спогодби ќе ги 
зголемат контингентите за увоз на односните сто-
ки или ќе утврдат односните стоки да се увезу-
ваат слободно додека цената на тие стоки не се 
усогласи со договорената политика на цените. 

Ако во текот на спроведувањето на самоуп-
равните спогодби1 од став 1 на оваа точка се на -
малат цените на стоките' под договорената поли-
тика на цените, субјектите што учествуваат 1 во 
склучувањето на тие самоуправни спогодби ќе ги 
зголемат контингентите за извоз на односните 
стоки или ќе утврдат односните стоки да се из-
везуваат слободно додека цените на .тие стоки 
не се усогласат со договорената политика на це-
ните. 

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе го следи спроведувањето на оваа одлука 
и, по потреба, а на јмалку тримесечно, ќе го из-
вестува Сојузниот извршен совет и ќе му пред-
лага преземање на соодветни мерки за спроведу-
вање на оваа одлука. 

10. Оваа одлука ќ е се применува до склучува-
њето на општествениот одговор од член 28 на З а -
конот за прометот на стоки и услуги со странство. 

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

Е. п. бр. 604 
15 декември 1982 година 

. Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

883. 

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 7, 8 и 11, член 
, 29 став 1 точка 7 став 2 и член 30 став 6 од 

Царинскиот з а к о н ' („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), врз основа на 
усогласените ставови со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

' О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНО-
СТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ 

ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, 
количествата и вредностите на кои при увозот на 
стоки се применуваат царински повластици („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 37/82) тон. 8 и 9 се бришат. 

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

Е. п. бр. 631 
15 декември 1982 година > 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини*, е. р. 
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884. 

Врз основа на член 46 од Законот за промет 
тот па стоки и услуги со странство („Службен лист 
на С Ф Р Ј " бр. 52/82), Сојузниот извршен совест до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ ЦА СУРОВИНИ 
И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО 
ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 
I 

1. Организациите на здружен труд можат во 
првото тримесечје па 1983 година да поднесуваат 
пријави за склучен договор за увоз и да увезуваат 
суровини и репродукционен материјал што се пла -
ќаат во конвертибилни девизи (во понатамошниот 
текст: да пријавуваат и увезуваат) под условите 
предвидени со оваа одлука. 

2. Организациите на здружен труд кои во пр-
вото тримесечје на 1982 година оствариле извоз на 
стоки со наплата во конвертибилни девизи пого-
лем од увозот на суровини и репродукционен ма-
теријал со Плаќање во конвертибилни девизи, 
можат, во рамките на остварениот однос на увозот 
спрема извозот во тој период, да пријавуваат и да 
увезуваат суровини и репродукционен материјал 
во првото тримесечје на 1983 година. 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка кои во текот на првото тримесечје на 
1983 година ќе остварат обем на извозот на јмалку 
за 20% поголем од извозот во npBQTo тримесечје 
на 1982 година, при ист обем на увозот остварен 
во истиот период претходната година, можат за 
вредноста на извозот остварен над 20°/о да при-
јавуваат и , увезуваат суровини и репродукционен 
материјал заради производство на стоки за извоз. 

На организациите на здружен труд кои во те-
кот на првото тримесечје на 1983 година ќе оства-
рат извоз помал од извозот во истиот период прет-
ходната година, им £е намалува правото на увоз 
на суровини и репродукционен м а т е р и ј а л , в о вред-
носта на помалку остварениот извоз, со тоа што 
намалувањето на тоа право не може да биде по-
големо од 20°/о од вредноста на остварениот увоз 
на суровини и репродукционен материјал во исти-
от период претходната година. 

3. Организациите на здружен труд кои во 
првото тримесечје на 1982 година оствариле извоз 
на стоки со наплата во конвертибилни девизи по-
мал од увозот на суровини и репродукционен ма-
теријал што се плаќа во конвертибилни девизи, 
можат во првото тримесечје на 1983 година да при-
јавуваат и увезуваат суровини и репродукционен 
материјал во рамките на остварениот однос на 
увозот спрема извозот во првото тримесечје на 
1932 година, а најмногу до апсолутниот износ што 
го претставува остварениот увоз на суровини и 
репродукционен материјал во истиот период прет-
ходната година. 

4. Односот на увозот спрема извозот утврден 
во смисла на точ. ^ и 3 од Оваа одлука се при-ч 
менува на остарениот извоз од 1 јануари 1983 го-
дина. 

5. Организациите на здружен труд од точ. 2 
и 3 на оваа одлука можат во првото тримесечје 
на 1983 година да пријавуваат и увезуваат суро-
вини и ' репродукционен материјал со плаќање во 
конвертибилни девизи, до вредноста на остваре-
ниот увоз на суровини и репродукционен матери-
јал со плаќање во конвертибилни девизи во пр-
вото тримесечје на 1982 година. 

Ако надлежните народни банки во текот на 
првото тримесечје на 1983 година, а врз основа 
на податоците од Сојузната управа за царини за 
извршениот извоз и увоз, утврдат дека организа-
циите 'на здружен труд остваруваат поголем извоз 
во смисла на точка 2 став 2 од оваа одлука, поч-
нува јќи од 15 ф е в р у а р и во секој нареден месец 
ќе ги прифатат пријавите за увоз на суровини и 
репродукционен материјал и во првото тримесечје 
на 1983 година, над вредноста на остварениот увоз 
во првото тримесечје на 1982 година. 

Надлежните народни банки ќ е извршат, спо-
ред податоците н а Сојузната управа за царини за 
периодот од 11 јануари до 28 ф е в р у а р и 1983 годи-
на, најдоцна до 10 март 1983 година, за сите орга-
низации на здружен труд контрола на остварениот 
увоз и извоз во тој период. 

Организациите на здружен труд кои не оства-
риле извоз во рамките на утврдениот однос н а 
увозот спрема 'извозот, ќ е го запрат натамошното 
при јавување на суровини и репродукционен мате-
ри јал со плаќање во конвертибилни девизи во 
наредниот период до реализација на неос/гваре-
ниот извоз. 

Надлежните народни банке ќ е извршат, спо-
ред податоците на Сојузната управа за царини за 
периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, н а ј -
доцна до 10 април 1983 година, контрола за сите 
организации на здружен труд за остварувањето 
на извозот и увозот во тој период. • 

На организациите на здружен труд кои во 
првото тримесечје на 1983 година не оствариле из-
воз во рамките на утврдениот однос на увозот 
спрема извозот, а го искористиле износот од точка 
5 став 1*на оваа одлука за при јавување и увоз 
во тој период, н а д е ж н и т е - народни банки дема 
да им ги прифатат пријавите за склучен договор 
за увоз на суровини и репродукционен материјал 
со плаќање во конвертибилни девизи до реали-. 
зацијата на делот на ^ о с т в а р е н и о т извоз. j 

6. Организациите- на здружен труд кои во пр-
вото тримесечје на 1982 година не извезувале, мо~ 
ж а т во првото тримесечје на 1983 година да при-
јавуваат и да увезуваат суровини и репродукцио-
нен материјал со плаќање во конвертибилни де-
визи до 80°/о од остварениот увоз на суровини и 
репродукционен материјал со п л а ќ а њ е во конвер-
тибилни девизи во истиот период -претходната 
година. 

На организациите на здружен труд од став 1 
на оваа точка надлежните народни банке ќе им 
ги утврдат, врз основа на податоците на Сојузна-\ 
та управа за царини за извршениот увоз на суг 
ровини и репродукционен материјал со плаќање 
во конвертибилни девизи, во првото тримесечје на 
1982 година, износите до кои можат да се при ја -
вуваат и' увезуваат суровини и репродукционен 
материјал со п л а ќ а њ е во конвертибилни девизи во 
првото тримесечје на 1983 година. 

7. На организациите на здружен труд за кои 
Сојузната управа за царини не дала податоци спо-
ред одредбата на хточка 16 од оваа одлука, на 
организациите на здружен труд кои во првото три-
месечје на 1982 година смо извезуваат и на орга-

' низациите на здружен труд чи јашто една тре-
тина од вредноста на деветмесечниот увоз во 1982 
година отстапува ' од уврзот во првото тримесечје 
на 1982 година, односот' на увозот спрема извозот 
од точ. 2 и ' 3 на оваа одлука, односно износот од 
точ. 3 и 6 на оваа одлука, им се утврдува воз 
основа на податоците на Сојузната управа за ца -
рини за остварениот извоз и увоз во периодот од 

. 1 ј ануари до 30 септември 1982 година. 
Организациите на здружен труд од став 1 на 

оваа точка можат да пријавуваат и да увезуваат 
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суровини и репродукционен материјал во првото 
тримесечје на 1983 година до една третина од 
вредноста на увозот остварен во периодот од 1 ја- г 
ну ари до 30 септември 1982 година. 

8. Организациите на здружен труд кои за -
стапуваат странски фирми и д р ж а т консигцациони 
складови на странски' стоки,, можат да увезуваат 
резервни делови заради продажба за динари во 
височина од 60% од остварената з а с т а п н и к а про-
визија во првото тримесечје на 1982 година. 

9. Заради реализација на програмите за из-
воз и увоз за 1983 година составени во Стопан-
ската комора на Југославија, организациите на 
здружен труд кои работно, производствено и до-
ходовно се поврзани, врз основа на поединечно 
утврдениот однос на увозот спрема извозот, од-
носно на правото на увоз, можат да се договорат 
за тоа кои организации на здружен труд и во кода 
вредност ќе пријавуваат и увезуваат суровини и 
репродукционен материјал што се неопходни за 
производството за извоз, во рамките на вкупното 
право на увоз на тие организации на здружен 
труд. 

10. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 6 
од оваа одлука, увозот на суровини и репродук-
ционен материјал што се врши во смисла на Од-
луката за условите за увоз на суровини и друг 
репродукционен материјал заради производство на 
стоки за извоз што се наплатуваат во конверти-
билни девизи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 64/82). 
ќе се врши врз основа на согласноста од н а д л е ж -
ниот сојузен орган дадена според одредбите на 
таа одлука. 

За реализација на увозот, во смисла на став 
1 од оваа точка надлежните народни банки, спо-
ред потреба, ќе ги продолжат роковите за плаќа -
ње на увозот на стоки и ќе ги усогласат со ро-
ковите за извоз наведени во согласност со тој 
став. 

11. Стоковните и финансиските кредити за кои 
со прописот за проекција на платниот биланс и 
на девизниот биланс на Југославија за 1933 го-
дина е предвидено да,- се користат за плаќање на 
увозот на суровини и репродукционен материјал, 
ќе ги користат организациите на здружен труд 
од точ. 2 и 3 на оваа одлука кои со таквиот увоз 
обезбедуваат најголемо зголемување на производ-
ството за извоз, поголем нето девизен прилив и 
најбрз ррилив на девизи, 

12. Увозот во рамките на кОмпензационите ра-
боти што се врши во смисла на Одлуката за ком-
пензациони работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/82), ќе се одобрува и ако е во 
прашање увоз на суровини и репродукционен ма-
теријал заради производство за извоз, како и увоз 
на определени енергетски суровини (нафта, н а ф -
тени деривати, јаглен за коксирање и др.). 

Организациите на здружен труд по работите 
одобрени во смисла на став 1 од оваа точка ќе 
пријавуваат и ќе увезуваат стоки до вредноста на-
ведена во решението на надлежниот сојузен орган. 

13. Увозот и извозот во рамките на договорите 
за долгорочна производствена кооперација со 
странство и на договорите за вложување на сред-
ства на странски лица во домашни организации 
на здружен труд ќе се врши во согласност со од-
редбите на тие договори одобрени од надлежниот 
сојузен орган. 

14. Односот на увозот спрема извозот во сми-
сла на точка 2 од оваа одлука се утврдува така 
што увозот на суровини и репродукционен мате-
ријал, освен увозот во смисла на точ. 10, 12 и 13 
на оваа одлука со плаќање во конвертибилни де-
визи во периодот од 1 јануари до 31 март 1982 

година, се става во однос спрема остварениот из-
воз на стоки, освен на извозот во смисла на точ. 
10, 12 и 13 од оваа одлука, во истиот период, со на-
плата во конвертибилни девизи. 

15. За остварување на правото на увоз во сми-
сла на точ. 3 и 6 на оваа одлука се зема увозот на 
суровини и репродукционен материјал, освен увозот 
од точ. 10. 12 и 13 на оваа одлука со плаќање во 
конвертибилни девизи, остварен во периодот од 1 
јануари £0 31 март 1982 година. 

16. Податоците за увозот на суровини и ре-
продукционен материјал и за извозот на стоки со 
плаќање, односно наплата во конвертибилни де-
визи, како и за утврдување на односот спрема 
извозот по одделни организации на здружен труд. 
Сојузната управа за царини и ги доставува На 
Народната банка на Југославија до 31 декември 
1982 година, која тие податоци им ги доставува 
на надлежните народни банки заради спроведу-
вање на оваа одлука. 

. Сојузната управа за царини до 10 февруари 
1983 година ќе и достави на Народната банка на 
Југославија податоци за извршениот извоз на сто-
ки и увоз на суровини и репродукционен матери-
јал за периодот од 1 до 31 јануари 1983 година, 
а секој десетти во наредните месеци — податоци 
за извршениот извоз на ст^ки и увоз на суровини 
и репродукционен материјал за претходните ме-
сеци. 

Податоците од точка 7 на оваа одлука Сојуз-
ната управа за царини ќе и ги достави на Народ-
ната банка на- Југославија до 10 јануари 1983 го-
дина, која тие податоци ќе им ги доставува на 
надлежните народни банки. 

17. Ако Односите на увозот спрема извозот, 
односно правото на увоз утврдено врз основа на 
податоците добиени од Сојузната управа за царини 
отстапуваат од вистински реализираниот извоз и 
увоз на одделни организации на здружен труд, 
односната организација на здружен труд дава 
из јава и ја прилага извозно-увозната документа-
ција врз основа на која надлежната народна бан-
ка го коригира односот, односно правото на увоз. 

18. Пријавите за склучените договори за увоз 
на суровини и репродукционен материјал п р и ф а -
тени пред 1 јануари 1983 година, мораат да се усо-
гласат со одредбите, на оваа одлука, пред денот 
на увозот на стоките. 

19. Корисникот на суровини и репродукционен 
материјал од увоз е должен да прибави потврда 
од овластената банка која го извршува плаќањето 
спрема странство дека има обезбедени девизи за 
плаќање по определена пријава за увоз, што се 
прилага кон пријавата за склучениот договор за 
увоз. 

20. Сојузниот секретар за надворешна трго-
вија ќе пропише упатство за извршување на од-
редбите од оваа одлука. 

Si. Оваа одлука се применува од 1 јануари 
1933 година. 

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

Е. п. бр. 622 
29 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 



Петок, 31 декември 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Б р о ј 77 Страна 1893 

885-

"Врз основа на точка 3 од Одлуката за утврду-
вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на федерацијата во 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 77/82), Сојузниот и з в р ш е н , ровет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕТО НА КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГО-
ДИНА ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА ИЗВОЗ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Општествените правни лица што со врше-
њето на својата дејност остваруваат девизен при-
лив во конвертибилни девизи или учествуваат во 
остварувањето на конвертибилниот девизен прилив 
во смисла на чл. бб, 67, 79 и 80 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/77 и 61/82) 
издвојуваат во 1983 година 5Vo од тој прилив за 
потребите на федерацијата . 

2. Средствата издвоени според одредбата од 
точка 1 на ова одлука се уплатуваат на. посебна 
сметка на Народната банка на Југославија . 

3. За извршувањето на оваа одлука ќе се гри-
ж и Народната банка на Југославија . 

4. Упатството за извршување на одредбите од 
точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука го пропишува сојуз-
ниот секретар за финансии, по претходно приба-
вено мислење од Народната банка на Југославија . 

5. Со парична казна од 10.000 до 100.000 ди-
нари ќе се казни за прекршок организација на 
здружен труд или друго правно лице ако за по-
требите на федерацијата не врши издвојување на 
износот во височина од 5% од остварениот прилив 
во конвертибилни девизи по основ на извоз на 
стоки и услуги во 1983 година и тие средства 
не ги уплати на посебна сметка на Народната 
банка на Југославија . 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршбк и одговорното лице во орга-
низацијата на здружен труд или во друго правно 
лице со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

6. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Е. п. бр. 620 
29 декември 1982 година 

Белград 

заедници и на нивните органи и организации во 
1982 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/82) 
во називот, по зборовите: „во 1982" се додаваат 
зборовите: „и 1983.". 

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

Е. п. бр. 621 
29 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

887. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 63/80), во согласност со надлежните ре -
пз'блички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ 
ПЛАКА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ-

ТЕ СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките 
што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 
до 30 и член 50 од Царинскиот закон („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), одно-
сно на стоките за кои се плаќа царина по намалена 
стапка според чл, 30 и 50 од Царинскиот закон, се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки во 1983 година 
во височина од 6°/о од царинската основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки се плаќа по Намале-
на стапка, и тоа: 

1) по стапка од 2% на увозот на : 
— опрема за изградба на објекти по основ на 

здружување на труд и средства врз доходовни осно-
ви и врз база на заеднички интереси, за развој на 
недоволно развиените републики, а ко ја не се про-
изведува во земјата; 

— авиони за патнички сообраќај на јмалку со пет 
патнички седишта; 

2) по стапка од 1°/о на увозот на суровини од 
следните тарифни броеви на Царинската т а р и ф а ; 

886. 

Врз основа на член 62 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 52/82), врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите и начинот на увоз 
на стоки за потребите на општествено-политичките 

Тарифен 
број на 

Царинската 
т а р и ф а 

Н а и м е н у в а њ е 

26.01/4 Руди и концентрати на бакар 
26.01/76 концентрати на олово 
26.01/86 к о н ц е н т р а т на цинк 
26.01/15а руди и к о н ц е н т р а т на антимон 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки не се плаќа : 

1) на увозот на суровини од следните тарифни 
броеви на Царинската т а р и ф а под услов увозот да 
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се врши за домашни потреби во согласност со Енер-
гетскиот биланс на Југославија за 1983 година и со 
регионалниот распоред на увозот, и тоа: 

Тарифен 
број на 

Царинската 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

27.01/1 

27.01/2а 

27.02/2 
27.04/1 

Аитрацит, во прав или не, неагломе-
риран 
Друг камен јаглен во прав или не, не-
агломериран, за коксирање 
Агломериран мрк јаглен и лигнит ^ 
Кокс и НолукОкс од камен јаглен, ретор-
тен јаглен; 
а) кокс: 

1) металургиски: 
а) гранулации до 20 mm 
б) гранулации над 20 до 40 m m 
в) гранулации над 40 до 80 m m 

2) леареки (гранулации над 80 mm) 
3) од гасарници 
4) за производство на електроди . 
5) брикети 
6) прав 
7) други 

б) полукокс 
в) ретортен јаглен 

Кокс и појдукокс од мрк јаглен, лигнит 
и тресет: 
а) полукокс 
б) кокс 
Нафта, сурова 
авио-бензин 
друг бензин • 

' Ех. ј 
— Примарен бензин, 

27.10/4в млазно гориво од керозински тип 
27.10/7 Горивни масла: 

' а) металургискИ мазут 
б) други 

27.11/1 Пропан и бутан, течни 
27.11/3 Нафтени гасови и други гасовити јагле-

џозодороди во гасовита состојба 
27.14/1 Петрол-кокс 
27.17 Електрична енергија 
84.59/1 Нуклеарни реактори и нивни делови 

Ех. 
Уранско гориво за атомски централи 

2) на увозот на суровини од следните тарифни 
броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

27.04/2 

27.09/1 
27.10/1а 
27.10/1в 

Тарифен 
број на 

Царинската 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

28.10/2В 
28.1G 

20.0]/5 
29.Q2/4B 

29.19/1г 

35.03/1а Суров сулфур, мелен 
25.03/16 Суров сулфур, друг 
25 10/1а Фосфати на калциум, неметали 
28.10/26-2 Орто-фоссћорна киселина, иепречис-

тена (до 85°/о) 

Пиро-фосфорна киселина 
Амонијак, безводен или во воден ра-
створ: 

1) Во раствор 
2) Други 

Циклохексан 
Гама изомер-хексахлорциклохексан 
Ех. 
Линдзи 

Естри, инозитолхексафосфорни киселини 
(фитин) 
Ех. 
•— ФенитроТион 
— Трихлорфос 
— Монкротфос 

29.25/2В Ацетанилид и деривати 
Ех. 
— Алахлор 

31.02/2 Амониумнитрат: 
а) со содржина на амониумнитрат на ј -

малку 99с/о и повеќе: 
1) кристален 
2) други 

. ч б) со содржина на амониумнитрат под 
99%:-
1) кристелен 
2) гранулиран • ; 

3) други 

31.02/4 Амониумсулфат 
31.02/7 • Уреа 
31.02/8а Варовен 

амониумнитрат (KAN) 
31.02/86 Амонијачен раствор на амониумнитрат 

или уреа 
31.03/26 Тројни суперфсофати (над 38°/о Р2О5) 
31.04/2 Калиумхлорид 
31.04/3 Калиумсулфат Кој содржи најмногу 52п/о 

К2О по тежина 

31.05/2а Комплексни ѓубриња. 
Ех. 

31.05/2в — моцоамониумфосфат 

диамониум фосфат 
34.02/3 Органски површински активни материи, 

/ површински активни препарати и прела-
I рати за перење, било да содржат или не 

содржат сапун, друго 
Ех. 
— Soprophor 
— Tensiofix 

38-. 11/2 .Инсектициди: 
а) претконцентрати со две или повеќе 

компоненти, 
Ех. 
— Азинсђос-метил - . 
— Д нази нон 
б) готови препарати, 
Ех. 
— Cymbuch 10 

33.11/3 Фунгициди: 
а) претконцентрати со две или повеќе ком-

поненти, ' 
Ех. 
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— Каптезор 
— Фолпет 
б) готови препарати 
Ех. 
Бенлате 

33.ll /4a, б Средства за уништување на плевели 
(хербициди): ( 

а) предконцентрати со две или повеќе 
компоненти, 

Ех. 
/ 

—* Банвел 
— Алитреф 53'°/о 
— Cycloate 
— Лиз ор 
б) готови препарати, 
Ех. 
Дихофлуид 

33.11/5а Друго, претконцентрати со две или по-
веќе компоненти 
Ех. 
— Дикофол 85с/о 

3) на увозот на: 
— авиони и бродови што се врши заради замена 

па авиони и бродови уништени и оштетени во не-
среќи; 

— опрема за изградба на објекти по основ на 
здружување па труд и средства врз доходовни ос-
нови и врз база на заеднички интереси за развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а кои 
не се произведуваат во земјата. 

4. Увоз на опрема од точка 2 одредба под 1) али-
неја прва и точка 3 одредба под 3 алинеја втора 
на оваа одлука, организациите tia здружен труд ќе 

\ вршат врз основа на потврда од Стопанската комо-
р о Ч т Југославија — Општо гранске здружение за 
преработка на метали на Југославија дека предмет-
нава опрема не се произведува во земјата и потврда 
од надлежниот републичка односно покраински ор-
ган на управата дека се работи за изградба на об-
јекти по основ на здружување на труд и средства 
врз доходовни основи и врз база на заеднички ин-
тереси за развој на недоволно развиените републики 
и на Социјалистичка Автономна' Покраина Косово. 
Во, потврдата^ мораат да се наведат одредбите на до-
говорот кои се основ за увоз на таа опрема. 

5. Сојузната управа за царини води евиденција 
за увозот на стоки според оваа одлука, во која се 
внесуваат следните податоци: назив на стоките, да-
тум на увозот, вредност на увезените стоки, износ 
на наплатената и износ на ненаплатената давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки, назив на организацијата-на здружен 
труд за која се врши увоз, назив на републиката 
односно автономната покраина на чија териториј а, е 
седиштето на организацијата на здружен труд и на-
зив на организациите на здружен труд што здру-
жиле средства. 

6. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари 1983 година. 

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

Е. п. бр. 615 ) 
29 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

QQQ I б о с . 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/77 и 61/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А • 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ КА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОJI2ГШОСТИТЕ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на органите на ф е -
дерацијата и за потребите на остварувањето на 
правата и должностите на федерацијата утврдени 
во точка 2 одредба под 2 на Одлуката за утвр-
дување на вкупниот 'износ на девизите за потре-
бите на федерацијата во 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 77/82), во противвредност од 
43.156,380.000 динари, можат да се користат за не-
стоковни и стоковни плаќања на сојузните орга-
ни и организации, на определени органи на оп-
шествените организации и установи што вршат 
работи од интерес за остварувањето на ф у н к -
циите на федерацијата , а својата дејност ја вршат 
на целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија , ако средствата за 
извршување на тие задачи од сопствените прихо-
ди не им се доволни, како и за намирување на 
други потреби на федерацијата , и тоа: 

1) за нестоковии п л а ќ а њ а — до износот од 
5.497,955.500 динари; ' * 

2)} за стоковни п л а ќ а њ а — до износот од 
36.984,452.500 динари. 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износ од 673,972.000 ди-
нари за намирување на непредвидените и недо-
волно предвидените расходи (средства на резер-
вата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии', 
по барања на надлежните наредбодавачи, да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа 
точка кои во секој поединечен случа ј не го над-
минуваат износот од 200.000 динари. 

2. Со распоредот на девизите за 1983 година, 
кој е отпечатен кои оваа одлука и претставува 
не јзин составен дел,' се утврдуваат, во границите 
на износот од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
највисоките износи на девизи за одделни корис-
ници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 
1 на оваа одлука може да се користи 73,1% во 
конвертибилни девизи, а 26,9'°/о во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може на одделни корисници да им одоб.ру ^ 
користење на девизи во поголеми односно помала 
проценти од процентите утврдени ЕО став 1 на 
оваа точка, со тоа што вкупниот износ на девизи 
не може да надмине 73,1°/о во конвертибилни де-
визи. 

4. Заради рамномерно користење на девизите 
од точка , 1 на оваа одлука, сојузниот секрета!) за 
финансии ја утврдува, ЕО согласност со потребите 
ма корисниците доставени до Сојузниот секрета-
ријат за финансии до 20. во месецот за наредното 
тримесечје и со насоките на Сојузниот и з в р г л и 
совет, динамиката на користењето на девизите 
секое тримесечје. v 

Потребите за првото тримесечје, во смисла на 
став 1 од оваа точка, корисниците ги доставуваат 
до 10 јануари 1983 година. 

Ставање на располагање на девизите на ко-
рисниците од оваа одлука, ќе се врши врз основа 
на образложено барање, вр рамките на утврдениот 
износ на девизите за односното тримесечје. 
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5. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии, по барања на надлежните наредбодавачи, да 
врши измени на намената и височината на сред-
ствата утврдени за нестоковни плаќања во Распо-
редот на девизите за 1933 година. 

6. Се. овластува сојузниот секретар за финан-
сии, по барања на надлежните наред бод авани, да 
врши рефундација на средствата утврдени во Рас-
поредот на девизите за 1983 година. 

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 
година. 

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

Е. п. бр. 633 
29 декември 1982 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

Реден број Корисник Изразено во динари 

5 Управа на островите. 
Бриони 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
—• службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

54.000 
2,033.000 

Вкупно 

6 Сојузен извршен совет 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

22,520.000 
83,415.000 

418.000 

Вкупно: 

7 Служба за одбранбени 
подготовки за Сојузниот 
извршен совет 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

2,137.000 

2,056.000 

4,193.000 

109,353.000 

3,406.000 

"122,759.000 

6,491.000 

6,491.000 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федера-
тивна Република Југо-
славија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— други плаќања 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

4,868.000 
318.000 

Вкупно: 

2 Служба за репрезента-
тивни објекти на 
Претседателството на 
С Ф Р Ј 
Иестоковни плаќања: 
— службени патувања 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

Вкупно: 

3 Собрание ,на С Ф Р Ј 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

5,159.000 
1,054.000 

12.000 

Вкупно: 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

Вкупно: 

5,186.000 

530.000 

5,716.000 

68.000 
1,889.000 

1,957.000 

6,225.000 

8,480.000 

14,705.000 

79.000 

79.000 

8 Служба за работи на' 
преведување на Сојуз-
ниот извршен совет 
НестокОвни плаќања : 
— службени патувања 
— специјализации 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

147.000 
307.000 

Вкупно: 

9 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

Вкупно: 

10 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања : 
—к службени патувања 

Вкупно: 

11 Сојузно јавно обвини-
телство 

Нестоковни п л а ќ а њ а : 

— службени патувања 
Вкупно: 

12 Сојузно јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
Вкупно 

454.000 

1,178.000 

1,632.000 

42.000 

42.000 

97.000 

97.000' 

113.000 

113.000 

133.000 

133.000 
\ 
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13 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
Кестоковни плаќања : 
— службени патувања 31,500.000 
— претставништва 2.540,115.000 
— котизации 237,800.000 
— други плаќања 19,095.000 

Стоковни плаќања : 

2.828,510.000 

24,996.000 

Вкупно: 2.853,506.000 

14 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Иестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— претставништва ' 
— котизации , 
— лекувања во 

странство 
л — специј ализации 

— Други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

27,084.000 
145,426.000 

1,993.000 

23,510.000 , 
84,002.000 

3,434.000 285,449.000 

35.219,156.000 

35.504,605.000 

15 Сојузен секретаријат 
за внатрешни работи 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

6,508.000 
8,490.000 
1,623.000 

160.388.000 

Вкупно: 

177,009.000 

319,612.000 

496,621.000 

16 Сојузен секретаријат 
за финансии 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 1,623.000 
— котизации 104,154.000 
—̂ трансфер на 

наследство , 19,474.000 
— други плаќања 597,088.000 

Вкупно: 

722,339 ООО 

722,339.000 

17 Сојузен секретаријат за^ 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
— други патувања 

1,604.000 
31,707.000 

227.000 33,538 ООО 

18 Сојузен секретаријат за 
пазар и општи стопански 
работи 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 224.000 

-— котизации 6,562.000 
— други плаќања 32.000 

Вкупно : 

19 Сојузен секретаријат за 
правосудство и органи-
зација на сојузната 
управа 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— специјализации 

286.000 
350.000 

Вкупно: 

23 Сојузен комитет чза 
енергетика и индустрија 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 700.000 
— котизации 18,190.000 

6,818.000 

6,818.000 

636.000 

636.000 

20 Завод за унапредување 
на сојузната управа 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 18.000 
— котизации 307.000 325.000 

Вкупно: / 325.000 

21 Завод за информатика 4 

на сојузните органи 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 108.000 
— други плаќања 127.000 235.000 

Стоковни плаќања 8,628.000 

Вкупно: 8,863.000 

22 Сојузен секретаријат за 
информации 
а) Сопствени плаќања 

Нестковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 2,268.000 
— други плаќања 2,756.000 5,024.000 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 3,246.000 
б) за потребите на 

Радио Југославија 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 360.000 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 69,218.000 

Вкупно: 77,848.000 

18,890,000 

Вкупно: 33,538.000 Вкупно: 18,890.000 
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24 Сојузен комитет за 
земјоделство 
Нестоковни плаќања : 

' — службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

1 897.000 
4,61^.000 
6,340.000 

Вкупно: 

25 Сојузен комитет за 
сообраќај и врски 
Нестоковни плаќања . 
— службени патувања 
— котизации 

1,050.000 
19,124.000 

Вкупно: 

26 Сојузен комитет за 
труд, здравство и 
социјална заштита 
Нестоковни п л а ќ а њ а . , 
— службени патувања 
— котизации 

1,520.000 
91,713.000 

Вкупно: 

27 Сојузно биро за работи 
на вработувањето 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— претставништва 

731.000 
241.000 

Вкупно: 

28 Сојузен комитет за 
законодавство 
Нестоковни плаќања : 
— службени п а ^ в а њ а 

Вкупно: 

29 Сојузен комитет за 
прашања на борците и 
воените инвалиди 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

— други плаќања 

75.000 
79,900.000 

1,543.000 

Вкупно: 

30 Сојузна управа за 
царини 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

, — котизаЦии 

Стоковни плаќања 

450.000 
2,145.000. 

Вкупно: 

11,853.000 

11,853.000 

972.000 

972.000 

105.000 

105.000 

81,518.00 0 

81,518.000 

2,595.000, 

49,500.000 

52,095.000 

31 Сојузна управа за 
контрола на летањето 
Иестоковни плаќања : 
— службени патувања 

^ — котизации 
— специјализации 

^ — Други плаќања 

Стоквни п л а ќ а њ а 

630.000 
247.000 

1,947.000 
6,911.000 

Вкупно: 

20,174.000 

20,174.000 

32 Сојузна управа за 
радиоврски 
Кестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

175.000 
185.000 
231.000 

Вкупно: 
-f" 

93,233.000 

93,233.000 

33 Сојузен пазарен инс-
пекторат 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

Вкупно: 

34^ Сојузен девизен 
инспекторат 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

Вкупно: 

35 Сојузен воздухопловен 
инспекторат 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— други плаќања 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

531.000 
35.000 

Вкупно: 

36 Сојузен завод за опште-
ствено планирање 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

Вкупно: 

37 Сојузна заедница за 
работи на цените 
Нестоковни плаќања : 
— други плаќања 

Вкупно: 

9,735.000 

328,334.000 

338,069.000 

591.000 

2,235.000 

2,826.000 

50.000 

50.000 

1,458.000 

1,458.000 

566.000 

987.000 

1,553.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 
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38 Сојузен завод за меѓу-
народна научна, про-
светнокултурна и тех-
ничка соработка 
Иестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котиЗации 

. — други плаќања 

4,367.000 
27,304.000 
54,982.000 

Вкупно: 

39 Сојузен завод за 
статистика 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

280.000 
28.000 

Вкупно: 
-4-

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

41 Сојузен завод за 
стандардизациј а 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— Котизации 
— други плаќања 

700.000 
5,258.000 

178.000 

Вкупно: 

42 Сојузен завод за 
патенти 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

Вкупно: 

43 Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

210.000 
1,346.000 

34.000 

86,653.000 

40 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
Иестоковни плаќања : 
— службени патувања 210.000 
— котизации 24,143.000 
— други плаќања 279.000 

6,136.000 

6,136.000 

100.000 
513.000 

613.000 

1,590.000 

6,000.090 

44 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
—, службени патувања 

Вкупно: 

86,653.000 
45 Сојузна дирекција за 

резерви на прехранбени 
производи 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

Вкупно: 

308.000 

5,670.000 

5,978.000 

46 Сојузна дирекција за 
резерви на индустриски 
производи 
НестОковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

Вкупно: 

24,632.000 

11,150.000 

35,782.000 
Вкупно: 

48 Сервис за биротехнички 
работи на сојузните 
органи на управата и 
на сојузните организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

49 Автосервис на сојузните 
органи 
Стоковни плаќања 
Вкупно: 

50 Управа на деловните 
згради на сојузните 
органи 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

51 Фонд на федерацијата 
-за кредитирање на по-
брзиот развој на сто-
пански недоволно развие-
ните републики и 
автономни покраини 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 

212.000 

212.000 

258.000 

258.000 

567.000 

567.000 

47 Сервис за давање услуги 
за потребите на репрезен-
тација на сојузните 
органи 
Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 1,793.500 

други патувања 52,210.000 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

54,003.500 

46,654.500 

100,658.000 

19,718.000 

19,718.000 

2,535.000 
2,535.000 

5,500.000 

5,500.000 

127.000 

Вкупно: 7,590.000 Вкупно: ' 127.000 
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52 Претседателство на 
Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите 
на Југославија 
Нестоковни плаќања : 
•— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

908.000 
28,530.000 

Вкупно: 

53 Управа на зградата на 
Ц К на С К Ј и Ц К 
на СКС 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

54 Сојузна конференција 
на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот 
народ на Југославија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации v 
— други плаќања 

3,403.000 
230.000 

8,909.000 

Вкупно: 

55 Претседателство на К о н -
ференцијата на Сојузот 
на социјалистичката 
младина на Југославија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
—, други плаќања 

Стоковни плаќања 

4,607.000 
406.000 
147.000 

Вкупно: 

56 Сојуз на здруженијата 
на борците од Народно-
ослободителната војна на 
Југославија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 

830.000 
82.000 

Вкупно: 

57 Совет на Сојузот на 
синдикатите на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— к л и з а т и * 
— други плаќања 

3,080.000 
894.000 

3,661.000 

29,438.000 

5,919.000 

35,357.000 

12,542.000 

12,542.000 

5,160.000 

402.000 

5,562.009 

912.000 

912.000 

Вкупно: 

7,635.000 

7,635.000 

58 Претседателство на 
Црвениот крст на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
— д р у г и плаќања 

782.000 . 
2,629.000 
2,222.000 

Вкупно: 

26.000 
8,630.000 

8,656.000 

59 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народиве 

Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— котизации 

454.000 
52.000 

Вкупно: 

60 Сојуз на здруженијата 
за Обединетите нации 
на Југославија ^ 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

; — котизации 
120.000 
70.000 

Вкупно: 

61 Сојуз за ф и з и ч к а култура 
на Југославија 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

10,567.000 
4,556.000 

Вкупно: 

62 Народна техника — 
Сојуз на организациите 
за техничка култура на 
Југославија 

Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
— котизации 

211.000 
728.000 

Вкупно: 

63 Противпожарен сојуз 
на Југославија 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 

245.000 
65.000 

5,633.000 

5,633.000 

506.000 

506.000 

190.000 

190.000 

15,123.000 

3,246.000 

18,369.000 

939.000 

939.000 

Вкупно: 

310.000 

310.000 
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64 Туристички сојуз на 
. Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 117.000 
— претставништва 101,776.000 
— други плаќања 77,907.000 179,800.000 

Вкупно: 179,800.000 

70 Новинска агенција 
„Танјуг" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

3,777.000 
105,371.000 

1,016.000 
38,366.000 

Вкупно: 216.000 

бб Служба на општественото 
книговодство на Југосла-
вија 

Нестоковни плаќања: 
— службени пауувања 
— котизации 
— други плаќања 

445.000 
212.000 

2,547.000 3,204.000 

Стоковни плаќања 437,468.000 

Вкупно: 440,672.000 

67 Народна банка на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

1,948.000 
-138.000 

925.000 3,011.000 

Стоковни плаќања 206,808.000 

Вкупно: 
/ 

209,819.000 

68 Стопанска комора на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: Ѕ 

— службени патувања 
— претставништва . 
— саеми и изложби 
— котизации 
— други плаќања 

4,047.000 
179,068.000 -
111,263.000 

3,017.000 
2,434.000 299,829.000 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 1,153.000 

Вкупно: 300,982.000 

69 Задружен сојуз на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

177.000 
538.000 715.000 

Вкупно: 

Вкупно: 

72 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигуру-
вање и на здравството 
на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— здравствена заштита 

Вкупно: 

73 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалид-
ското осигурување на 
Југославија 
Нестоковни плаќала: 
—* службени патувања 
— котизации 

103.000 
1,415.000 

Вкупно: 

74 Архив на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

230.000 
81.000 

Вкупно 

75 Филмски новости 

Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

261.000 
100.000 

Вкупно: 

76 Установа за одржување 
на поморските пловни 
патишта 
Стоковни плаќања 

148,530.000 

61,000.000 

Вкупно: 209,530.000 
65 Југословенски совет за 

безбедност на сообра-
ќајот 

71 Национален одбор на 
СФРЈ при Меѓународната 
трговска комора 

V 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

110.000 
106.000 

Нестоковни плаќања: 
216 ООО — службени патувања 

— котизации 
79.000 

468.000 547.000 

547.000 

93,680.000 

93,680.000 

1,518.000 

1,518.000 

311.000 

311.000 

361.000 

3,246.000 

3,607.000 

10,244.000 

715.000 Вкупно: 10,244.000 

А 
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77 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

ѕ — котизации 

Стоковни плаќања 

158.000 
78.000 

Вкупно: 

236.000 

10,026.000 

10,262.000 

,78 Југословенски регистар 
на бродови 

Несгоковни плаќања : 
~ службени патувања 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

Вкупно: 
/ 

79 Новинско-издавачка 
установа „Службен лист 
на СФРЈ" 
Стоковни плаќања 7,580.000 

Вкупно: 7,580.000 

80 Југословенски центар за 
техничка и научна до-
кументација 4 ' * 

Нестоковни плаќања-
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

100.000 
95.000 
78.000 273.000 

Стоковни плаќања 2,920.000 

Вкупно: 3,193.000 

81 Југословенска 
радио-телевизиј« 

пестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,540.000 
41,401.000 
20,966.000 64,907.000 

Стоковни плаќања 5,600.000 

Вкупно: ( 70,507.000 

82 Новинско-издавачко 
претпријатие „Комунист" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 592.000 
— друг^ плаќања 2,488.000 3,080.000 

Стоквни плаќања 49.000 

Вкупно: 3,129.000 

83 Новинско-издавачко и 
графичко претпријатие 
„Борба" 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— дописништва 
— други плаќања 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

4,082.000 
10,931.000 
3,532.000 18,536.000 

58,444.000 

Вкупно: 76,980.000 

260.000 
1,233.000 

1,493.000 

84 Геомагнетски институт 

Нестоковни п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

84.000 
2,802.000 

Вкупно: 2,886.000 

889. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 52/82), врз основа на со-
гласноста од надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА 
УПРАВАТА K q j ИЗДАВА ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ 

И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА 

1. Дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 
година издава Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, по прибавено мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, од надлежниот сојузен орган на управата 
и од соодветните општи здруженија , односно со-
одветните заедници на здружен труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка. 

2. Б а р а њ е за издавање дозвола за извоз, од-
носно за увоз на стоки се поднесува до Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, кој е должен во рок од 15 дена од денот 
на приемот на барањето да достави свое мислење 
до Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен, во рок од пет дена од денот на при-
емот на мислењето, да донесе решение по бара-
њето за издавање дозвола за извоз, односно за 
увоз на стоки. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија го одбие барањето за издавање дозвола за 
извоз, односно за увоз на стоки, должен е да ги 
наведе причините поради кои го одбива барањето. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во роковите од став 1 на оваа точка, не 
реши по барањето за издавање 'дозвола за извоз 
на стоки, ќе се смета дека дозволата за извоз на 
односните стоки е издадена, за што е должен во 
рок од три дена од денот на истекот на роковите 
од тој став да издаде потврда што ј а заменува 
дозволата за извоз на стоки. 

3. Оваа одлука ќе се применува до ZI март 
1983 година. 

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

Е. п. бр. 624 
29 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
\ Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 3 од Законот за единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 6/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈ-

НОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификаци ја 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ" , бр. 34/76, 
62/77 и 72/80), во Единствената к л а с и ф и к а ц и ј а на 
дејностите, ко ја е составен дел на таа одлука, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во областа 01 — Индустрија и рударство, во 
гранката 0119 „Преработка на хемиски производи", 
подгрупа на дејноста: „011910 Производство на ле -
кови и фармацевтски хемикалии" во текстот на 
описот на содржината на дејноста по зборовите: 
„недозирани лекови" се додаваат зборовите: „капи-
ларни диј алигатори,". 

Во гранката 0129 „Преработка на каучук", под-
група на дејноста: „012909 Друга преработка на 
каучук" во текстот на описот на содржината на 
дејноста зборовите: „како и регенерација на гуми 
од стари гумени производи" се бришат. 

По гранката 0134 „Графичка дејност" се додава 
нова гранка, група и подгрупа на дејноста, со след-
ните шифри, назив и текст на описот на содржи-
ната на дејноста: 
„0135 01350 013500 Доработка, преработка и производ-

ство на суровини од отпадоци (ре-
ц и к л а ж а на суровини) 
Доработка, преработка и производ-

, ство на суровини од отпадоци од 
железо и челик, од обоени и бла-
городни метали, од неметали, хар-
тија , текстил, гума и пластика, од 
стакло, минерални и други масла, 
од енергетски горива, материјали 
од животинско потекло и др. 
Добивање на суровини од отпадо-
ци како што се одмастување, бри-
кетирање, облагородување, згусну-
вање, освежување и производство 
на облагородени, иситнети или ко-
нечни суровини од отпадоци"; 

2) во областа 02 — Земјоделство и рибарство, 
во гранката 0201 „Земјоделско производство", гру-
пите и подгрупите на дејноста: „02012 020120 Ово-
штарство" и 02013 020130 Лозарство" се менуваат и 
гласат: 
„02012 Овоштарство 

020121 Производство на овошје 
Производство на јаболка, крушки, 

дуњи, сливи, праски, цреши, в и ш -
ни; ореви, бадеми, костени; прото-
кали, м а н д а р и н у лимони, гре јп-
ф р у т ; ј аштки , малини, огрозди, 
рибизли, капинки; маслинки, смок-
ви, урми, калинки, рокчиња, црни-
ци и друго овошје. 

020129 Производство на овошен саден ма -
териј ал 

02013 Лозарство 
020131 Производство на грозје 

Производство на вински и трпезни 
сорти грозје и сорти за сушење. 

020139 Производство на лозеи саден ма-
теријал" ; 

3) во областа 05 — Градежништво, во гранката 
0502 „Нискоградба и хидроградба", по подгрупата 
„050202 Изградба на хидроградежни објекти" се до-
дава нова подгрупа на дејноста со следната ш и ф р а , 
назив и опис на содржината на дејноста: 

* „050203 Изградба на рударски објекти 
Експлоатациони дупчења и изград-
ба на експлоатациони ходници, 
окна, нископи, ускопи,' откривки и 
други рударски инвестициони об-
јекти. 
Истражните дупчења и други ис-
т р а ж н и работи се распоредуваат во 
гранката 1105 „Геолошки истражу-
вања." 

Во подгрупата на дејноста „050209 Изградба на 
други објекти на нискоградба" во текстот на описот 
на содржината на дејноста ст. 2 и 3 се бришат. 

Во гранката 0503 „Инсталациони и завршни р а -
боти во градежништвото", подгрупа на дејноста 050301 
Поставување и поправка на градежни инсталации" 
во текстот на описот на содржината на дејноста 
зборовите: „Поставување и поправка" се заменуваат 
со зборовите: „Поставување, поправка и одржува-
ње". Во подгрупата на дејноста „050302 Завршни и 
занаетчиски работи во градежништвото" во текстот 
на описот на содржината на дејноста зборовите: „во 
градежништвото" се заменуваат со зборовите: „из-
вршени при изградбата на нови и при одржувањето 
на постојаните станбени и други згради и објекти"; 

4) во областа 09 — Занаетчиство и лични ус-
луги, во гранката 0902 „Лични услуги и услуги на 
домаќинства", подгрупа на дејноста: „090209 Други 
лични услуги и услуги на домаќинства" во текстот 
на описот на содржината на дејноста по зборовите: 
„чистење паркет" се додаваат зборовите: „и сродни 
услуги за одржување на станот и на заедничките 
простории во станбените и други згради"; 

5) во областа 11 финансиски, технички и де-
ловни услуги, во гранката 1109 „Деловни услуги", 
подгрупата на дејноста: „110903 Книговодствени 
услуги и услуги за обработка на податоци" се ме-
нува и гласи: 

4 

„110903 Книговодствени услуги 
Пресметковни, сметководствени и 
книговодствени услуги што ги вр-
шат бироата за книговодство и 
други слични услужни организа-
ции". 

По подгрупата на дејноста: „110904 Адвокатски и 
други услуги" се додава нова подгрупа на дејноста, 
која гласи: 

„110905 Услуги за обработка на податоци 
Услуги за обработка на податоци 
со сопствени машини и уреди за 
машинска или автоматска обработ-
ка на податоци". 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 614 
29 декември година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Среориќ, е. р. 

891. 
Врз основа на член 117 став 3 од Законот 

за основните права на воените инвалиди и на 
семејствата па паднатите борци („Службен лист 
па СФРЈ бр. 63/81 и 10/32), по прибавено мислење 
од извршните совети па собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата па авто-
номиите покраини и на Сојузната заедница за 
здравство и здравствено осигурување на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА НАДОМЕ-
СТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
II КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ПА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА ДРУГИТЕ К О -
ГИОИПЦП НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПО-
РЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА П \ 
СОБНИТЕ ИНВАЛИДИ И ПА СЕМЕЈСТВАТА ПА 

ПАДНАТИТЕ Б О Р Ц И 

1 На самоуправните интересни заедници за 
здравство и на Заедницата за социјално осигуру-
вање на воените осигуреници (во натамошниот 
^•ист: заедници) им се надоместуваат средствата 
за остварување и користење на здравствена за -
штита на која според Законот за основните права 
па воените инвалиди и на семејствата на падна-
тите борци (во натамошниот текст: Законот) имаат 
право воените ш т а лид и, корисниците на семејна 
инвалиднина и членовите на семејството на вое-
ните инвалиди (во натамошниот текст: корисници), 
според следните критериуми: 

1) за воените инвалиди и за корисниците на 
семејна инвалиднина кои според прописите во об-
ласта на здравството немаат право па здравствена 
заштита како работниците во здружениот труд, 
уживателите на пензии, воените осигуреници, ра-
ботните луѓе кон со личен труд самостојно во 
вид па занимање вршат професионална дејност, 
односно кои самостојно вршат дејност со личен 
труд со средства па трудот во сопственост на тра-
гали, земјоделците или како другите категории 
осигуреници, односно кои немаат право на здрав-
ствена заштита како членовите на семејството или 
членовите на домаќинството на тие категории оси-
гуреници — според просечните трошоци на здрав-
ствената заштита по осигуреник во заедницата во 
која се остварува здравствена заштита на работ-
ниците, на чие подрачје имаат живеалиште и спо-
ред просечниот број на тие воени инвалиди, од-
носно корисници на семејна инвалиднина; 

2) за воените инвалиди и за корисниците на 
семејна инвалиднина кои имаат право на здрав-
ствена заштита како воените осигуреници, работ-
ните луѓе кои со личен труд самостојно во вид 
на занимање вршат професионална дејност, од-
носно кои сордостојно вршат дејност со личен труд 
со средства па трудот во сопственост рта граѓани, 
земјоделците и другите категории осигуреници или 
т;ои имаат пукало на здравствена заштита* като 
т'ттгт:овггте иа семејството или ттлоногнто па долтм-
Ј: - нет"ото ца тие категории о с и г у р а н и м според 
j i - f r . - ' i ' ^o во оа таста на здравството коч -ро гп 
(-/->. /V т cb'PPMH на здг): ,^р,7тогтп ма гигића 
пЈопилаапи за осигурениците — работници, односно 

за членовите на семејството на осигурениците — 
работници во заедницата на чие подрачје имаат 
живеалиште — во височина на разликата помеѓу 
износот на просечните трошоци па здравствената 
заштита по осигуреник во заедницата во која се 
остварува здравствена заштита на работниците на 
чие подрачје имаат живеалиште и износот на про-
сечните трошоци на здравствената заштита по оси-
гуреник во заедницата во ко ја се осигурани на 
здравствена заштита и според просечниот број на 
тие воени инвалиди, односно корисници на семеј-
на инвалиднина. 

Во средствата со кои според одредбата на став 
1 од оваа точка се надоместуваат трошоците на 
здравствената заштита на воените инвалиди, се 
засметуваат и трошоците на здравствената зашти-
та на членовите на семејството на воените инва-
лиди кои немаат, односно имаат право на здрав-
ствена заштита како осигурениците;, односно чле-
новите па семејството или членовите на домаќин-
ството на осигурениците наведени во тој став. 

2. Средствата што и се надоместуваат на за -
едницата на име трошоци на здравствената зашти-
та на корисниците се утврдуваат врз основа на 
податоците за просечните трошоци на здравстве-
ната заштита од точка 1 став 1 на оваа одлука 
во годината за ко ја се врши пресметка, утврдени 
врз основа на завршната сметка на заедницата и 
просечниот број на воените инвалиди и корисни-
ците на семејна инвалиднина од точка 1 став 1 
на O'Baa одлука во годината за ко ја се врши прес-
метка. 

До конечната пресметка на средствата во со-
гласност со став 1 од оваа точка, на заедницата 
како аконтација и се надоместуваат средствата во 
износ на просечните трошоци на здравствената за -
штита од точка 1 став 1 одредба под 1 односно 
во износ на разликата од одредбата под 2 на 
оваа одлука од претходната година, зголемени за 
планираниот процент на порастот на трошоците 
на здравствената заштита во заедницата, според 
просечниот број на воените инвалиди и корисни-
ците на семејна нивалидина од точка 1 став 1 на 
оваа одлука од претходната година и се дозначу-
ваат тримесечно, до 25. во последниот месец на 
изминатото тримесечје. 

Просечниот број на воените инвалиди и на ко-
рисниците на семејна инвалиднина според кој , во 
смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка се утврдуваат 
средствата што и се надоместуваат на заедницата, 
се утврдува врз основа на евиденцијата што за 
корисниците ја води надлежниот орган во репуб-
ликата односно автономната покраина, така што 
бројот на корисници на кра јот на секој месен; во 
годината за која се врши пресметка ќе се собере 
и тој збир ќе се подели со 12. 

3. Се овластува сојузниот орган на управата 
надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди, во спогодба со Функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган па управата надлежен за 
работи на финансиите, да ја пропише методологи-
јата за пресметка на средствата за здравствена за-
штита на воените инвалиди и на другите корисни-
ци на здравствена заштита според Законот, што 
на заедниците им се надоместуваат според оваа 
одлука од буџетот па федерацијата . 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 
година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од долот па објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 617 
30 докемрри 12П2 година 

Белград 
Сојузен изношен солет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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892. 
I 

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОД-
НОСНО ГРУПИ ПРОИЗВОДИ > 

* У , 
1. Организациите на здружен труд од областа на индустријата и рударството што се занимаваат 

со производство на определени производи, односно групи производи од гранките: производство на обое-
ни метали, производство на базни хемиски производи, преработка на хемиски производи, производство 
на градежен материјал и производство на текстилни предива и ткаенини (во натамошниот текст: орга-
низации на здружен труд), можат цените на своите производи, односно групи производи што според про-
писите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при постојните услови за продажба, да ги зголемат, и тоа: 

Гранка Група Подгрупа N Назив и опис на дејноста ' * Зголемување 

1 2 3 ' 4 
) 5-

0109 Производство на обоени метали 

01091 010910 Производство на бакар до 3,4°/б 

01099 Производство на други обоени метали 

> 010991 Производство на антимон до 3,1% 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежен 
материјал) 

01122 011220 Производство на огноотпорен материјал до 8°/о 

01129 Праработка на други неметални минерали 

011299 Друга преработка на неметални минерали: само ко-

• РУНД до 8% 

0118 Производство на базни хемиски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјодел-
ството) : 
— пропушен до 5,9% 
— винилхлорид до 5% 
— етилендихлорид до 5% 
— пиролитички бензин до 5,9% 

• — пиролитичко масло до 5,9% 
— С-4 ф р а к ц и ј а до 5.9% 
— анхидрид на ф т а л н а киселина до б% 
— омекнувачи до 5,2% 

— полиоли до 8,5% 
— калиумхидррксид до 6% 
— калиумкарбонат до 6% 

< — флотациони реагенси до С% 

01183 „ Производство на хемиски влакна и пластични маси 
. 011831 Производство на вештачки и синтетички влакна : 

— иолиакрилнитрилни влакна до 5% 
— полиамидни влакна до 5% 

* — полиестерски влакна до 5% 
— пропилен влакна до 5% 
— корд влакна до 4,5% 

I i 



Страна 1906 — Бро ј 77 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 31 декември 1982 / 

1 2 3 4 5 

011832 Производство на пластични маси: 
— фенолни маси за пресување до 6°/о 
— други феноплагсти до 6п/о 
— аминопластични маси за пресување ДО 6°/о 
— други аминопласти до 4°/о 

— полистироли ДО 5,5'°/о 
— полиетилени ДО 5% 
— ПВЦ прав ДО 5,5% 
— ПВЦ гранулат ДО 4°/о 

0119 Преработка на хемиски производи , 

01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски суровини: 
— ветеринарски лекови ДО 4'°/о 

— дијагностички средства и лабораториски хемика-
лии за клиничка употреба ДО 3% 

— медицински рендген-филмбви и хемикалии за 
нивна обработка ДО 5-% 

0121 . Производство на градежен материјал 

01212 012120 Производство на цемент 7 ДО 9% 

01214 Производство на градежни префабрикати и биту-
ч 

менски производи / 

012141 Производство на азбестно-цементни производи ДО 8,7°/о 

0125 Производство на текстилни предива и ткаенини 

01251 Производство на влакна, предива и конец 

012512 Производство на предива и конец од памучен тип ДО 9*>/о 

012513 Производство на предива од волнен тип ДО 9<>/о 

012514 Производство на предива и јажиња од тврди и ли-
ковидни влакна ДО 7°/о 

2. Организациите на здружен труд се должни да ј-а известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука со доставување на ценовник и сл. 
пред почетокот на применувањето на тие цени. | 

3. При формирањето на Цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало, 
односно на големо организациите на здружен труд можат учеството за покритие на трошоците на про-
метот да го засметаат до апсолутен износ што според прописите постоел на ден 31 јули 1982 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 626 
30 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Милка Планинц, е. p. 

I 
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893. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на ценете и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста .од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ И З А ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК З А ТИЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО СОЈУЗНАТА 

ЗАЕДНИЦА З А РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во поната-
мошниот текст: самоуправните организации и заедници) и работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: иматели 
на такси-автомобили) од областа на друмскиот и градскиот сообраќај и од областа на комуналните деј -
ности, што се занимаваат со вршење на услуги на превоз на патници и стоки во меѓумесниот внатре-
шен друмски сообраќај, услуги на превоз-на патници со автобус и такси-автомобили во градскиот соо-
браќај и со производство и дистрибуција на пареа и топла вода за греење, можат цените на своите 
услуги, кои според прописите постоеле на 31 јули 1982 година, при постојните услови за продажба, 
да ги зголемат, и тоа за: 

Гранка Група Подгрупа 
1 

Назив и опис на дејноста Зголемување 

0605 06050 , Друмски сообраќај 

< 065501 Превоз на патници во друмскиот сообраќај до 5% 

060502 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај: сите услуги до 5°/о 

0606 06060 Градски сообраќај 
N 

Превоз на патници во градскиот и приградскиот 
сообраќај: 

— превоз на патници со автобуси во градовите, при-
градските населби и од и до аеродроми и други 
станици 

060601 

Градски сообраќај 
N 

Превоз на патници во градскиот и приградскиот 
сообраќај: 

— превоз на патници со автобуси во градовите, при-
градските населби и од и до аеродроми и други 
станици до в% 

060002 Превоз на патници со такси-автомобили до 0% 

1003 Комунални дејности 

10034 100340 Производство и дистрибуција на топлина 
Производство и дистрибуција на пареа и топла вода 
за греење, погон и други цели (топлини) до 8°/о ч 

2. Самоуправните организации и заедници и С а т е л и т е на такси-автомобили се долнени да ја 
известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од 
оваа одлука со доставување на ценовник, тарифа и ел. пред почетокот на применувањето на тие цени. 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот 
и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на ро-
кот од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 627 
30 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

' Претседател, 
Милка Плашшц, е. р. 

! I 
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894. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите^ на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на С Ф Р Ј б р . 
1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлеж-
ните републички и покраински органи. Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСО-
КИТЕ ЦЕНИ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА И ЗА 
НАЧИНОТ Д А ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 

1. Во Одлуката за највисоките цени на дерива-
тите на нафта и за начинот на формирање на цени-
те на дериватите на . нафта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/82) по точка 2 се додава нова точка 
2а, која гласи: . * 

„2а. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работи на прометот на деривати нп на-
фта, а кои набавната цена на течниот гас ја утвр-
дувале со пондерирање на набавната цена на теч-
ниот гас од домашно производство и на набавната 
цена на течниот гас од увозот, можат цените на те-
чниот гас што постоеле на 31 Јули 1982 година да ги 
зголемат за износ кој претставува разлика помеѓу 
цената на течниот гас од точка 1 одредба под 8 на 
оваа одлука и цената на течниот гас од точка 2 од-
редба под 8 на Одлуката за највисоките цени за 
нафта и деривати на нафта и за начинот на форми-
рање на цените на дериватите на нафта („Службе« 
лист на СФРЈ" , бр. 41/82) и за износ кој претставува 
разлика помеѓу набавната цена на течниот гас од 
увозот утврдена со примена НР курсот на динарот 
што постоел на 22 октомври 1982 година и набавна-
та цена на течниот гас од увозот утврдена со при-
мена на курсот на динарот што постоел на 21 ок-
томври 1982 година.". 

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

Е. п. бр. 628 
30 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
I 

Претседател. 
Милка Планинци е. p. 

895. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за 
основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4 , 
бр. 1/80 и 33/80), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински .органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување на највисокото 
ниво на цените за сите производи и услуги („Служ-* 
бен лист на СФРЈ" , бр; }47/82, 54/82 и 65/82), зо 
точка 1 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Одредбата од став 1 на оваа точка не се одне-
сува на цените за превоз во меѓународниот воз-
душен, железнички, друмски, поморски и речен 
сообоаќај."-

Досегашниот став 3 станува став 4. 

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

Е. п. бр. 630 
30 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

896. 

Врз основа на ,член 20 од Законот за парич-
ниот систем („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 
и 61/82), во врска со одредбите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/81), а 
во согласност со Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план нв Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 во 1982 годи-
на („Службен лист на СФРЈ" , бр. 72/81) и со од-
редбите на Одлуката за целите и задачите на за -
едничката емисиона и парична политика и на за -
едничките основи на кредитната политика во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 72/81), на 
предлог од Народната банка на Југославија , врз 
основа на согласноста на надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА^ ОБЕМОТ НА ПРИМАР^ 
НАТА ЕМИСИЈА ЗА ОДДЕЛНИ НАМЕНИ ВО 

1982 ГОДИНА 

1. Примарната емисија, во рамките на вкуп-
ниот износ од 84.400,000.000 динари утврден за 
1982 година со точка 2 на Одлуката за остварува-
њ е на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 11/82), ќе се користи: 

1) за извршување на обврските утврдени со по-
себен сојузен закон, во износ од 384,186.000 динари; 

2) за монетизација на хартии од вредност и 
за поддршка на остварувањето на селективните 
цели на монетарно-кредитната политика, во из -

i нос од- 80.015,814.000 динари; 
3) за д а в а њ е краткорочни кредити ца банките 

врз подлога н а . кредити дадени на граѓаните по 
основ на дефинитивна продажба на девизи, во из-
нос од 4.000,000.000 динари. 

2. Во поглед на користењето на примарната 
емисија во рамките и за намените *Од точка Г на 
оваа одлука, > ќе се применуваат во се одредбите 
на Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и 

, на заедничките основи на кредитната политика во 
1982 година. 

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

Е. п. бр. 636 
30 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 
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897. 

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82 и 61/82), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА-
ТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛО-

БОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување 

на правото на ослободување од плаќање царина 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 37/82) чл. 7 и 8 се 
бришат. 

Член 2 
Во член 20 став 1 точка 3 се менува и гласи: 

/ „3) потврда од надлежниот орган или извод од 
регистарот на надлежниот суд дека организаци-
јата за која се врши увозот е регистрирана за врше-
ње на научна дејност или потврда од надлежниот 
орган дека организацијата за ко ја се врши увозот 
се занимава со наставна односно културна дејност." 

Ч л е н 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 3-1038/1 
15. октомври 1982 годииа 

Белград 

Сојузен секретар за ф и -
нансии, 

Јоже Флорјанчич, е. р. 

898. 
Врз основа иа член 28 став 2 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 1,2/78, 35/80 и 43/82) 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОП ШТЕ С ТВ Е Н О - П О Л ИТИ Ч К ИТ Е ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 

ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на .при-
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за -
едници и други самоуправни организации и заед-
ници, за начинот на уплатување на тие приходи и 
за начинот на известување на корисниците на тие 
приходи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 70/80, 70/81, 
34/82, 67/82 и 71/82) во уводната одредба по став 1 
се додава нов став 2 кој гласи* 

„Под приходи на општествено-политичкиге за-
рдници и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници се подразбираат приходите што се 
остваруваат според законите или други прописи, 
односно според самоуправните спогодби или други 
самоуправни општи акти на овие корисници". 

• 2. Во точка 37 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„1) на сметката бр. 842-1931 — Деловни сред-
ства на организациите на здружен труд од областа 
на стопанството по основ на задолжителен заем од 
1982 година; 

2) на сметката бр. 842-1947 — Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основ на задолжителен заем од 
1983 година". 

3. Во точка 55 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„1) преодната сметка бр. 842-2031 — Средства 
на задолжителниот заем за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и на САП Косово за 3982 година; 

2) преодната сметка бр. 842-2047 — Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и на САП Косово за 1983 година". 

4. Точка 61 се менува и гласи: 
„61. Приходите на буџетот на федерацијата од 

царини и други увозни давачки за стоките увезе-
ни до 31 декември 1982 година и делот од прихо-
дите од основниот данок на промет на производи, 
за прометот остварен до 31 декември 1982 година, 
што ќ е се наплатат до 31 јануари 1983 година се 
уплатуваат во смисла на член 18 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1982 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 72/81), во ко-
рист на Буџетот на федерацијата за 1982 година. 

При уплатата на приходите од царини и други 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 
1982 година и делот од приходите од основниот да-
нок на промет на производи, за прометот остварен 
до 31 декември 1982 година, што ќе се наплатат до 
31 јануари 1983 година, уплату вапите на тие при-
ходи на сите налози за уплата во горниот десен 
агол ќе назначат: „за 1982 година". 

Заради разграничување на приходите од став 1 
на оваа точка помеѓу 1982 и 1983 година, уплатува-
чите на приходите, при уплатата на приходите од 
царини и други увозни давачки и на делот од при-
ходите од основниот данок на промет на производи, 
за прометот остварен во јануари 1983 година, а кои 
ќе се наплатат до 31 јануари 1983 година, на сите 
налози за уплата во горниот десен агол ќе назна-
чат: „за 1983 година"." 

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1983. година. 

Бр. 6-6232/4 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Јоже Флорјаичич, е. р. 

899. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на С Ф Р Ј ' 
бр. 27/78), на предлог од директорот на Сојузната 
управа за царини, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА К Л А С И Ф И Ц И Р А Н И ИА ЗАТКИ, ЛОК ДОНКИ, 
З А К Л О П К И И ДРУГИ З А Т В О Р А Ч И ОД ПЛАСТИ-
ЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Затки, поклопки, заклопки и други затво-
рани, од пластичен материјал се класифицираат 
во тар. број 39.07/1д од Царинската тарифа . 
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2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист па 
СФРЈ" . 

Бр. 3-12687 
15 декември 1982 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Ј о ж е Флорјапчнч, с. р. 

900. 

Б р з основа на точка 20 од Одлуката за регу-
лирање на увозот на суровини и репродукционен 
материјал во првото тримесечје на 1983 . година 
што се плаќаат во конвертибилни девизи („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 77/82), сојузниот секретар 
за надворешна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДЛУ-
КАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 
ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1933 ГОДИНА ШТО 

СЕ ПЛАЌААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

1. Организациите на здружен труд од точ. 2 
и 3 на Одлуката за регулирање на увозот на 
суровини и репродукционен материјал во првото 
тримесечје на 1933 година што се плаќаат во кон-
вертибилни девизи (во натамошниот текст: Од-
луката) можат од 1 јануари до 31 март 1983 
година да поднесуваат пријави за склучен договор 
за увоз на суровини и репродукционен материјал 
со плаќање во конвертибилни девизи (во ната-
мошниот текст: пријава за увоз), во вредноста на 
остварениот увоз на суровини и репродукционен 
материјал со плаќање во конвертибилни девизи 
во првото тримесечје на 1982 година. 

Организациите на здружен труд од точка 6 
на Одлуката можат од 1 јануари до 31 март 
1933 година да поднесуваат пријави за увоз во 
вредност до 80% од остварениот увоз на суровини 
и репродукционен материјал со плаќање во конвер-
тибилни девизи во првото тримесечје на 19G2 го-
дина. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од 
ог,а а точка, организациите на здружен труд од 
точна 7 на Одлуката можат од 1 јануари до 31 
март 1983 година да поднесуваат пријави за увоз 
до.една третина од вредноста на остварениот увоз 
на суровини и репродукционен материјал со пла -
кање во конвертибилни девизи во периодот од 
1 јануари до 30 септември 1932 година. 

2. Податоците на Сојузната управа за царини 
од точка 16 став 1 на Одлуката за извршениот увоз 
во првото тримесечје на 1982 година за организа-
циите на здружен труд од точ. 2 и 3 на Одлуката 
претставуваат истовремено и износ до кој можат 
д«-! се прифатат пријавите за увоз од 1 јануари 
1933 година до корекциите предвидени во точка 
5 па Одлуката. 

За организациите на здружен труд Од точка 6 
на Одлуката, народните банки па чие подрачје 
се наоѓа седиштето на корисникот на стоките од 

(го натамошниот текст: надлежната народна 
Г-"Т т~л) Гео ги утврдат износите до iron можат да 
е? прифаќаат плијени за ув оз, нч тој начин што 
1Ж>стч;оста ил остпггасниот ут;оз во првото триме-
сечје па 1982 година од податоците на Сојузната 
углова за ца рѓа ти ќе ја намали за 20%. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од 
ог»аа точка, за организациите нп здружен труд 
ед точка 7 на Одлуката, една третина од увозот 

остварен во периодот од 1 јануари до 30 септември 
1982 година според податоците на Сојузната управа 
за царини, претставува истовремено и износ до 
кој можат да се п р и ф а ќ а а т пријави за увоз во 
првото тримесечје на 1983 година. 

3. Податоците на Сојузната управа за царини 
ја опфаќаат вредноста на увозот и на извозот 
ф р а н к о југословенска граница од царинските де-
кларации по видовите на увоз, односно извоз што 
се наведени во Кодексот на Ш и ф р и т е за по-
полнување на исправите во царинската постапка 
и тоа во глова „V. Видови извоз" под ред. бр, 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 12, 13. 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 односно 
по глава „VI. Видови увоз" под ред. бр. 1, 4. 10, 22, 
23, 26, 23, 29, 30, 34 и 45, кој е составен дел на 
Правилникот за поднесување исправи во царинската 
постапка („Службен лист на СФРЈ" , бр. 71/80 и 
69/81). 

Податоците на Сојузната управа за царини ги 
содржат кумулативните износи на увозот, односно 
извозот по организациите на здружен труд што 
се утврдени врз основа на царинските декларации, 
и тоа на матичните броеви на корисниците — ако 
е во п р а ш а њ е увоз, односно на производителите — 
ако е во прашање извоз. 

4. З а корекциите во смисла на точка 17 од 
Одлуката, организациите на здружен труд до-
ставуваат документација за извоз и увоз согласно со 
точка 3 на ова упатство. 

5. Надлежната народна банка, врз основа на 
податоците на Сојузната управа за царини од точка 
16 став 2 на Одлуката, почнува јќи од 15 февруари 
па секој десетти во наредниот месец ќе утврдува кои 
организации на здружен труд оствариле поголем 
извоз во смисла на точка 2 став 2 од Одлуката, 
и за тие организации на здружен труд ќе ги при-
ф а ќ а пријавите за увоз во првото тримесечје на 
1983 година и над износот од точка 2 на ова упатство, 
а во вкупна вредност на зголемениот извоз. 

6. Надлежните народни банки, врз основа на 
податоците на Сојузната управа за царини, за 
периодот од 1 јануари до 28 февруари 1983 година 
— најдоцна до 10 март, а за периодот од 1 јануари 
до 31 март — најдоцна до 10 април ќе извршат 
контрола и пресметка на дотогаш остварениот извоз 
и увоз за организациите на здружен труд од тон. 
2 и 3 на Одлуката. 

На организацијата на здружен труд која не 
остварила извоз во рамките на утврдениот однос 
на увозот спрема извозот во периодот од 1 јануари 
до 28 февруари 1983 година, надлежната народна 
банка ќе и го намали износот од точка 2 на 
ова упатство за вредноста на неостварениот извоз, 
а на ј могу до 20% од остварениот увоз во првото 
тримесечје на 1982 година. 

Пријавата за увоз што ќе ја поднесе органи-
зацијата на здружен труд која според податоците 
на Сојузната управа за царини за периодот од 1 
јануари до 31 март 1983 година не остварила извоз 
во рамките на утврдениот однос на увозот спрема 
извозот, а го искористила во целост износот од 
точка 2 на ова упатство, надлежната народна 
банка нема да ја прифати се додека таа органи-
зација на здружен труд не ја реализира вредноста 
на неостварениот извоз. 

7. Корекциите во смисла на точ. 5 и 6 од ова 
упатство се вршат така што остварениот увоз во 
пресметковниот период се дели со утврдениот од-
нос на увозот спрема извозот, што таа организација 
на здружен труд го остварила во првото тримесечје 
на 3 982 година и се мполш со 100. Па тој начин се 
добива предноста на извозот што организацијата 
на здружен труд требало да ла оствари за да 
го задржи утврдениот однос на увозот спрема из-
возот. Разликата помеѓу извршениот извоз во пре-
сметковниот период и извозот што таа организации 
на здружен труд би требало да го оствари прет-

1 i 



Петок, 31 декември 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 77 — Страна 1911 

ставува вредност за која е остварен поголем, од-
носно помал извоз и за ко ја се намалува износот 
од точка 2 на ова упатство, односно за к о ј а ' се 
прифаќа пријавата за увоз над тој износ за ор-
ганизациите на здружен труд од точка 2 став 2 
на Одлуката. 

На организациите на здружен труд од точка 
7 на Одлуката к о р е к ц и ј е во смисла на став 1 
од оваа точка ќе им се вршат на истиот начин. 

8. АКО организациите на здружен труд се до-
говорат во смисла на точка 9 од. Одлуката, на 
Народната банка на Југославија и го поднесуваат 
соодветниот акт. 

Актот oft став 1 на оваа точка Народната банка 
на Југославија го доставува до надлежните народни 
банки« на чии подрачја се наоѓаат седиштата на 
организациите на здружен труд од точка 9 на 
Одлуката. 

9. Народните банки ќ е ги прифатат пријавите 
за увоз и ќе, ги заверуваат налозите за плаќање^ 
на увозот на стоки од консигнациони складови на 
странски фирми во Југославија од 1 јануари 1983 
година до износите утврдени според одредбите на 
Одлуката, под услов кон пријавата за увоз да 
е поднесена потврда од овластената банка пред-
видена со точка 19 на Одлуката. 

10. Кон пријавите за увоз што се прифатени 
до 31 декември 1982 година, а за делот на увозот 
што се реализира во првото тримесечје на 1983 
година, се поднесува нова пријава за увоз, со 
тоа што претходно и се доставува на надлежната 
народна банка за корисникот на стоките од увоз 
на евидентирање. 

Порано прифатената пријава , со документаци-
јата и исправите чијшто рок на в а ж е њ е не истек-
нал, а врз основа на кои е прифатена таа пријава , 
е составен дел на новата пријава . 

Кон пријавата од став 1 на оваа точка се 
поднесува и потврда од овластената банка пред-
видена со точка 19 на Одлуката ако рокот на по-
рано поднесената потврда истекнал или ако таа 
потврда при п р и ф а ќ а ^ е т б на пријавата за увоз 
не била предвидена со пропис. 

11. Надлежната народна банка ќе и достави на 
Народната банка на Југославија до 10-ти во ме-
сецот за изминатиот месец, податоци за п р и ф а -
тените пријави за увоз според одредбите на Одлу-
ката, со тоа што посебно ќе се искажат податоци и 
за увозот според основите од точ. 10, 12 и 13 на 
Одлуката. 

12. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во , „Службен лист 
на СФРЈ" . 

П. бр. 21017 ч 
30 декември 1982 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

901. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 11 од З а -
конот за поморската и внатрешната пловидба' (.,Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊАТА, ОЗНАКИТЕ 
И ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА БРОДОВИ-
ТЕ И ЗА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА И М И Њ А -

ТА НА БРОДОВИТЕ # , 
Член 1 

Името и знакот за распознавање на брод, како 
и ознаките на поморски технички пловен објект, на 

брод за внатрешна пловидба што нема свој погонски 
машински уред и пловна направа, се определу-
ваат на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Името на бродот го определува, на предлог од 

носителот на правото на располагање со бродот, од-
носно од сопственикот на бродот, сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќајот и вр-
ските. 

Во барањето за определување на името на бро-
дот носителот на правото на располагање со бродот, 
односно сопственикот на бродот предлага три имиња. 
Сојузниот орган на 'управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските меѓу предложените имиња ќе 
го избере името кое, со свое решение, ќе му го оп-
редели на бродот. 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќај of и врските оцени дека ниедно 
од предложените имиња не е погодно за доделување 
на бродот, или ако утврди дека името кое е погодно 
за доделување на бродбт веќе го има друг брод, ќе 
побара од носителот на правото на располагање со 
бродот, односно сопственикот на бродот да предложи 

1 три нови и^иња . 

Член 3 
Барањето за определување на името, односно ба-

рањето за определување на ознаката на бродот мора 
да содржи податоци за основните технички каракте-
ристики на бродот, за намената на бродот и за лу -
ката на запишувањето, односно пристаништето на 
запишувањето. 

Член 4 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

ти на сообраќајот и врските со своето решение за 
определување на името на бродот, кој има .радиоте-
леграфски или радиотелефонски уред, го определу-
ва и повикувачкиот знак на тој брод. 

Повикувачкиот знак на бродот од став 1 на овој 
член се состои од букви, броеви или други ознаки за 
идентификација определени со прописите за меѓу-
народниот радиосообракај. 

Член 5 
Ознаката на поморски технички пловен објект, 

на брод за внатрешна пловидба кој нема свој погон-
ски машински уред, односно на пловна направа се 
состои од кратенка на називот на пловниот објект, 
односно збор што упатува на неговата намена и од 
број што го означува редниот број од списокот на 
пловните објекти од ист вид под кој е запишан плов-
ниот објект. 

Член 6 
Името на поморскиот брод мора да биде напиша-

но на обете страни на предниот дел на пловниот об-
јект и на крмата. 

Ознаката на поморски технички пловен об-
јект м о р а в а биде напишана на обете страни на 
предниот дел на пловниот објект. Ако поморскиот 
технички пловен објект има и име, тоа може да би-
де .напишано само на1 крмата. 

Луката на запишувањето мора да биде напи-
шана на крмата под името на поморскиот брод, 
односно под името на поморскиот технички пло-
вен објект. 

Името, ознаката и луката на запишувањето мо-
раат да бидат напишани со боја што видно се раз-
ликува од бојата со која е бојосан бродот, однос-
но поморскиот технички пловен објект. 

Името и лу ката на запишувањето на бродот со 
крсташка крма мораат да . бидат напишани на 
обете страни на крмата. 

Големината на буквите со кои се запишува 
името на поморскиот брод, односно ознаката на 
поморскиот технички пловен објект мора да биде 

I 
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сразмерна на големината на бродот, односно на 
техничкиот пловен објект, со тоа што да изнесува 
на јмалку 10 cm. 

Името, односно ознаката мора да биде напиша-
на така што да може секогаш да се прочита и 
од поголема оддалеченост. -

Член 7 
Името, односно ознаката на брод за внатреш-

на пловидба мора да биде напишана на обете 
страни на бродот. 

Ако во потиснуван или бочно врзан состав 
има еден иди повеќе натписи на името, односно 
натписи на ознаките засолнети, името,^ односно оз-
наката мора повторно да беде напишана на таблата 
на начин што ќе овозможи јасно да се види и во 
правците во кои се засолнети натписите. 

Пристаништето на запишувањето мора да биде 
напишано на крмата и дополнето со буквите YCJ 
со кои се обележува Социјалистичка федера -
тивна Република Југославија како д р ж а в а во која 
се наоѓа пристаништето на запишувањето. 

Ознаката за идентификација од став 1 на овој 
член мора да биде напишана со латиница, со лес-
но читливи и неизбришливи букви. ' Натписот со 
маслена боја се смета како неизбришлив. 

Ознаката за идентификација од став 1 на овој 
член мора да биде напишана и со кирилица. 

Височината на буквите мора да изнесува н а ј -
малку 20 cm за името на бродот, а н а ј м а л к у 15 cm 
за другите ознаки. Широчината на буквите и де-
белината на линиите мораат да бидат сразмерни 
на височината Иа буквите. Буквите мораат да 
бидат во светла боја врз темна основа, односно тем-
на боја врз светла основа. 

1 Котвите на бродовите за внатрешна пловид-
ба мораат да имаат неизбришливи ознаки за 
идентификација , што мораат да го содржат нази-
вот на носителот на правото на располагање со 
бродот или неговата вообичаена кратенка, однос-
но името на сопственикот на бродот. 

Член 8 
Евиденција за имињата, ознаките и Повику-

вачките знаци на бродовите води сојузниот^ op rain 
на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските. ' 

Податоците за имињата, ознаките и повику-
вачките знаци на бродовите се внесуваат во кни-
ги во кои евиденцијата од став 1 на овој член 
се води посебно за поморските бродови, а посеб-
но за бродовите за внатрешна пловидба. 

Книгите од став 2 на овој член можат да се 
состојат од повеќе тетратки што се означуваат 
со римски броеви. Секоја тетратка содржи оп-
ределен број листови. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој 

правилник престанува да в а ж и Правилникот за 
определување на имињата и ознаките на помор-
ските бродови и чамци и на знаците * за распо-
з н а в а н а на поморските бродови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/6,5). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

оп 7т~нот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. V/02-4834/2 
18 јун™ 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и. врски, 

м - р Назми Мустафа, е. р. 

902. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздушна-
та пловидба („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 
20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сооб-
р а ќ а ј и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА 
ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РА-
БОТА НА СТРУЧНИОТ ПЕРСОНАЛ ШТО ВРШИ 
РАБОТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА 

ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Правилникот за стручната подготовка, испи-

тите и дозволите за работа на стручниот пресонал 
што врши работи од значење за безбедноста на воз-
душната пловидба („Службен лист на СФРЈ" , бр. ' 
64/80 и 63/81) во член 70 став 1 зборовите: „од 31 
декември 1982 година" се се. заменуваат со зборови-
те: „до 31 декември 1983 година". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 6490/1 
24 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
м - р Назми Мустафа, е. р. 

903. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТ-
РОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТРАНСФОР-
МАТОРИ З А БРОИЛА *НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за мер-

ни трансформатори за броила на електрична енер-
гија („Службен лист на СФРЈ" , бр. 8/81), во член 25 
се додава нов став 2, ко ј гласи: 

„Мерните трансформатори од став 1 на овој член 
ќе се примаат на преглед и жигосување: 

1) до 31 декември 1985 година — струјни тран-
сформатори во^грежа од НО kV; 

2) до 31 декември 1986 година — напонски тран-
сформатори во мрежа од 110 kV; 

3) до 31 декември 1986 година — струјни и на-
понски трансформатори во мрежа од 35 kV и 30 kV: 

4) до 31 декември 1987 година — струјни и на-
понеки трансформатори во мрежа од 20,10 и 6 kV: 

5) до 31 декември 1988 година — струјни тран-
сформатори во мрежа од 0,4 kV." 

' * 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 0215-12297/1 
17 декември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

904. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за ре-
валоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
32/75, 60/75, 22/78 и 65/81), директорот на Сојузниот 
завод за статистика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА И НА 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОК-
ТОМВРИ 1981 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1982 

ГОДИНА 

1. Годишните индекси на цените за предметите 
на опремата и за градежните објекти по групите во 
кои предметите на опремата и градежните објекти 
се распоредени со Одлуката за определување на 
групите.на градежните објекти и опрема за кои Со-
јузниот завод за статистика ги утврдува индексите 
на цените за ревалоризација („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 46/75), се Утврдуваат за периодот рд 1 
октомври 1981 година до 30 септември 1982 година. 
% 2. Годишните индекси на цените од точка 1 на 
оваа наредба се: 

Ознака 
на гру-
пата на Годишни 
предме- Назив на групата на предме- индекси 
тите на тите на опремата и на градеж- на це-
опремата ните објекти ните 
и на гра-
дежните 
објекти 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

Објекти на електростопанството, 
на ^водостопанството и на поштен-
скиот, телефонскиот и телеграф-
скиот сообраќај — — — — — 148 
Патишта, аеродроми и објекти на 
луки и пристаништа — — — — 135 
Објекти за вршење на железничк-
и о т сообраќај и на друг сообра-
ќ а ј на шини — — — — — — 150 
Објекти на рудниците за јаглен, 
на рудниците за метали и на руд-
ниците за неметали — — — —4 144 
Објекти за истражување, на екс-
плоатација, за пренесување и сме-
стување на нафта и гас — — — 144 
Индустриски, градежни, занаетчи-
ски, земјоделски, шумарски, соо-

браќајни, трговски, угостителски, 
туристички, комунални, управни, 
станбени и други згради од тврд 
Материјал — армиран бетон, од бе-
тон, камен и тули 
Индустриски, градежни, занаетчи-
ски, земјоделски, шумарски, угос-
тителски, туристички, управни, 
станбени и други згради и други 
градби од метални, дрвени и плас-
тични материјали — — — — 

^ Електроенергетски, водостопански 
и рударски машини, уреди и пос-
тројки — — — — — — — 
Машини, уреди и постројки за ек-
сплоатација и преработка на н а ф т а 
и гас — — — — — — — — 

1.07 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

?.06 

2.07 

2.08 

2.09 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

— — — 144 

144 

130 

111 

134 

142 

128 

Машини, уреди и постројки на цр -
ната и обоената металургија и за 
производство на кокс — — — — 
Машини,, уреди и постројки во ин-
дустријата на неметали — — — 
Машини, уреди и построј кпј во ме-
талната индустрија, во електроин-
дустријата и бродоградбата — — 
Машини, уреди и постројки во хе -
миската индустрија, во индустри-
јата на гума и во индустријата на 
к о ж а и обувки — — — — — • 148 
Машини, уреди и постројки за про-
изводство на градежен материјал, 
на огноотпорен материјал и на 
азбестни производи — — — — 125 
Машини, уреди и постројки во дрв-
ната индустрија , ' во индустријата 
на целулоза и во индустријата на 
дрвесина и харти ја — — — — 162 
Машини, уреди и постројки на 
текстилната индустрија и на инду-
стријата за спортска опрема — — 156 
Машини, уреди и постројки во пре-
хранбената индустрија и во тутун-
ската индустрија — — — — — 151 
Машини, уреди и постројки во 
графичката и во другата ненаведе-
на индустрија — — — — — 119 
Машини, уреди и 'постро јки во об-
ласта на земјоделството, шумар-
ството и градежништвото — — 128 
Опрема што се користи за вршење 
на железничкиот сообраќај и на 
другиот сообраќај на ш и н и — — ' 131 
Опрема што се користи за вршење 
на друмскиот сообраќај — — — 133 
Опрема што се користи за вршење 
на поморскиот сообраќај и на соо-
браќајот на внатрешните води — 151 
Опрема што се користи за вршење 
на ПТТ сообраќај, радио и ТВ 
сообраќај — — — — — — — 115 
Опрема што се користи за вршење 
на воздушниот сообраќај — — — 134 
Мерни и контролни апарати, ин-
струменти и уреди и стандардни и 
специјални алати — — — — 124 

I 
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2.19 Лабораториска опрема, ш к о л с к и 
учила, медицински уреди, апарати 
и прибор и спортски 'реквизити 133 

2.20 Електронски сметачи, машини за 
пишуваше, сметачки и книговод-
ствени машини, уреди и постројки 132 

2.21 Мебел, како и машини, уреди и а -
парати за општа и посебна намена 130 

3. Оваа наредба се применува за ревалоризаци ја 
на основните средства и на средствата за заедничка 
потрошувачка на корисниците на општествени 
средства со состојбата на 31 декември 1982 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да в а ж и Наредбата за утврдување 
на годишниот индекс на цените за предметите на 
опремата и на градежните објекти за периодот од 
1 јули 1981 година до 31 јуни 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 71/82). 

5. Оваа наредба влегува во сила на 31 декември 
1982 година. 

Бр. 01-4151/1 
29 декември 1982 година 

Белград 

/ Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Франта Комел, е. р. 1 

905. 

Врз основа н а член бб став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените о -
сигуреници („Службен лист на СФРЈ" , бр. 32/78), 
Собранието на Заедницата на * социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1983 ГО-

ДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семејни-
те пензии, остварени или усогласени според Законот 
з а пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници, определени од пензискиот основ 
кој претставува плата според прописите за платите 
на активните воени лица што в а ж е л е во декември 
1981 година, се усогласуваат во 1983 година. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат така што к а к о 1 н о в пензиски основ се зема 
платата на чинот, односно класата во смисла на член 
17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници која, според 
прописите за платите па активните воени лица што 
в а ж е л е во декември 1982 година, им припаѓа на а к -
тивните воени лица од соодветен чин, односно класа, 
како и посебните додатоци во смисла на член 64 
став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
њето на новиот основ за определување на семејната 
пензија , кој претставува усогласена старосна, одно-
сно инвалидска .пензија во смисла на став 1 од <}ваа 
точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи на 
така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 
1903 година ' 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на об јавувањето во „Службен лист на СФРЈ1 ' . 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

ООО. 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 32/78), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

. О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА ' И ДОПОЛНЕНИЕ ПА ОДЛУКАТА 
ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО 
ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Во Одлуката за учество на воените осигуре-
ници и на членовите на нивните семејства во под-
несувањето на трошоците за користење на здравст-
вена заштита („Службен лист на СФРЈ ' ' , бр. 13/81) 
во точка 3 одредба под 2 зборот: „непосредно" се 
брише, а на кра јот - точката се за?денува со точка 
и запирка и потоа се додава нова одредба под 3, 
ко ја гласи: 

„3) кога заболениот од потешка форма на рев-
матоиден артритис и spondylar thr i t i s ancylopoetica 
(БехтеревлеЕа болест) ќе биде упатен на медицин-
ска рехабилитација по стапионарно лекување, а во 
<фаза на клиничко и биолошко с?лирување.". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на об јавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " . 

Бр. 52-1 ' , 
24 декември 1982 година i 

Белград 

Собрание иа Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

907. 

Врз основа на член 12 ст.. 2 и 3 од Законот за 
вршење на менувачки работи и за прометот на е ф е к -
тивни странски пари во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 61/82). Советот на гувернерите доне-
сува . 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА' НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД 'КОМ НАПЛАТУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛА-
ВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ 
ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ 

ПИСМА 

1. Во Одлуката за условите под кои наплатува-
њето во Југославија се врши во ефективни стран-
ски пари, странски чекови и кредитни писма („Слу-
жбен, лист на СФР^Г", бр. 63/82> во точка 2 по став 
2 се додава нов став 3. кој глас^: 

Бр. 53-1 
24 декември 1982 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Страна 1914 — Б р о ј 7 Петок, 31 декември 1982 
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„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, народната банка на рзпуСллката, односио на-
родната банка на автономната покраина може да 
даде посебно одобрение за подолг период за напла-
тување со ефективни странски пари, странски че-
кови и кредитни писма по основ на: претплата на 
списанија и публикации, објавување на огласи, уче-
ствување на семинари и конкурси, нарачување на 
емисии преку радиостаници , школарнни и настав-
ни средства, членарина и котизацуѕл, друмски такси, 
патарина и провоз па стоки и патници со траел! , по-
штенски марки за филателистички цели, пари за 
нумизматички цели, давање услуги на странски ли-
ца БО вагон-ресторани и во коли за спиење, п л а ќ а -
ње на такси за лов, риболов и ловечки трофеи, 
превоз на посмртни останки на странци, шлепува-
ње на возила на странски лина, давање помош и 
информации на патиштата, услуги што ги даваат 
туристички и патнички агенции, помош PI подароци, 
како и за сите други наплатувана што не можат да 
се сметаат како наплатувана во смисла на точка 4 
од оваа одлука." 

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

О. бр. 59 
29 декември 1932 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик — гувернер 
на Народната банка ка 

Југославија, 
Миодраг 'Вељкоѕпќ* е р. 

083. 

Врз основа на член 8 од Законот за вршење на 
менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија („Службен лист на 
СФЗ?Ј", бр. G1/82) Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Н А Т И О Т НА Р А Б О Т Е Н О Т О И ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИСТОЈ& НА РАКУВА СО Ч^ШУПЧ-
ТЈЅ ШТО' ГМ ИЗДАВА НАРОДНАТА Б А Р К А ИЛ 

ЈУГОСЛАВИЈА А ' К О И ГЛАСАТ ИА ДИНАРИ 

1. Чековите што ги 'издава Народната банка на 
Југославија за исплати на откупените странски 
средства за плаќање, а кои гласат на динари, сите 
домашни лица, согласно Со \член 11 од Законот за 
вршење на менувачки работи и за прометот на ефе -
ктивни странски пари ЕО Југославија , се должни 
да. tvi тг£ууш.ат и, согласно со став 2 рта тој член, ис-
клучително да ги поднесат на наплата к а ј банките 
и к а ј организациите на, здруж ен труд на поштен-
око-телеграфско-телефонскиот сообраќај (во ната-
мошниот текст; поштите). 

2. Ако банките овластени за работи со стран-
ство и банките овластени за девизно-валутни рабо-
ти во земјата (во натамошниот текст: овластените 
банки), поштите, како и организациите на здружен 
труд, *ттерните банки и други општествени правни 
лица кои со овластената банка ќе склучат до-
говор за вршење на менувачки работи (во натамош-
ниот текст: овластените менувачи), вршат исплата 
на откупените странски средства за плаќање во че-
ковите од точка 1 на оваа одлука, должни се при 
исплатата на тие чекови да стават датум, пе^ат и 
потпис на овластеното лице на 'ia тоа предвидениот 
простор на чекот.-

3. Банките и поштите, при исплатувањето на 
готови пари на подносителот на чекот од точка 1 иа 
оваа одлука, го поништуваат исплатениот чек. Ис-

платените чекови банките и ги доставуваат на на -
плата на надлежната народна банка на републиката, 
односно на надлежната народна банка н а автоном-
ната покраина, а поштите — на Поштенската ште-
дилница заради наплата к а ј надлежната народна 
• банка па републиката. 

Поништување на исплатениот чек од став 1 на 
оваа точка се врши со ставање на печат и потпис 
на овластеното лице на опачината од чекот. 

'Организациите на здружен труд и други опште-
ствени правни лица и ги поднесуваат чековите на 
наплата на банката или на поштата со ДЕа приме-
рока на спецификација од кои банката односно по-
штата едниот заверен примерок му го враќа на под-
носителот на чековите, а другиот и го доставува на 
надлежната народна банка на републиката, односно 
на надлежната народна банка на автономната по-
краина. 

4. Со чековите од точка 1 на оваа одлука, при-
мани од надлежната народна банка на република-
та, односно од надлежната наредна банка на авто-
номната покраина, овластените банки, поштите и 
овластените менувачи ракуваа-! на начинот пропи-
шан за ракување со готови пари. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С ф Р Ј " . 

О. бр. 57 
27 декември 1982 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик — гувернер 
на Народната банка на 

Југославија , 
Миодраг Велзковиќ, е. р. 

909. 

Врз основа на член 244 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија из -
вршните совети на собранијата на републиките и из -
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
F . ^ W T f i ^ R F ^ ^ T ^ ОСНОВИ r O ' ^ C ^ ^ ^ H ^ 

НА ПРОПИС?* Г?Д З А Б Р / т л Т7Л КОЛЕЊЕТО НА 
ДОБИТОЧЕИ ПОДМЛАДОК 

Член 1 
Заради поцелесообразно искористување на до-

биточпиот Фонд и заштита на дебиточниот подмла-
док, како основен услов за неговата репродукција, 
а заради зголемување на производството на месо за 
нормално снабдување на населението, учесниците во 
овој договор се согласни, во рамките на своите пра-
ва и должности, да донесат односно предложат про-
писи со кси ќе се забрани колењето на добитотшиот 
подмладок. - „ 

Член 2 
Учесниците во овој договор се согласни, во сми-

сла на член 1 од овој договор да донесат односно 
да предложат прописи: 

1) за забратта па колењето на телиња до 22G kg, 
мелези до 180 kg и буши до 100 kg жива тежина: 

2) за забрана на колењето кр јагниња до 15 kg 
жива мера, со исклучок на топчиња наменети за 
из1хп; 

3) за забрана на колењето на прасиња од сите 
раси до 25 kg ж и в а тежина. 

Член 3 
Учесниците во овој договор се согласни во про-

писите да предвидат исклучок за колење на под-
младокот во случај на: 
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1) опасност од пцовисан»е поради повреда или 
задушувања; 

2) заболување кога лекувањето е ^ е к о н о м и ч -
но поради долготрајно боледување; 

3) појава на заразни болести, 
Учесниците во овој договор се согласни во про-

писите да предвидат одобрението за ко пење ча под-
младокот во случаите од став 1 на овој член да го да-
ва надлежниот општински орган на управата по 
претходно прибавено мислење од ветеринарската 
служба. 

Член 4 
Учесниците во овој договор се согласни во про-

писите што ќе ги донесат односно предложат, деј-
ствијата спротивни на член 2 од овој договор да ги 
утврдат како прекрше)« и да пропишат парична 
казна. 

Член 5 
Учесниците во ОВОЈ договор се согласни пропи-

сите од член 2 на овој договор да ги донесат одно-
сно предложат во рок од 15 дена од денот на потпи-
шувањето на овој договор. 

Член 6 
Учесниците во овој договор се согласни, во сми-

сла на член 1 од овој договор, во рамките на своите 
права и должности, да преземат или да предложат 
мерки за преземање на вишоците и за доставување 
на вишоците на добиточниот подмладок до тежина-
та од член 2 на OBQj договор. 

Член 7 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ" . 

8 декември 1982 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босра и Херцеговина, 

Мирко Лулиќ, е. p. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. 

Дургут Едиповски, е. р. 

З а Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Алојз Клеменчич, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Лука Мачкиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Богдан Јанков, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црџа Гора. 

Рајко Вукчевић е. о. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, . 

Ленке Бертрон. е. р 

За Извршниот совет на Собоанието 
на САП Косово, 

Азис Обрати, е. р. 

910. 

Врз основа на точка 12.8 од вториот дел на 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 17/81) и врз основа на член 17 од Законот за 
постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 74/80 и 42/ 82), Собра-
нието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на 
СР Македонија, Собранието на СР Словенија, 
Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрват -
ска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на 
САП Војводина и Собранието на САП Косово 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА З А ПРЕМО-
СТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ПО-
РАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ З А ЗАПИШУВА-
ЊЕ ЗАЕМИ И ЗА ПЛАСМАН НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИ 
ТИР АЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПЛИ 
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И 

АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Ч л е н 1 
Собранието на СР Воена и Херцеговина, Со-

бранието на СР Македонија , Собранието на СР 
Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на 
СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Со-
бранието на САП Војводина и Собранието на САП 
Косово (во натамошниот текст* учесниците на 
овој д о г о в о р ) се согласна да обезбедат средства 
потребни за премостување на разликите настанати 
поради различните услови за запишување на заеми 
и за пласман на средствата на Фондот на ф е д е -
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто -
номни покраини (во натамошниот текст: Фондот 
на федерацијата) за периодот од 1971 до 1980Ѓ го-
дина, што втасуваат почнувајќи од 1 ј а н у а р и ' 1982 
година до 31 декември 1985 година. </ 

I 
/ 

Член 2 ' 
Учесниците на овој договор се согласни обврс-

ката на одделна република односно автономна 
покраина во поглед на обезбедувањето на сред-
ствата заради премостување на- разликите наста-
нати поради различните услови за запишуваше 
заеми и за пласман наѓ средствата на Фондот на 
федерацијата , да се утврди • за секоја година во 
која се јавуваат тие разлики, сразмерно со висо-
чината на ануитетите што втасуваат за в р а ќ а њ е 
во таа година, по уплатениот з а е м : од страна на 
секоја република односно автономна покраина. 

Ч л е н 3 , . , 
Во согласност со член 2 од овој договор се 

утврдува обврска на одделни републики и авто-
номни покраини во 1982 година да ги обезбедат 
следните износи на средства за премостување на 
разликите: « ' 

Динари ' 
СР Босна и Херцеговина 98.109.858 
СР Македонија 7 39.576.263 
СР Словенија 135,193.723 
СР Србија 165,857.774 
СР Хрватска 207,397.744 
СР Црна Гора 13,897.008 
САП Војводина 79,303.580 
САП Косово 15,303.580 
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'Средствата од став 1 на овој член, републиките 
' и автономните покраини ќе ги обезбедат во два-1 

наесет4 еднакви месечни рати и Лее ги уплатат на 
сметката на Фондот на федерацијата до крајот 
на месецот за секој месец. 

Член 4 
Височината на средствата што се должни ца 

ги обезбедат одделни .републики односно автонбмни 
покраини за премостување на разликите за 1983, 
1984 и 1985 година, ќе ја' утврди Собранието на 
Фондот^ на федерацијата, врз основа на податоците 
на Службата на општественото книговодство, во со-
гласност со одредбите на чл'ен 2 од овој договор. 

Член 5 , 
Учесниците на овој договор се согласни, сред-

ствата што ги обезбедуваат за премостување на 
разликите настанати поради различните услови за 
.запишување заеми и за пласман на средствата на 
Фондот на федерацијата, да им се вратат во го-
дините* во кои отплатите на заемот од страна на 
недоволно разбиените републики и автономни по-
краини ќе бидат поголеми од обврските. на Фондот 
на федерацијата спрема уплатувачите на заемот, а 
сразмерно со обезбедените средства за премосту-
вање на тие разлики. 

Фондот на федерацијата ќе им издаде потврдеа 
На републиките и на автономните покраини на 
износот на годишно уплатените средства за пре-
мостување на настанатите разлики, што ќе се вра-
тат во согласност со одредбите на сУтав 1 од овој 
член. 4 ', I 

Учесниците на овој договор се согласни, потвр-
дата од стар 2 на овој плен да ги содржи следните 
елементиг означување дека во прашање е потврда; 
назив. и седиште на издавачот на потврдата; назив 
и седиште на општественото правно лице на кое 
гласи потврдата; услови — дека на тие средства 
не се пдаќа камата и други надомести; начин и 
рок на враќањето —' дека Фондот тие средства 
ќе ги дозначи на жиро-сметката на општественото 
правно лице на кое гласи потврдата во рок од 
10 години од годината за која се издава потврдата; 
место и датум на издавањето на потврдата и пот-
пис на овластеното лице1— издавач на потврдата. 

Член 6 
Секбјј учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата -штб се предмет на овој договор, како и за 
негови измени и дополненија. 

-Измени и дополненија на овој договор се вршат 
на начинот и по постапката што се предвидени 
ha негово Склучување. 

Член 7 * » 
Овој договор се објавува во „Службен лист ч 

на СФРЈ". v 

27 декември 1982 година 
Белград 

^ За Собранието на СР 
Босна и ^Херцеговина, 

1 Марко Кераниќ, е. р. 
. I ' чЛен на Советот 

За Собранието 
на СР Србија, 

Борислав Атанацковиќ, е. p.-
републички секретар 

за финансии 

За Саборот 1 

на СР Хрватска, 
Милан Рукавина-Шаин, е. p.. 

потпретседател на Саборот 

За Собранието ' 
на СР Црна Гора, 

Драгутин Вучиниќ, е. р. 
заменик на републичкиот 

секретар за финансии 

За Собранието 
на САП Војводина, 

Исидор Секицки, е. р. 
член на Советот 

За Собранието 
' на САЦ Косово, 
Џемшит Дуриќи, е. р. 

член на Советот? 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот од Наредбата за опре-
делување на граничните премини преку кои ќе се 
извезуваат, увезуваат и транзитираат Пратки на 
животни, животински производи, животински суро-
вини, животински отпадоци, семе за вештачко осе-
менување и други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест кај животните, објавен 
во „Службен лист СФРЈ" бр. 76/82, се поткрала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРА-
НИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПЃЕКУ КОИ КЕ СЕ ИЗВЕ-
ЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ТРАНЗИТИРААТ ПРАТ-
КИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, 
ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТ-
ПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ 
И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ КАЈ ЖИВОТ-

НИТЕ 

Во точка 1 одредба под 2 по зборот: „Горичан", 
се додава по грешка изоставениот збор: „Гпатгина". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
30 декември 1982 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Брз основа ћа член 6 став 2 од Уредбата за Сер-

се додава по грешка изоставениот збор: „Градина/4, 
ција на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ'*, 
бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

За Собранието на -
СР Македонија, 

Александар Андоновски, е. p. 
член на Советот 

За Собранието 
' на СР Словенија, 

Игор Вандот, е. р. 
заменик на републичкиот 

секретар за финансии 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕП-

РЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Се разрешува од должноста директор на Серви-
сот за давање услуги за потребите на репрезентаци-
ја на сојузните органи Алекса Ву јовиќ, поради за-
минување во пензија. 
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На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1982 година. 

С. п. п. бр. 1385 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

'f Потпретседател, 
Борисав Сребрн!;, е. P-

Врз основу на член 6 став 2 од Уредбата за Сер-
висот за давање услуги за потребите на репрезента-
ција на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помошник на сојузниот секретар за и н ф о р -
мации се назначува Мирко Мариновиќ, досегашен 
помошник на сојузниот секретар за информации. 

С. п. п. бр. 1388 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
' Борисав Сребрн!;, е. р. 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
З А ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕП-

РЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За директор на Сервисот за давање услуги за 
потребите на репрезентација на сојузните органи се 
назначува Синиша Ќорломановиќ, поранешен совет-
ник во Амбасадата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Бон. 

С. п. п. бр. 1386 
20 декември 1982 година 7 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. Р-

Врз осибва на член 244 став 1 од Законот за ос^ 
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ " 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат За 
информации се назначува Велимир Ичевиќ, потсе-
кретар во Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора. 

С. п. п. бр. 1387 
20 декември 1982 година 

Белград > . ̂  • 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

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

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помошник на сојузниот секретар за инфор-
мации се назначува Анте Чудина, досегашен помо-, 
шник на сојузниот секретар за информации. 

С. п. п. бр, 1389 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", pp. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет доне^ва 

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

РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански р а б о т и в е назначува Александар 
Перовиќ, секретар на Одборот за надворешно-тргов-
ски систем во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1390 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Ч Потпретседател, 
i . Борисав С р е т и ќ , е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните орѓана на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 

РАБОТИ 

За помошник на с о ј у з н и ^ секретар за пазар л 
општи стопански работи се назначува Томислав Јо-
вановиќ, досегашен претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општина Палилула во Бел-
град. 

С. п. п. бр. 1391 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Борисав Сребриќ, е. Р-

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

Р ЈЕ Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

За потсекретар во Сојузниот комитет за законо-
давство се назначува Александар Богданови^ досе-
гашен советник на претседателот на Сојузниот коми-
тет за законодавство. 

С. п. п. бр. 1392 
20 декември 1982 година 

Белград 
1 Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За помошник на директорот на Сојузниот завод 
за статистика се назначува м-р Ненад Пјевиќ, ди-
ректор на Секторот за електронска обработка на по-
датоци во Заедницата за осигурувани на имот и ки-
ца „Дунав" во Белград. 

С. п. п. бр. 1394 
20 декември 1982 година 

Белград • , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

/ 

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

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

СЕКРЕТАР З А НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи, Љубомир Се-
кулић заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1395 
20 декември ,1982 година 

Белград / 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с . р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за законодавство се назначува Благоја Нико-
лиќ, досегашен советник на претседателот на тој 
сојузен комитет. 

С. п. п. бр. 1393 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и на член 244 став 
1 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен 'совет и сојузните 
органи, на управата („Службен лист на СФРЈ",, бр. 
23/78 и 21/82). Сојузниот извршен сов^т донесува 

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

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи Милутин Јанко^-
виќ, поради заминување во пензија. - "'. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1982 година. 

С. п. п. бр. 1396 
20 декември 1982 година 1 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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Б р з основа на член 167 став 2 и н а член 244 став 
1 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК ИА НАЧАЛ-
НИКОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБО-

ТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на начал-
никот На Службата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет Владимир Пекиќ, поради зами-
нување во пензија. 

На Именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1982 година. 

С. п. п. бр. 1397 
20 декември 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. Р-

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА < 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одлукиваат: 
О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Калпић Петра Јура ј , Кризманић Ивана Ивица, 
Ковачевић Јована Бранко. Творић Јакоба Бранко, 
З ј а ј в у к Милана Душан: 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

С(3 ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО (?0 СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Барберић Мартина Иван, Билић-Лолић Анте 
Луција, Бишћан-Лећи Елијаса Злата, Букарица-
Шкариђ Петра Милица, Чурчић-Тодорић Ђуре Ми-
лева, Ђалић Симе Дамјан, 1\алић Стеве Васо, Јуре-
тић-Катунарић Марина Мира, Калат, Лазо Лазо, Ко-
вачић Јована Бранко, Марељ-Перић Јована Р у ж а 
Микелић Милутина Борислав. Пискавица Сулејма-
на Рефик. Прпић Мије Јосип. Радивојевић Стевана 
Марко, Симунић Мате Иван. Томић Живо јина Петар. 
Трумић Ненада Момќр. Влајчић Мирка Ђуро. Вој-
водић Дане Јован, Ву немило Мате Анте,' Вуковић 
Петра Марко, Вулетић Ивана Мате. Вулетић Прели 
Данило Жунић Николе Драган: 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Егиќ-Томиќ Алексе Анѓа: 
— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
- Беговић Васе Остоја, Цеј Данијела Емил, Динића 

- К р а д е ц Стеве Зорка, Герчер Ловре Бранко, Гуић 
Ј у р а ј а Вољан,' Јелача Ђуфе Обрад, Капелац ' Стје-
пана Стјепан, Кесерић Петра Јанко, Мајерић-Шабан 
Ивана Јелица. Марђетхб Фра^ве Јосип, Мрђен К р е -
шимира Петар, Тгерро Фердинанда Иван, Вуковић 
Или је Никола, Ж о њ а Б о ж е Дане; 

— за особени заслуги на полето н^ јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н ВЕ-
НЕЦ 

Алфиревић Симе Душан, Б а ј и ћ Игњатија Ђуро, 
Бален Јосипа Јура ј , Бег Ивана Марко, Безбрадица 
Петра Милан, Богдановић Павла Бисерка, , Божин 
Ивана Ђује, Бриновшек Ивана Иван, БришКи Јако -
ва Звонимир, Броз Хинка Иван, Церанић Јосипа 
Иван, Црвенковић Наума Стеван, Чакарун Грге 
Андрија, Челица Ђуре .Станко, Четковић Петра Бог-
дан, Ћулап-Витасовић ' Јуре Драгица, Долечки Јоси-

, па Фрањо, Домјан Мате Мато* Ђико Шиме Божо, 
Ђорђевић Маринка Радосав, Франичевић-Борчић 
Паве Драгица, Грујић Раде Благоја , Иванчан Ши-
муна Лудмила, Ивековић Вилима Иван, Јакелић 
Стипе Јуре, Јанковић Васе Љубомир, Јел аска Мије 
Иво, Карагоновски Георгија Костадин, Кончар Јове 
Стево,. Ковачевић Милана Милош, Козина Јосипа 
Ладислав, Крстуловић Шпире Крсто, Куцељ Јуре 
Павао, Ловречић Ј а н к а . Стјепан, Мајкцћ-Малада 
Николе Анка, Марцу јуш Мирка Михајло, Милико-
вић-Бензон Андрије Соња, Н и к ч е в и ћ Станка Драго. 
Парабуцки Ж а р к а Младен, Перишић Милутина Све-
тислав, Петровић ф р а њ е Славко, Плачко-Баленовић 
Милана Иванка, Попара Дмитра Предраг, Пршир 
Томе Мато, Поповац Б о ж е Лазо, Радичанин Милоша 
Петар, Радовановић Јосипа Анте, Шебрек-Ђураден 
Николе Елза, Шошкић Вуксана Новак, Шоштарић 

" Вида Јосип, Шуљић-Чурин Вицка Марија, Удовчић 
Петра ђ а т и ј а , УглИк Људевита Људевит, Узун-Мар-
тинко Ивана Милица, Вајс Амброса Мирко, Важић 
Милана Емил, В л а д и с а в и ћ Петра Иво. Влаховић 
Мате Драгутин, Војковић Јуре Божо, Вујасиновић 
Обрада Илија , Ж а г а р Јосипа Антун; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Агбаба Ђуре Бошко, Аничић-Мандић Анђела 
Зора, Антић-Кршул Николе Јулијана , Аврамовић 

'Лазара Ђорђе, Безбрадица Марк?а Милан, Бишћан 
Ивана др Божидар. Благојевић Јове Антоније, Бо-
чина-Ребић Марка Ружица , Богичевић Тихомира 
Драгољуб, Богојевић Станка Драган, Бокан-Рађено-
вић Или је Сока. Воројевић-Стринека Илије Нада. 
Божић Јосипа Мирко, Врезовечки Ј у р а ј а Јура ј , Б у -
бола-Делосто Антона Марћела, Цањуга Вида Јосип. 
С1тас1ог П о т а п а МаѕѕипШапо. Цвек Ф р а њ е Здравко; 
Черепинко Вартола Мартин, Чизмек Вида Мирко, 
Дејановић Јосипа Мандипа. Дејановић франка Со-
кан. Дивјак Сте-ве Стево. Доминковић Павла Јосир, 

Дупељ Игнаца, Јанко, Фарагуна Ивана Иван, Фот 
Јосипа Стјепан, ФуиДак Винка Антун. Ф у р л а н - К о -
дрич Ивана Метода, Галант-Шестан Ф р а њ е Јосипа 
ГаЛић-Крајновић Николе Невенка. Главаш-Турина 
Марка^ Катица, Гобац Јуре Јосип. Горјан Антона 
Лино Грубачевић Николе Чедомир. Грујић Јаћина 
Душан, Хлабец Фрање Звонко, Хорват Ивана Петар 
ХуЈБић-Субан Карла Зора, Јакимовски Јована К и -
рил Јакшић-Нинковић Милана Драгица. Јанеш 
Ивана Рудолф, Јанковић-Перков Томе Весела, Ј е -
летић Николе Фердинанд, Јерчиновић Мате Мате 
Југовић Луке Стојан, Јурас-Сумина Марка Даница. 
Јузбашић Љубана Боро; 
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К и к и ћ - Б л а ж е в Шимуна Марија, К л а ј и ћ Милоје 
/ Душан, Кларић Ивана Томислав, Клеховпћ-Угрин 

Антона Антонија, Коларевић Раде Никола, К р а љ 
Ивана Звонко, Крчмар Ивана Марија, Кучсковић 
Светозара Милош, Кукић-Вукелић Петра Милица. 
Кукић Глише Лазо, Ландеман Ф р а њ е Иван, Лескур 
Јозе Илија , Лозанић Ф р а њ е Валент, Личина Стеве 
Берислав, Лисац Анте Иван, Листсш Шпире Анка, 
Лончар Стј опала Анте, Дспчарић-Кршул Јосипа 
Злата, Лоренц-Јуриша В?лента Марија, Лудаш Ан-
дрије Стјепан, Љубичић Маријана Јозо, Марић Ан-
дрије Чедо, Маринчић Закона Занеше, Марјановић 
Анте Фрањо, Мирковић Уроша Емица, МатиЈачић-
Пиигар Валента Елза, Мартоња Марка Хв ап. ?Гару-
шпћ-Пргомет Акте Марија, Масте лица Милагг? Илија , 
Међерал-Цафук Имбре Јосипа, Месир-ЗгомСхћ Мар-
ка Ана, Михај ЛИЈ а Јове Никола, Миха јловић-^имит-
ријевић Михајла Станица, Миљевић Ђуре Стево, Ми-
тровић-ГолиЈа Марка Грациела, Митровић Ивана 
Јосип, Митровић Миле Петар, Муњас-ВрппиЧ Лазе 
Милица, Мурета-Похма јевић Ф р г њ е Навип?, 1/1уста-
пил Јосипа Јуре, Нанац Стевана Бошко, Папрта-Ко-
саповић Миле Богдана, Н л х и т о в и ћ - Р а ф а ј Јосипа 
Катина, Повзселец Виктора Иван, Обод Павла Јо -
сип, Оп гчић-Вигаковић Петра Марија , Орећ-Боић 
Николе Јелена. ]1анза-Приј::ћ Тодора Десанка, Пав-
ловић Илије Шпиро, Пауновић Станка Јова:*, Пси-
новић-Варичевпћ Николе Апа, Псгпср-МатаиЈа И в а -
на Ана, Периновић Марка Иван, Патић-Узелац Ми-
ле Борка, Посавец Драгутина Драгутин, Продано-
сић-Синић Цветка Госпава, Прухн јаш Имре Драго, 
ПрукиЈаш-Фришчић Јосипа ЛзуЗица, Радовановић-
-Богупосић Јуре Анка, Радуловић-Шекуларац Ђор-
ђа Цана, Радуловић Николе Раде, Ралић Ђуре Анка, 
Ранчић Вјехослава Вјекослав, Рашета Миле Маној-
ло, Рихтер Алојза Иван, Ристић Миха јла Предраг, 
Рогин-Јаколић Павла Верониха, Рого Милана Сте-
ван, Сачић-Јурић Ивана Зорица, Саћер Јосипа Ан-
дрија, Секулић Ивана Милан, Селеш Ђуре Јосип, 
Сончар-Рајх Јошке Марта, Силади-Шаламон Андри-
је Клара, Симић Петра Владимир, Симкић Петра 
Здравко, Спахија Едуарда Андрија, Спајић-Наглић 
Петар Славица, СреСрпич Петра Андрија, Срзић-Ко-
вачевић Јуре Марица, Станко Матије Јелена, Стип-
ковић Фрање Миливој, Стоисављевић Миле Петар, 
Стражар-Гротпељ Алојза Франциска, Стрелец-Коси 
Стјепана Јосипа, Струње Петра Милан; 

Шаламунец-МатиЈевић Милоша Даница, Шепић-
-Чаеник Јосипа Ј о в и ц а , Шспић-Чернац Фри дрнка 
Лидиа, Шиљковпћ Миле Иван, Шимић Ловре Милан, 
Шкала Стјепана Јосип, Шкрлин Стјепана Изам, 
Шљивар Симе Мирко, Шобот Илије Боса, Ш п и љ а к -
- Н а ђ Флоријана Злата, Шпиранец Андрије Антун, 
Шпсрчић Томислава Бранко, ШтаЈер-Предовић Пе-
тра Марија, Ш у п у т - Ж и ж и ћ Шимуна Иванка, Шви-
гир Макса Милка, Тасић Радивоја Милосав, Тривић-
-Вагић Илије Ружа , Троха Антун ја Валентин, Ту-
ну ков ић Јахоба Никола, Валенчич-Штолфа Карла 
Банда, Варга-Чреп Антуна Магда, Варга Винка 
Стјепан, Вид Миле Павао, Видович-Чаврак Јосипа 
Мел анка, Винцех Болто Драгутин, В ла летић Стеве 
Сава, Вуглеш Вјекослава Марија, Војновић Раде 
Драго, Војводић Николе Јован, Врца Јакова ИлиЈа. 
Врховец Јакоба Анкица, Вучур Петра Иван, Вујанић 
Лазе Марко, Вујчић Лазе Петар, Вукас Драгана Ми-
лан, Вукшић Анте Миле, Зечић Петра Људомир 
Зиројевић Лазара Радован, Златарек-Иовак Ивана 
Марија, Звер Јосипа Рудолф. Звошец Ивана Фрањо: 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земајта 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Јована Никола. Бабић Милоша др Ду-
шан, Бана Николе Стјепан, Б а ј и ћ Стојана Љубомир 
Ба ј т Фрање Јосип, Балић Мије Алојз, Барић Ернес-
та Игор, Бартолић Јура ја Јосип, Бертах Фрање Мијо. 
Весендорфер Злате Златко, Бештек Марка Ђуро, 

Везах Стјепана Стјепан, Б ј е л и ћ Станка Василије , 
Благус Бланка Јосип, ВЈЃажсЛШп Томе Иван, Б л а ж е -
ка Винка ^ и л и п , Бобановић-Новак Марина Винка, 
Богдановић-Плсше Б о ж и д а р а Кристина, Богуновић 
Симе Ђоко, Бо јанић-Барановић Марјана Анђелка, 
Бојанић Васе Јово, Вољат-Вудрић Марка Марија, 
Воппо!; Ђуре Ране, Б о ш њ а к Мухарема Исмет, Б о ж а -
нић Николе Милорад, Б с ж и ћ - Б о ђ а н с к и Ј а н к а К а т и -
ца, Ерл ек Марка Јура ј , Брозовић Томе Павао, Б у -
бола Антона Андрија , Будиган Јозефине Фрањо, В у -
таља Антона Иван, Бува Ивана Марко, Циндрић 
Јерка Никола, Цоха Алојза Јура ј , Цвијетић Петра 
Александар, Цврк Винка Иван, Чехулић Ћирила 
Фрањо, Чекољ Стјепана АЛОЈЗ, ЧОП Лу хе Јосип, Но-
сић Петра Стојан, Давидовсхи Драгана Хрвоје, Де-
мић Раде Милан, Дикшић Немање Владимир, Добри-
јевић- Дианежевић Ф р а њ е Анкица, Домачиновип 
Илије Антун, Дошен Николе Иван, Додош Милана 
Јоцо, Додош Стојана Михајло, Драгичевић Ивана 
Јосип, Драгутин Н ^ х е Драгослав, Држанић Алојза 
Иван, Држан,ић И^ана Аугуст, Ђери Фрање Стјепан, 
Ђ у р а ш Благоје Ђорђе, Ђурђевић Мате Драгутин, 
Ђурић Миле Стана, Целина Тривуна Мирко, Фаби-
јап-Хабсзин Мирка Терезија, Фабрис Ивана Марио, 
Ферпћ Пешке Марица, Франић Мате Младен, Ф р а -
нулзвић Марка Иво, Гамберажић Николе др Фране, 
ГеО:л Павао Драгутин, Голубић Ј у р а ј а Бранко, Го-
лобић Истра Иван, Гооша Мартина Иван, Горупец 
Павла Рудолф, Госарић Изапа Јосип, Гргас Ј у р ? 
Никола, Гргат Филипа Андрија, Гргурић Стјепана 
Бранко; 

Хабрка Стјепана Изидор, Х а ф н е р - Ш и р о к и Б о ж е 
Теодора, Ха јдаревић Муне Антун, Хорват-Плавшић 
Стеве Ана, Хрговић Луке Мато, Ху је Ј у р а ј а Јура ј , 
Ј а к ш и ћ Петра Илија , Ј андрашек Стјепана Стјепан, 
Ј анеш Вјекослава Јасенка, Јанковић Ј ерка Момчи-
ло, Јантон Петра Јура ј , Јеловачки Алојза* Леополд, 
Јуришић Томе Марко, Каблар Обрада Сава, Каблар 
Обрада Владе, Кадрић Ибре Мустафа, К а ј з е р Аугу-
ста Маријан, К а н и ж а ј - П а ј т л и н Магије Марија, К а -
рановић Николе Марко, Карничник Ивана Петар, 
Кечановић Ферида Расим, Келемен Стјепана Јура ј , 
К е ш њ е р Ивана Мартин, К и ш Миха јла Андрија, К и -
шур Винке Јосип, К л а р и ћ - Ж г а н е ц Алексе Ш т е ф и -
ца, Клепац Јосипа Јосип, К љ у ч а р и ћ Мије Јосип, 
К н е ж е в и ћ Јуре Зора, Коларец-Главаш Катарина 
Штефица, Коларец Леонарда Златко, Колман Вјеко-
слава Маријан, Костевц Антуна Звонко, Кошир 
Махсимилијана Ивица, Кошпенда Стеве Ђуро, К о -
вач Ивана Јосипу К о в а ч - П р е л о ж њ а к Стјепана М а -
рија, К о ж а р Јанка Стјепан, Кристић Ивана Анте, 
Крпић Анте Анте, Крстуловић-Вањака Аугуста Зо -
рана, Куленовић Ахмета Малик, Кумек Ивана Б о -
жидар , Кундих Јосипа Јосип, Квакан-Медвар Ђуро 
Франца, Ладић Ф р а њ е Бранко, Ламбаша Марка М а -
те, Лановић-Филиповић Часлава Милица, Лемаил 
Петра Душан, Лемаић Саве Никша, Локнар Вален-
тина Антун, Лончарић Петра Петар, Лончарић Ј о -
сипа Срећко, Ловрић Мије Иво, Ловрић РуЅариЈа 
Јосип, Ловрић Стеве Јован, Лунарић Драгутина Вик-
тор, Малпар Јуре Иван, Маргитић Златана Бруно, 
Марић Ивана Златко, Маричић Миха јла Михајло, 
Маркеш-Широки Стјепана Ра јка , Маркушек-Питало 
Петра Марија. Мацут Раде Милан, Мачек Ми)? 
Изан, Мајцунић-Тућак Стјепана Цена, Мајковчан 
Вандала Лука, Маљковић Анте Мате, Мамић Стје-
пана Влатко, Мандић Јакова Иван, Маричић Станка 
Бранко, Марковић Марка Антун, Марушић Ивана 
Вожиттап М а т е ш и ћ Шиме Анте Матуш Стеве Ан-
дрија, Медош Симо Медвед Р у д о л ф а Милан, Мошин 
Јосипа т^ѕ^цг^ 1 - Д р а г у т и н , Микот 
Јосипа Јосип, Миулин Шимуна Звонко, Милановић 
Илије Јово, Мт*кошев Ј а к ш е Јакша , Мирковић Ти-
моти! а Петар, Млинарић Ђуре Јосип, Моштах-Цега-
рец Ф р а њ е Антонија, Мустач Стјепана Фрањо, На -
ранчић Миће Срђо, Николић Васе Мирко, Новак Ан-
дрије Иван; 
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Окљеша Божидара Мирослав, Оперман-Бу.ље-
вић Петра Ева, Орлић Милана Младен, Ожеговић 
Миле Ђорђе, Ожвалд В е к о с л а в а Јосип, Палечек ' 
Антуна Антун, Павлић Стјепана Вид, Павлиша Н и -
коле Драгица, Павловић Цвјетка Анте, Перић Ђуре 
Јован, Петрас Ивана Адела, Петричевић Матка В л а -
дислав, Пеулић Николе Јанко, Пилић Ивана Алојз , 
Пипић Томе Винко, Пировић Ђуре Драган, Пискрец 
Макса Павао, Платиша Миливоја Милан, Плавац 
Томе Илија , Плеванч Антуна Антун, Подгајски Пав-
ла Рудолф, Покос Славка Јосип, Полановић Вален-
та Вјекослав, Пољак Стјепана Иван, Поповчак Ива-
на Андрија, Поточник Владимира Милан, Прекратић 
Ј а н к а Драгутин, Прекратић Алојза Фрањо, Премор 
Звонка Златко, Прокопец Мије Мишко, Протић Са-
ве Ратко, Пулић Јосипа Илија , П у ж Ивана Мартин, 
Радмиловић Милоша Милан, Радочај Ф р а њ е Нико-
ла, Радосовић Петра Небојша, Радовић Илије Јован, 
Ракела Николе Јерко, Ранисављевић Јаничи је Ми-
лутин, Рашић Лазе Станко, Рашковић Николе Ни-
кола, Ремета Ловре Стјепан, Рицхтер Габријела А-
лександар, Ристић Војислава Момир, Роди Ивана 
Павао, Родић Богдана Спасе, Рођанец Мартина 
Иван, Роша Мирка Анте, Румењак Стјепана Стјепан, 
Рушкач Грге Стјепан, Р у ж ђ а к Фрање Фрањо, Сабаз 
Цлемента Цлементе, Сашер Стјепана Љубица, Са-
марџић Стојка Мирко, Савић Душана Лазо, Савић 
Адама Никола, Седлар Миле Драгица, Сертић Јуре 
Ката, Север Павла Вјекослав, Скомрак Ивана Нико-
ла, Сладаковић Ђуре М а р к о в е ли јепчевић Ристе Ми-
лан, Сокол Стјепана Иван, Солар Николе Драгутин. 
Соленички Филипа Габро, Совић Ш т е ф а н и ј а Мирко, 
Срнић Дмитра Никола, СтоЈановић-Марш Андрије 
Нада, Стопар-Фисцхер Јосипа Јудита, Стрмечки-
- Ж и љ а к Мије Милица, Сушец Ђуре Иван; 

Ш а р т а ј Кузмана Евица, Шћекић Вука Милосав, 
Шемпер Павао Звонимир, Шимановић Јанка Стје-
пан, Шипицки Андрије Славица, Шкољарев-Мартић 
Иве Тихомила, Шкраблин Еде Иван, Шкробоња Ј о -
вана Драго, Шсушћ-Сисгорео Доминика Ана, Шош-
тар Мије Фрањо, Шука Томе Драгутин, Шуша Мар-
ка Мирко, Швенда Ђуре Габријел, Табак Петра Ан-
те, Тадић Милана Јовица, Тадић-Лаковић Јуре Пе-
рина, Талаванић Ђуре Јозо, Томашек Јелене Гаш-
пар, Томашић Фрање Јура ј , Томичић-Шермент Ан-
туна Паула, Тонковић Јосипа Иван, Трбовић Мило-
ш а Симо, Трипало Лу ј е Бошко, Турић Марка Томо. 
УЈлаки Андрије Винко, др Унтербергер Мирка Пе-
тар, Узелац Душана Никола, Узун Луке Илија , Ва-
рговић Аугуста Владо, Васић-Мегцтровић Јерка Мир-

, јана, Ваздар Ладислава Драго. Вдовић Рудолфа 
Стјепан, Др Велес-Живковић Вукашина Наталија , 
Видак-Перичевић Мате Катарина, Вилешић-Тонко-
вић Антуна Елизабета, Војновић Б о ж е Стево, Војно-
вић Ивана Стеван, Воларић Антуна Мирко, Врабец 
Јосипа Фрањо, Вранчић Николе Винко. Врањичић 
Ивана Јосип, Врбан Томе Драгутин, Врбан Драгути-
на Звонимир, Врђука Милана Стјепан, Вујанић Са-
ве Мирко. Вујанић Тодора Тодор, Ву јић-Кос Фрање 
Божена, Вукман Мирка Јосип, Вукобрат Јована Ни-
кола, Вукорепа Николе Јосип, Збуквић Јосипа Стје-
пан, Збуквић Леона Вид, Зец Стјепана Иван, Згом-
бић Марка Звонко, Зорко Мирка Звонимир, Зуанић 
Мате Роко, Звошец-Нађ Валента Амалија. Ж а г а р 
Макса Филип, Ж и л и ћ Мимолоша Ката, Живковић 
Миле Јура ј , Ж о л о Б о ж е Никола: 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аралица Ивана Анте, Баричевић Б о ж е Петар. 
Батинић Ђуре Вујо, Б ј е л а н Јована Милан, Булован 
Ђуре Миливој, Цапан Ивана Звонко, Гар дош Ернес-

та Армандо. Павловић Миле Милан, Петровић Р а -
д а ш и н Милан, Росо Томе Франко, Вујатовић Симе 
Драго; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГР1 З А НАРОД 
Баришић И л и ј е Мијат, Богдановић-Подује Ј а к о -

ва Перица, Брблић Ивана Мато, Цвишић Теодора 
СТОЈКО, Чижмек Славка Звонко, Ћеран Паве Урош, 
Доленчић Јосипа Никола, Дучић-Марош Стјепана 
Елизабета, Ђурановић Фабијана Стјепан, Гамбоц 
Антона Авелино, Хорват МИЈ е Иван, Хрватин Ивана 
Иван, Хубак Љубомира Иван, Хуњади МИЈ е Иван, 
Игњатовић Саве Зоран, Иванић Мате Славко, Јегеш 
Томе Павао, Ј е л е т и ћ - Б а з ј а к Мате Марија, К љ у ч а р 
Јуре Мијо', Кочић Мате Јосип, Ко»нчурат Ремигио 
Анђелко, Ковач Ф р а њ е Фрањо, Крањац-Миличевић 
Крсте Божидарка , Криштофић-Регварт Јосипа Ан-
кица, К у л е ј Томе Иван. К у ш а н Мартина Иван, Лу-
кић Миће Милан, Маџар Анте Мијо, Малек АлоЈза 
Стјепан, М а р и н к о в и ћ Јосипа Игнац, М а т а ч и ћ Мел-
ка Ленард, Матулин Фрање Драгутин, Матулин Ј о -
сипа Фрањо, Молнар Андрије Цгнац, Новак Томе 
Иван, Пачарек-Алексић Лазе Смиљана, Петриновић 
Ђуре Рудолф, Пискаћ Ивана Ћирил, Почућа-Че-
магђија Ђуре Милева, Поколић Јосипа Фрањо, Пот-
нар Стјепана Ивица, Поточњак Ивана Анка, Преуц 
Фридерика Мирослав, Релић Војо, Росо Стипе Раде, 
Рукељ Андрије С т е п а н , Рупчић Јосипа Драган, Ши-
мић Б о ж е Божо, Шлибар Јосипа Ђуро, Ш т и ф а н То-
ме Иван, Угрин-Шпарац Павла Олга, В о л ф Петра 
Мирко, Вратарић-СалаЈ Јакоба Матилда, Вујић Јове 
Мирко, Збашник Јосипа Славко, Зника Јакоба Петар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
СО МЕДАЛ НА Т Р У Д О Т 

Алебић Петра Мате, Амиџић Пере Мирослав, 
Андачић Ивана Mapnja , Бабогредац Ивана Мартин, 
Ба јловић Станка Милан, Бален Мате Јозо, Башић 
Смаје Хамдо, Ведар Јосипа Бруно, Беговић Милоша 
Станко, Бекрић Хусеина Исмет, Берош Антуна Виц-
ко, Б јелошевић Радивоја Мирко, Б л а ж у ц Антуна 
Фрањо, Босанчић Шпире Неђељко, Божовић Влади-
мира Ратко, Брадашић-Лукић Антона Романа, Б р а -
таљеновић Мате Маринко, Бравдица-Велчић Мате 
Коичета, Бребрић Душана Стојанка, Б р к и ћ Грге 
Иван, Цар Јосипа МИЛИВОЈ, Црној а Јуре Бранко, 
Цвијановић Ж и в к а Љубо, Чучковић Станка Душан, 
Делишимовић Мије Фрањо, Домазет Стјепана Лука, 
Домитер Мартина Драго, ФаЈдетић Вида Драган, 
Ф а р к а ш Mnje Иван, Флего Цветка Алдо, Фонио Ан-
тониа Марио, Франчић Фрање Анђелко, Франковић 
Мате Божо, Гардијан Николе Веселин, Гашпарић 
Јосипа МИЈО, Гебај Мије Анкица, Гебај Павао Јосип, 
Геушић Јосипа Маријан. Гомаз Антона Фрањо, Го-
тић Мије Антун, Х а н ж е к Јосипа Данијел, Херцег 
Ивана Малко, Херман Фрчње Вјекослав, Хоџић Ав-
де Аган, Холетић Ивана Славко, Хорват Томе Дра-
гутин, Ибрахимовип Хасана Мустафа, Имширевић 
Мехе Мехмед, Ивешић Фрање Мато, Јаковљевић 
Стипе Мате, Ј анеш-Малнар Милана Марица, Јелић 
Станислава Душан, Јелић Крсте Љубомир, Јембрек 
Фрање Емил, Јовичић Адама Ђуро, Ју к ић Грге Ј ер -
ко, Јуратовић Фабијана Стјепан, Јуринец Ј у р а ј а 
Мијо, Кардум Јосе Миле, Контић Душана Радослав, 
Кошорог-Јанеш Петра Хедвика, Ковач Фрање Ф р а -
њо, Ковач Ивана Никола, Ковачевић Мије Марија, 
Ковачић Андрије Иван, Краљевић К а р л а Данило, 
Крцивој Ј а н к а Јосип, Крзнарић Марка Ивица, К р з -
нарић Ивана Владо, Лаутар Антона Филип, Липо-
вац-Коритник Лудвика Фрањица, Лукачевић Ф р а -
ње Стјепан, Лушић Ивана Мара, Маџић Геце Ибро, 
Мачкић-Троха Антона Даринка, Мајдак Станка 
Стјепан, МаЈСторовић Јозе Иво, Мал коч Јосипа То-
мо, Мати јашац Ивана. Златко, Млинарић Фрање 
Иван, Мославац Паве Стјепан, Мрчела Пашка Мар-
ко, Мурр Драгутина Петар; 



Петак, 31 декември 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 77 — Страна 1921 

Остојић-Дробњак Мојсија Душанка, Отрочак-
-Мразовић Томе Нада, Ожболт Антуна Леон, Пајтак 
Флориана Фрањо, Шљивић Стјепана Штефица, 
Павлица-Полимац Станка Даница, Павловићу,Ивана 
Марчело, Перечинец Ивана Иван, Пернар Мије Ни-
кола, ПерНар Јуре Стипе, Пешут Милана, Милош, 
Петић-ВујановИћ Раде Даница, Петрушић Гојка Ра-' 
дован, Покос Јосипа Ивица, ПодимаЦ Бранка Михај-
ло, Порколаб Ивана Јосип, Рајчић Филипа Иван, 
Рајковић Милана Душан, Рајшић Ђуре Јанко, Рај-
шић Пере Миле, Рајшић Јована Петар, Рогуљ Ивана 
Франо, Сарић Луке Петко, Соша Ћине Марино, Спа* 
сојевић Саве Недељко, Спудић Звонка Аница, Стој-
чић Костадина Бранко, Стрикоман Анте Никола, 
Субашић Атиха Хасан, Шешљага Јакоба Драгица, 
Штрауберт-Сем^нић Павао Бранка, Шубић Ивана 
Владимир, Тенжера Боже Јуре, Томељак Анте Мар-
ко, Топић Боже Драгољуб, Тополски Мартина Фаби-1 

јаи, Трамонтана Јакова Никола, Тук Алојза Жели-
мир, Турк Антуна Антун, Турк Фрање Филип, Турк 
Филипа Јосип, Турк Матије Рафаел, Ул е Фрање 
Иван, Вострел Мирослава | Већеслава Врбос Николе 
Рудолф, Вученовић Фране Иван, Вујанић Љубише 
Мирко, Вујновић-Мишковић Јове Мира, Вукелић-
-Трнинић Николе Лѕубица. Заниновић Јосипа Слобо-
да^, Зовко Фране Мате, Жилајковић Петра Ј^ван, 
Живковић Драге Драго, Живковић Јанка Стево; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГћ 

Баришић Петра Јован, БеноЛић Фрање Ангело, 
Бубола Антона Ардуино, Драгишић Владе Милан, 
Ерјавец Стјепана Мијо, Хрнчић Ивана Здравко, 
Илић Петра Гордана, Кремић Анте Анте, кризманић 
Милана Граци јана, Лака Јандрије Симо, Лук Кази-
мира Вјекослав, Миливојевић Душана Душан, Пах-
љиНа Андрине Драган, Павловић Душана Сава, Пе,-
рић Стевана Рајко, Покрајац Крсте Душан, Пушара 
Лазара Владо, Радуловић Ђуро Петар, Ступар Боже 
Тодор, Вукадин Симе Мирко, Вукмирица Игњатије 
Душа«. 

Бр. 53 
16. јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

855. Закон за измени на Законот за утврдува-
ње на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1982 година — 1841 

856. Закон за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на федерацијата за 
1983 година — — — — — — — — 1841 

857 Закон за измени на Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското оси-
гурување — — — — — — — — 1842 

858. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за привремена забрана на располага-
њето со дел ^д општествените средства за 
купување на дизел-гориво а моторен бен-
зин — — — — — — — — — — 1842 

859. Закон за измени и дополненија на уЗако-
нот за девизното работење и кредитните 
односи со странство — — — — — — 1343 ч 

860. Закон за дополненија на Законот за одла-
гање на враќањето на ануитетите по кре-
дитите дадени на организациите на здру-
жен труд од територијата на Социјалисти-

Страна 
чка Автономна Покраина Косово од сред-
ствава на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и авто-
номни покра ики — —у — — 183$ 

861. Закон за обезбедување средства на желез-
ничките транспортни организации на зд-
ружен труд за купување на шински вози-
ла од домашно производство —- — — 1855 

862. Закон за покритие ич пренесените непо-
криени камати и другите трошоци по За-
вршната сметка на Народната банка на 
Југославија за 1981 година, како и на но-
восоздадените камати и други трошоци по 
основа на задолжувањата на Народната 
банка на Југославија во 1980 и 1981 година 
заради обезбедување на ликвидноста на 
Југославија во плаќањата со странство — 1856 

863. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за п о т р е б н е на федерацијата 
во 1983 година — — — — — — 1857 

864. Одлука за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на ^ 
заедничките основи На кредитната поли-
ч к а во 1983 година — —«. —. — — — 1857 

865. Одлука за утврдување на приходите од 
царина и од други увозни давачки што во 
1983 година и се отстапуваат на Интерес-
н а т а заедница на Југославија за економ-

, гкр! опивам со странство — — — — — 1860 
866. Одлука за заедничката девизна политика 

на Југославија за 1983 година — — — 1861 
867. Одлука за избор на претседател и члено-

ви на Комисијата за контрола на Служ-
бава , за државна безбедност — — — ' — 1863 

868. Одлука за бројот на членовите на Советот 
на/ Меморијалниот центар „Јосип Броз 
Тито" — ^ — — — — — — _ _ _ 1868 

869. Одлука за потврдување на Финансискиот 
пла'н на Народната банка на Југославија 
за 1982 година — — — — — — 1868 

870. Ре*о ПУПИ а за политиката на остварува-
њ е т о на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 
година — — — — — — — — 1869 

87Д Уредба за дополнение на Уредбата за ус-
ловите за привремен уво^ на стоки ,— 1883 

872. Уредба за начинот на извршувањето на 
налозите на корисниците на општествени , 
средства од рамковен кредит — — — 1884 

873. Уредба за престанување на важењето на 
Уредбата за условите, начинот и постап-
ката за проверка на примената на вериж-
ниот начин на плаќање и пресметка во 
Службата на општественото книговодство 1885 

874. Угм*пра чч и^иопите и динамиката, на из- » 
двој ување девизи за плаќање на увозот на 
нафта, деривати на нафта и јаглен за ко-
д и р а њ е од конвертибилното подрачје во 
првото тримесечје на 1983 година —• — 1885 

875. Уг>«тгбп чо попоттч^ние на Уредбата за мер-
ките за намалување на потрошувачката и 
за штедење на течните горива — — — 1886 

876. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката ->ц огттРптт^^нѕе оп: плаќања давачка 
за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки на увозот н& суро-
вини з а производство на вештачки ѓубри-
ња — — — — — — — — — — 1887 

877. Одлука за формирање Совет за градеж-, 
ништво — — —' — —' — — — — 1887 , 

Ѕ7<?. Одлука' за стапките на задолжителната 
резерва на депозитите и на другите сред-
ства на банкиве — . — — — — — — 1 8 8 3 

879. Одлука за давачката за царинско евиден-
1 тирањс на увозот на определени произ-

води — — — — — — — — — 1883 
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— — — 1888 

1889 

— 1890 

Страна 
880. Одлука за измена на Одлуката за износот 

на лежарината за стоките сместени во ца-
рински магацин или во царинско стова-
риште — — — — 

880. Одлука за утврдување на делот од кама-
тата и надоместот што и припаѓа на На-
родната банка на Југославија за 1982 го-
дина . — — — — — , —' — — 

882. Одлука за утврдување на долгорочна про-
грама за регулирање на извозот и увозот 
за периодот од 1982 до 1985 година — — 

883. Одлука за измени на Одлуката за утврду-
вање на предметите, количествата и вред-
ностите на кои при увозот на стоки се 
применуваат царински повластици 

884. Одлука за регулирање на увозот на суро-
вини и репродукционен материјал во пр-
вото тримесечје на 1983 година што се 
плаќаат- во конвертибилни девизи — — 

885. Одлука за утврдување на процентот на 
издвојувањето на конвертибилни девизи 
за потребите на федерацијата за 1983 го-
дина остварени по основ на извоз на стокл 
и услуги — — — — — — — — 

886. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите и начинот на увоз на стоки за 
потребите на рпштествено-политичките 
заедници и на нивните органи и организа 
цтш во 1982 година — 

887. Одлука за определување на стоките за 
кои се плаќа, посебна давачка за израмну-
вање на даночното оптоварување за уве-
зените стоки во 1983 година — — 

888. Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на феде-

^ рацијата и за потребите на остварувањето 
најправата и должностите на федераци-
јата за 1983 година — 

889. Одлука за определување на сојузниот ор-
ган на управата КОЈ издава дозволи за из-
воз и увоз на стоки во 1983 година — — 

В90. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за Единствената' класификација на 
дејностите — — — — —» — — — 

891. Одлука за критериумите и начинот на на-
доместување на средствата за остварува-
ње и користење на здравствена заштита 
на воените инвалиди и на другите кори* 
сници на здравствена заштита според За-
конот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите 
борци — — — — — — — — — 

892. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на определени производи, 
односно групи производи 

893. Одлука за определување на највисокото 
^иво на цените на определени производи 
и услуги и за доставување на ценовник за 
тие производи и услуги до Сојузната заед-
ница за работи на цените 

Б94. Одлука за дополнение на Одлуката за нај-
високите цени на дериватите на нафта и 
за начинот на формирање на цените на 
дериватите на нафта — — — 

895. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на највисокото ниво на це-
ните за сите производи и услуги — — 

896. Одлука за утврдување на обемот на при-
марната емисија за одделни намени во 
1982 година — — — — 

897. Правилник за измени на Правилникот за 
постапката за остварување на правото на 
ослободување од плаќање царина — — 

1891 

1893 

— — — 1893 

— 1893 

— — — — 1895 

1902 

1903 

— — — 1911 

— 1912 

1904 

— — 1905 

— — — 1907 

— 1908 

1908 

— — — 1908 

Стран« 
898. Наредба за измени и дополненија на На-

редбата »за сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заедни-
ци и нивните фондови, на самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, За начинот на 
уплатување на тие- приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие 
приходи — — — — — — — — . 1909 

899. Упатство за класифицирани на затки, по-
клопци, заклопки и дрз'ги затворани, од 
пластичен материјал во Царинската та-
рифа — — — — — — — — 1909 

900. Упатство за извршување на одредбите од 
Одлуката за регулирање на увозот на су-
ровини и репродукционен материјал во 
.првото тримесечје на 1983 година што се 
плаќаат во конвертибилни девизи — — 1910 

901. Правилник за определување на имињата, 
ознаките и знаците за распознавање на 
бродовите и за водењето евиденција за 
имињата на бродовите — 

902. Правилник за измена на Правилникот за 
стручната подготовка, испитите и дозволи-
те за работа на стручниот персонал што 
врши работи од значење за безбедноста на 
воздушната пловидба — — 

903. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за метролошките услови за мерни 
трансформатори за броила на електрична 
енергија _ _ — — — — — — 1912 

904. Наредба за утврдување на годишниот ин-
декс на цените за предметите на опрема-
та и на градежните објекти за периодот 
од 1 октомври 1981 година до 30 септември 
1982 година 1913 

905. Одлука за усогласување на пензиите за 
1983 година — — - - > _ _ _ _ _ 1 9 1 4 

906. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за учество на воените осигуреници и 
на членовите на нивните семејства во под-
несувањето на трошоците за користење 
на здравствена заштита — — — — —1 1914 

907. Одлука за дрполненија на Одлуката за 
условите под кои наплатувањето во Југо-
славија се врши во ефективни странска 
пари, странски чекови и кредитни писма 1914 

908. Одлука за начинот на работењето и за ус-
ловите и начинот на ракувањето со чеко-
вите што ги издава Народната банка на 
Југославија ,а» кои гласат на динари — — 1915 

909. Договор за единствените основи за доне-
сување на прописи за забрана на колење-
то на добиточен подмладок — — — — 1915 

910. Договор за обезбедување средства за пре-
мостување на разликите настанати пора-
ди различните услови за запишување зае-
ми и за пласман на средствата на Фондот -
на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 1918 

Исправка на Наредбата за определуваше на 
граничните премини п р е ^ кои ќе се из-
везуваат, увезуваат и транзитираат прат-
ки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпа-
доци, сетив за вештачко осеменување и 
други предмети со кои може да, се прене-
сува заразна болест кај животните.— — 191? 

Иазначувања и разрешувања — — — — 1917 
1909 Одликувања — — — — — — — — — 1920 

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 
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