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Врз основа на член 315 точка 3v од Уставот на 
Социјалистичка Федерат-ивна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка^ Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОЛГОРО-
ЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДЕЛО-
ВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ПРИБАВУ-
ВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊА МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за долгорочна производствена коопера-
ција, деловно-техничка соработка и за прибавување 
и отстапуваше материјално право на технологија 
помеѓу организациите на здружен труд и стран-ски 
лица, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините ед 1 
март 1983 година. 

П бр. 285 
1 март 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Претседател 
па Собран-ието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИ-
ЈА, ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈА-
ЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕЃУ ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ 

ЛИЦА 

Член 1 
Во Законот за долгорочна производствена ко-

операција, деловно-техничка соработка и за при-
бавување и отстапување материјално право на тех-
нологија помеѓу организациите на здружен труд 
и странски лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/78) во член 7 по став 3 се додава нов став 4, 
кој гласи: 

„Под составни елементи на систем, односно на 
постројка се подразбираат деловите на готов про-
извод и готовите производи што служат за иста на-
мена, а без кои системот или постројката не може 
да функционира со ист ефект." 

Член 2 
Во член 20 точка 5 зборот: „определени" се за-

менува со зборовите: ,,инженеринг и други". 

Член 3 
Во член 22 став 1 зборовите: „(право на ин-

дустриска сопственост)" се бришат. 

Член 4 
Во член 24 точка 1 зборовите: „техничките и 

економските" се бришат. 
Во точка 4 по зборовите: „на негово ба,рање" 

се додаваат запирка и зборовите: „а под условите 
предвидени во склучениот и одобрен договор,". 

Во точка 5 зборовите: „гаранција на давачот 
на технологија дека ќе му се обезбеди на примачот 
на технологијата" се бришат. 

Во точка 6 зборовите; „земајќи ги предвид ус-
ловите за користење на технологијата утврдени со 
договорот"' се заменуваат со зборовите: „под услов 
примачот на технологијата да се придржувал кон 
упатствата на давачот на технологијата". 

Во точка 7 зборовите: ,,а доколку такво штет-
но дејство може да настане, мерки што треба да се 
преземат заради отстранување на штетното вли-
јание од користењето на материјалното право на 
технологија врз животот и здравјето на луѓето, 
врз предметите и човековата средина" се заменуваат 
со зборовите: „односно упатство за заштита од 
штетните дејства врз животот и здравјето на луѓето, 
врз предметите и човековата средина, ако такво 
дејство може да настане". 

Точка 10 се менува и гласи: 
,ДО) гаранција на договорните страни дека пода-

тоците што се утврдени со договорот како довер-
ливи ќе ги сметаат како деловна тајна." 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

боти на енергетиката и индустријата, по исклучок, 
на предлог од надлежниот републички односно по-
краински орган, може да го одобри договорот за 
прибавување на материјално право на технологија 
и кота не содржи некоја од гаранциите односно 
обврската од став 1 точ. 2 до 10 на ОВОЈ член, ако 
оцени дека тоа не ќе доведе до штетни последици." 

Член 5 , 
Во член 28 став 1 зборот: „отстапување" се за-

менува со зборот: „прибавување". 

Член 6 
Во член 33 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за ра-

боти на енергетиката и индустријата ќе го одобри 
продолжувањето на важењето на, договорот за дол-
горочна производствена кооперација ако со тој 
договор се обезбедува повисок степен на освоеност 
на производството на договорениот производ и до-
говорот за прибавување на материјално право на 
технологија ако со ТОЈ договор се обезбедува нова 
технологија. 
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Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на енергетиката и индустријата, на предлог од 
н-адлежниот републички односно покраински орган, 
по 'исклучок, ќе го одобри продолжувањето на ва-

, звањето на договорот за долгорочна производствена 
кооперација, како и продолжувањето на важењето 
на договорот за прибавување на материјално' право 
на технологија кој не ги исполнува условите од 
став 2 на ОЕОЈ член ако, степенот на освоеноста во 
домашното производство е толкав што натамошното 
зголемување на освојувањето е нерационално или 
ако постои друг општествен интерес." , 

Досегашниот став 2 станува став ' 4 

Член 7 
'Во член 34 точка 1 се менува и гласи: 
,Д) автентични текстови на договорот и заве-

рени преводи на договорот на еден од Јазиците на 
народите на Југославија, ако договорот е составен 
на странски јазик;" . 

Во точка 4 по зборот' „мислење" се додаваат 
зборовите' ,,на надлежниот орган", а по зборот' 
, ,Југославија" се додаваат зборовите: „за склучени-
от договор и". 

Член 8 
Во член 35 "став 6 се менува и гласи: 
„Кон барањето за одобрение на договорот за 

прибавување на 'право на заштитен знак органи-
зацијата на здружен труд не е должна да го при-
ложи мислењето на Југословенскиот завод за стан-
дардизација од став 3 на овој член и извештајот на 
СОЈУЗНИОТ завод за патенти од став 4 на овој член." 

Член 9 
Во член 37 став. 1 точка 1 по зборот' „техно-

логија" се додаваат зборовите: „во заштитата и ко-
ристењето на иновациите до кои таа дошла". 

Точка 2 се менува и гласи: 
„2) ако давачот на технологија со договорот го 

задржува правото истата технологија да и ја отста-
пи и на друга организација на здружен труд на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Реп-
ублика Југославија без соодветно обесштетување;" 

Во точка 4 зборовите: „пра,ва на индустриска 
сопственост", се заменуваат со зборовите: „матери-
јални npaBai на творбата". 

Член 10 
Во член 38 точка 1 се менува и гласи' 
,Д) автентични текстови на договоро-т и заве-

рени преводи на договорот на еден од јазиците на 
народите на Југославија, ако договорт е составен 

на странски јазик:". 
Во точка 2 по зборот: „мислење" се додаваат 

зборовите' „на надлежниот орган", а по зборот: 
^Југославија" се додаваат зборовите: „За склучениот 
договор и". 

Член 11 
Во член 39 став 8 по зборовите: „склучила дого-

ворот" се додаваат запирка и зборовите: „до репуб-
л-ичката, 'односно покраинската самоуправна инте-
ресна заедница за економски односи со странство 
на чие подрачје е седиштето на организацијата на 
здружен труд што го склучила договорот". 

, По став С се додава нов став 7, кој гласи: 
„Кон решението за одобрение, на дбговорот од 

став 6 на овој член сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на енергетиката и индустри-
јата доставува примерок на одобрениот договор и 
копија на согласноста од член 4G на ОВО-Ј закон, со 
спецификација , до надлежниот републички односно 
покраински орган кој дал ми-слење за оправданоста 
на склучувањето на договорот и за подобноста на 
организацијата на здружен труд да ги извршува 

обврските од договорот, до народната банка на ре-
публиката односно до народната банка на автоно-
мната покраина и до Сојузната управа за царини/ ' 

Досегашните ет. 7 до 9 стануваат ст. 8 до 10. 
По став 10 се додава нов став, кој гласи: 
,,Ако сојузниот орган на управата надлежен за 

работи на енергетиката и индустријата не го донесе 
решението од став 1 на ОВОЈ член во рокот од ТОЈ 
став, Ќе се смета дека договорот е одобрен и тој 
орган е должен на странката, по нејзино барање, ЕО 
рок од 10 дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето, да' и изда,де потврда за истекот на ТОЈ рок / ' 

Член 12 
Член 43 се менува и гласи ' 
„Плаќањата што произлегуваат од1 договорот за 

долгорочна производствена кооперација ги врши 
организацијата на здружен! труд посебно за ceiyOja 
кооперација, преку посебна девизна сметка к а ј 
овластената банка или преку контокорентна сметка 
со право на пребивање на долговите и побарува-
њата. 

Начинот на плаќање, во смисла на став 1 од овој 
член, организацијата на здружен труд и странското 
лице го у,тврдуваат со договор. 

Плаќањата што произлегуваат од спогодбата за 
долгорочна мултилатерална кооперација и специја-
лизација па производството,' во смисла на член 53а 
од ОВОЈ ,закон, ги врши организацијата на здружен 

труд преку посебна девизна сметка к а ј овластената 
Санка, во согласност со склучената спогодба за 
долгорочна мултилатерална кооперација и специја-
лизација на производството.'^ 

Член 13 
' По член 53 се додава нова глава VIII со три 

нови члена, кои гласат 

„VIII.' Евидентирање па спогодбата за долгорочна 
мултилатерална кооперација и специјализација ца 

производството 

Член 53а 
Спогодбата за долгорочна мултилатерална1 кос-, 

перација и специјализација 'на производството што 
ќе за склучи организацијата на здружен труд, дело-

вната заедница и друга самоуправна организација и 
заедница за сметка на организацијата на здрзгжен 

труд со која се определува предметот на коопера-
цијата односно на специјализацијата , програмата за 

испорака на опремата што е предмет на с о ц и ј а л и -
зацијата или ^ о п е р а ц и ј а т а за време на траењето 
на таа спогодба, начинот на формирање на цените, 
програмата за развој на односната опрема, обврски-
те на специјализирачката ' и v песпецијализирачката 
страх-2а во произгодстзото и користењето на произво-
дите што се предмет на спогодбата и др., се евиден-
тира во сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на енергетиката и индустријата. 

Организацијата на за,дружен труд, деловната 
заедница, друга самоуправна организац,ија или 
заедница гато ќе ј а ' с к л у ч и спогодбата од став 1 на 
о Р.ОЈ член должна е да поднесе барање за евиденти-
рање на таа спогодба, барање за евидентирање на 
нејзините измени и дополненија, односно за про-
должување на важењето на спогодбата, во рок од 
60 дена од денот на склучувањето на спогодбата. 

Член 356 
Кон барањето за евидентирање на спогодбата 

од член 53а на' овој закон се поднесува изворниот 
текст на спогодбата, а ако изворниот текст на ' гго-
годбата е на странски јазик - с,е поднесува и заве-
рен превод, па таа спогодба на еден од јазиците на 
народ-ите на Југославија . 
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Член 53в 
Овластените органи се должни при склучување-

то на меѓудржавни спогодби, да водат сметка за 
обврските на организациите на здружен труд што 
произлегуваат од (Спогодбите ев,идентирани во сми-
сла на член 53а од овој закон." 

Член 14 
Досегашните глави VIII до XI стануваат глави 

IX до XII. 

Член 15 
Во член 55 став 1 точка 2 зборовите: „став 2" 

се бришат. 

Член 16 
По член 60 се додаваат два, нови члена, кои 

гласат: 

„Член 60а 
Во член 3 став 3, член 13 став 2, -член 33 став 

1, член 37 став 2, член 39 ст. 1, 2, 4,, 6, 8 и 9, член 
40 став 1, член 41 ст. 2 и 4, член 43 став 1, член 45 
став 1, член 46 ет. 2 и 5, член 49 ст. 4, 5 и 6, член 
51 став 2, член 55 став 1 точка 1 и член 59 став 1 
зборовите: „Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија" се заменуваат со зборовите: „сојузниот 
орган на управата надлежен за ,работи на енергети-
ката и индустријата", а во член 14 став 2, член 17 
став 2, член 28 став 2, член 43 став 4 и член 58 
став 3 зборовите: „претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија" се заменуваат со 
зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата 'надлежен за работи на енерге-
тиката и индустријата". 

Во член 16 став 3, член 19 став 2, член 32 
став 6, член 36 став 4, член 39 ст. 2 и 6, член 42 
став 1, член 44 став 1, член 45 став 3, член 46 став 
3, член 49 ст. 5 ,и 6 и член 59 став 2 зборовите: 
„Сојузниот секретаријат за народна одбрана", се 
заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на народната одбрана", а 
во член 17 став 4, член 32 став 8, член 36 став 4, 
член 42 став 2 и член 44 став 2 зборовите: „сојуз-
ниот секретар за народна одбрана" се заменуваат со 
зборовите: „функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работа на 
народната одбрана". 

Во член 39. ст. 2 и 6 зборовите: „Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи". 

Во член 46 ст. 2 и 5 зборовите: ,,Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија" се заменуваат 
со зборовите: „сојузниот орга,н на управата надле-
жен за работи на надворешната трговија", а во 
член 58 став 3 зборовите: „сојузниот секретар за 
надворешна трговија" се заменуваат со зборовите: 
„функционерот кој , раководи со сојузниот орган на 

, управата надлежен за работи на надворешната 
трговија". 

Во член 35 став 5 зборовите: „Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална политика" се заме-
нуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на трудот, здравството и соци-
јалната заштита", а зборовите: „Сојузниот коми-
тет за земјоделство" се заменуваат со зборовите: 
„сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на земјоделството". 

Член 606 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на ,Соборот на републиките и покраините нa Собра-
, нието на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија да го утврди пречистениот текст на 
Заклонот за долгорочна производствена кооперација, 
деловно-техничка соработка и за прибавување и 
отстапување материјално право на технологија по-
меѓу организациите на здружен труд и странски 
лица." / 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

123. 

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
а во врска со Амандман IV точка 1 на Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница 
на Сојузниот собор и на Соборот на' републиките и 
покраините од 1 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈА-
ВУВАЊЕ МА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТ-

- ВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се прогласува: 
дека Мика Шпиљак од Социјалистичка Репуб-

лика Хрватска е избран за член на Претседателст-
вото на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

2. Се објвува дека Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југослвиј а го 
сочинуваат: 

— од Социјалистичка. Република Босна и Хер-
цеговина Цвиетин Мијатовиќ; 

— од Социјалистичка Република Македонија 
Лазар Колишевски; 

— од Социј а листичка Република Словенија 
Сергеј Крајгхер; 

— од Социјалистичка Република Србија Петар 
Стамболик; 

— од Социјалистичка Република Хрватска Ми-
ка Шпиљак; ' ' 

.— од Социјалистичка Република Црна Гора 
Видое Жарковиќ; 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина Радован Влајковиќ; , 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово Фадиљ Хоџа и 

— Митја Рибичич као претседател на Претседа-
телството на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Југославија. 

Собрание на, СФРЈ 

АС бр. 176 
1 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 
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124. 

Врз основа на член 267 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со чл. 7 и 8 од Општествениот договор за ос-
новање на Титов фонд за стипендирање на мЛади 
работници и деца на работници, на предлог од К о -
мисијата на Собранието на С Ф Р Ј ' з а избор и имену-
вања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 февруари 1983 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 1 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ ВО СОБРАНИЕТО НА ТИТОВИ-ОТ 
ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА МЛАДИ Р А Б О Т -

НИЦИ И ДЕЦА НА Р А Б О Т Н И Ц И 
За претставник на Собранието на С Ф Р Ј во Со-

бранието на Титовиот фонд за стипенд,ирање на мла-
ди работници и деца на "работници се избира Борис 
Петковски, делегат во Сојузниот собор. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 170 

1 март 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

— САП Косово 
2) во вид на кредит: 

Динари 
124,723.993 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша,' ' с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 

125. ' 
Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во врска со член 8 став 1 од Законот за средствата 
за отстранување на последиците од катастрофални-
от земјотрес што погоди подрачјето на Социјалис-
тичка Република Црна Гора во 1979 година, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините одржана на 1 март 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-
НОМИИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1883 ГОДИНА УТВР-
ДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТ-
Р А Н У В А Њ Е МА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРО-. 
ФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГO ПОГОДИ ПОД-
РАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А 

ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Обврските на републиките и- автономните по-
краини за 1983 година, утврдени во чл. 4 и 5 од З а -
конот за средствата за отстранување на последици-
те од катастрофалниот земјотрес што го погоди.по-
драчјето на Социјалистичка Република Црна. Гора 
во 1979 година се утврдуват во следниве износи: 

1) средства без обврски за враќање 
Динари 

656.274.489 
284,718.295 
815,211.856 

СР ,Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од териториите 

'На социјалистичките автономни 
покраини. 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 
САН Војводина 

Динари 
394,148.621 
158,794.890 
433,705.865 

671,698.109 
741,975.819 

58,798.034 
321,429.525 

66,357.-837 

— СР Босна и Херцеговина 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија надвор од териториите 

на социјалистичките автономни 
покраини . ' 

' — СР Хрватска 
— СР Црна Гора 
— САД Војводина 
— САД Косово 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Собрание на, С Ф Р Ј 
АС бр. 142 

1 март 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола КмезиЈѕ, с. р. 

126. 
Врз основа на член 327. ст. 1 и 2 од Уставот на 

СФРЈ, во врска со член 70 став 2 од Деловникот 
за работа на Претседателството па СФРЈ, Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија , на седницата одржана на 1 март 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА Ц З В О Р И ПРОГЛАСУВАЊЕ МА ' ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
З а ' потпретседател на Претседателството на 

Социјалистичка 'Федеративна Република Југосла-
ви ја се избира и прогласува членот на Претседа-
телството на С Ф Р Ј од СР Хрватска Мика Шпи-
љак. 4 -

Бр. 0 - 2 
1 март 1983 година 

Белград 
Претседателство на Социјалистичка Федерати-

вна Република Југославија 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

1.202,552.125 
1.394,649.070 

НО 519.361 
604,172.505 

127. 
Сојузниот собор на Собранието на С Ф Р Ј на 

седницата одржана на 1 март 1983 година ја разгле-
дуваше „Платформата за дејстувањето на југосло-
венската делегација на VII конференција на ш е ф о -
вите или на владите на неврзаните земји од 5. до 
11 март 1983 година во Њу Делхи". 

Сојузниот собор на Собранието на С Ф Р Ј истак-
нува : 

— дека одржувањето на конференцијата на ш е -
фовите на државите или на владите на неврзаните 
земји е од извонредно значење за постојаното пот-
врдување на независната улога на движењето на 
неврзаноста во Светот и дека тие конференции се 
неопходни за создавање на единствен поглед на ме-
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ѓународните односи и за унапредување на акциона-
та способност на движењето врз неговите изворни 
принципи; 

— дека Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, во согласност со својата трајна не-
врзана ориентација, сестрано ќе се ангажира и во 
работата на VII конференција на шефовите на др-
жавите или на владите на неврзаните земји; 

— дека Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, уверена дека неврзаната политика 
е единствена алтернатива, чувствува ,посебна обвр-
ска сестрано да се ангажира во работата на Конфе-
ренцијата, посебно имајќи го предвид придонесот на 
Јосип Броз Тито во создавањето на движењето на 
неврзаноста и неговата непоколеблива борба за од-
брана на слободата; независноста и с,амостој,ниот 
развој на сите земји во светот врз принципите на 
активната мирољубива коегзистенција. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува : 

— дека коифронтирањето на интересите на го-
лемите сили и обидите за ширење на блоковските 
влијанија, што се пројавува во непрекинатиот рас-
течки натпревар во сите видови на вооружувањето, 
создавањето на нови кризни жаришта и разбувну-
вање на постојните, во воените интервенции и ме-
шањето во внатрешнрЈте работи, бара од неврзаните 
земји, кои во повеќето случаи се жртвр! на таквото 
однесување, постојана активност на плавиот на јак-
нењето на мирот и безбедноста за сите. земји и на-
роди во светот; 

— дека длабокава светска економска криза, која 
сериозно ја загрозува стабилноста на меѓународните 
односи и особено тешко ги погаѓа земјите во развој, 
исто така бара од неврзаните земји, со потпирање 
врз сопствени сили и меѓусебна соработка, упорно 
да се залагаат за рамноправни односи помеѓу раз-
виените земји и земјите во развој, опишувајќи ги во 
форумите на Обединетите нации преговорите за 
најактуелните прашања на тие односи и продолжу-
вајќи ја борбата за долгорочната цел на движењето 
на неврзаноста — воспоставување ,на нов меѓунаро-
ден економски поредок. 

— дека во сегашната светска ситуација VII кон-
ференција на шефовите на државите или на влади-
те на неврзаните земји има извонредно значење за 
претворање на огромната морална и политичка, си-
ла на движењето во ефикасно дејствување со цел 
зацврснување на мирот и безбедноста, попуштање 
на затегнатоста и продлабочување на довербата, за-
јакнување на иницијативите за запирање на натпре-
варот во вооружувањето, создавање на нови не-
справедливи економски односи и осигурување на 
правото на независен развој, отстранување на криз-
ните жаришта и завршување на процесот на деко-
лонизацијата; 

— дека VII самит во Њ у Делхи претставува 
поттик за натамошно развивање на односргге и уна-
предување на соработката помеѓу неврзаните земји, 
а посебно на планот на стриктното почитување на 
принципот за мирољубиво решавање на споровите. 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 129 од 
Деловникот на Сојузн-иот собор на Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 март 
1983 година во врска со ова ги донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И . 

1. Се одобрува „Платформата за дејствувањето 
на југословенската делегација на VII конференци-
ја на шефовите на државите РХЛИ на владите на не-
врзаните земји од 5 до 11 март^ 1983 година во Њ у 
Делхи, што ја поднесе Сојузниот извршен совет а 
ја прифати Претседателството на СФРЈ. 

2. Се повикуваат сите општествено-политички 
организации и сите средства на јавното информи-, 
рање да се заложат за, што попотполно известување 
на работните луѓе и граѓаните на Југославија за 

значењето, текот и документите на VII конференци-
ја на шефовите на државите или на владите на 
неврзаните земји. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе 
утврди, на предлог на Сојузниот извршен совет, 
мерки за спроведување на обврските што произле-
гуваат од документите што ќе бидат усвоени на VII 
конференција на шефовите на државите или на 
владите на неврзаните земји во Њ у Делхи. 

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 14 

1 март 1983 година 1 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 

128. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 и став 3 од 
Законот за мерките за ограничување на пазарот и 
на слободниот промет на стоки и услуги од интерес 
за целата земја/(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

" У , Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА 
ЛЕБОТ 

Член 1 ' 
Уредбата за посебните услови за прометот на 

лебот („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/82) преста-
нува да важи. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден ед де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 55 

17 февруари 1983 година 
Белград 

, Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Звоне Драган, с. р. 

129. 
Врз основа на член 61 став 1 од Законот за осно-

вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 
и 38/80), врз основа на ,согласност на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ПА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА 
СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ, ОСВЕН ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА 
ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИ-
ЦИ ДО ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 
1. Во Одлуката за определување на највисокото 

ниво на цените за сите производи и услуги, освен за 



Страта 194 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 март 1983 

производите и услугите за кои се утврдува обврска-
та ^а доставување на ценовници до заедниците за 
работи на цените заради заверка („Службен лист на 
СФРЈ",, бр. 4/83) во точка 1 се додаваат нови ст. 3 и 
4, кои гласат: 

„Надлежните органи во републиките и автоном-
ните покраини можат да ги пропишат највисоките 
цени за леб и печиво што се произведуваат од пче-
нично брашно од типот „830" во согласност со цена-
та на брашното од типот „850" сразмерно со учество-
то на тоа брашно во лебот односно печивото. 

Во цената на лебот и печивото произведени од 
пченично брашно од типот „350" се засметуваат тро-
шоците за печење на лебот и печивото од пченично 
брашно од типот „850" најмногу до апсолутните из-
носи што постоеле на 31 јули 1982 година." 

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

Е. п. бр. 57 
31 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Претседател, 
I Милка Планинц, с. р 

130. 

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 СФРЈ", бр. 
1 /80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850"" 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат брашно своите цени на пченичен ото брашно 
од типот „850" можат да ги формираат та'ка што нај-
високата продажна цена да износува 18,95 динари по 
еден килограм. , 

2. Пената од тонка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко натоварено во вагон паритет Нови Сад. 

3. Врз цената од точка 1 оваа одлука организа-
циите на здружен труд можат за пченичното браш-
но-од типот „850" на име посебни трошоци за ситно 
меко пакување, извршено на индустриски начин во 
хартиени кеси, да засметаат, и тоа за: 

Динари 
1) пакување од 1 kg 1,60 
2) пакување од 2 kg ' 2,50 
3) пакување од, 3 kg 3,50 
4) пакување од 5 kg ^ 4,60 
5) пакување од 10 kg 5,80 

4. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на пченично брашно врз цените од 

1 оваа одлука можат да засметаат учество за покри-
тие на трошоците на прометот најмногу до апсолут-
ниот износ кој според прописите постоел на 31 
јули 1982 година 

5. Оваа одлука влегува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие остранување 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 задржување на оваа одлука во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' \ 

Е. п. бр. 58 
31 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

131. 

Врз основа на член 61 став X од Законот за ос-
новите 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 надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

' О Д Л У К А . 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА' НАЈВИСОКОТО -НИВО 
' НА ЦЕНИТЕ' ЗА ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЛЕКО 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на преработки од млеко (во 
натамошниот текст: организациите на здружен труД) 
своите продажни цени за преработките од млеко што 
според прописите постоеле на 31 јули 1982 родина, 
при задржување на постојните услови за продажба, 
можат да ги зголемат, и тоа за: 

Најмногу до" 
1) кисело-млечни напивки и.павлака 15% 
2) сите видови еирења, млеко во прав 
' и ка јмак ' 19'% 
3) путер 22% 
2. Организациите на здружен труд се должни да 

ги известат Сојузната заедница за работи на цените, 
републичките заедници за работи на цените и по-
краинските заедници за работи на цените за цените 
формирани во согласност со.одредбите на точка 1 од 
оваа одлука со доставување на ценовник пред денот 
на почетокот на применувањето на 'тие цени. 

3. Организациите на здружен труд шт,о се зани-
маваат со промет на мало односно на големо на пре-
работки од млеко можат на цените од точка 1 на 
оваа одлука да го засметаат учеството за покритие 
на трошоците на ^прометот во апсолутен износ што 
според гѓрописите постоел на 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 чие отстранување 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 задржување на оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 61 
24 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен сове,т 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р 
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132. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контроло на цените (,.Службен лист на С?ФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа ма согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО ПИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА П Р Е Р А Б О Т К И Т Е ОД МЕСО И 

РИБА И НА ЦЕНАТА ЗА СВИНСКА МАСТ 

1. Организациите на здружен труд што се за -
нимаваат со производство на преработки од месо и 
риба и со производство на ,свинска маст и другите 
производители ца овие преработки (во натамошниот 
текст: производителите) своите продажни цени за 
преработките од месо и риба и продажната цеца за 
свинска мас^ што спорЅед прописите постоеле на 31 
јули 1982 година, при задржување на постојните ус-
лови за продажба, можат да ги зголемат, и тоа за : 

Најмногу до: 
1) преработки од месо и риба 18% 
2) свинска маст v 23% 
2. Производителите се должни да ги известат 

Сојузната заедница за работи, на цените, републич-
ките заедници за работи на цените и покраинските 
заедници за работи на' цените за цените формирани 
во согласност со одредбите на точка 1 од оваа одлу-
ка со доставување на ценовник едеп ден пред по-
четокот на применувањето на тие цени. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало односно големо на прера-
ботки од месо и риба и на свинска маст можат на 
цените од точка 1 на оваа одлука да го засметаат 
учеството за покритие на трошоците на прометот во 
апсолутен износ што според прописите постоел на 
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 задржување на ораа одлука во сила. 

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

'Е. п. бр. 63 
24 февруари 1983 година 

1 Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

133. 

Врз основа на член 61 од Закиот за основите на 
системот на цените Pi за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 33/30). 
врз основа на согласност на надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО. 

НА ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Електростопанските организации што и прода-
ваат електрична енергија на преносна мрежа и 

) 

елсктростопанските организации што се занимаваат 
со дистрибуција на електрична енергија своите по-
стојни тарифни ставов,и за продажба на електрична 
енергија што според прописите постоеле на 31 јули 
1982 година, можат да ги зголемат До 25%, при за-
д р ж у вање на постојните односи и услови ,за про-
дажба. 

2. Електростопанските - организации што прода-
ваат електрична енергија на преносната мрежа и 
електростопанските организации што се занимаваат 
со дистрибуција на електрична енергија, се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните на електричната енергија, формирани во со-
гласност со одредбите на точка 1 од оваа одлука, со 
доставување на тарифни ставови пред денот на по-
четокот 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 рокот 
од шест 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 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 64 
24 ф е в р у а р и 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

134. ' ' 

Врз основа на член 88 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр, 15/77, 61/82 и 77/82), врз ос-
нова на согласност на надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува, 

О Д , Л У К А ' 

ЗА ИЗМЕНА МА ОДЛУКАТА, ЗА ИЗНОСИТЕ И 
УСЛОВИТЕ ПОД К О И . ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКА 
ПРАВНИ ЛИЦА М О Ж А Т ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ 

К А Ј ОВЛАСТЕНА Б А Н К А 

1. Во Одлуката за износите и условите под кои 
граѓани и граѓански правни лица можат да купуваат 
девизи к а ј овластена банка („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 34/77) во тоника 1 во одредбата под 7 збо-
ровите: „Сојузниот комитет за здравство и социјал-
на заштита" се заменуваат со зборовите: „надлеж-
ниот републички односно покраински орган". 

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

Е. п. бр. 65 
10 февруари 1983 година 

Белград 
I 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав 1 Сребриќ, с. р. 
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135. 

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 од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 4 

О Д Л У К А 

З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 

1. Организ,ациите на здружен труд што се зани-
маваат со производството на јаглен (во натамошни-

о т текст: рудниците на јаглен) своите производител"' 
ски цени за јаглен кои според прописите постоеле 
на 31 јули 1982 година можат да ги зголемат до 
25%, при постојните услови на продажбата. 

2. Највисокото ниво на цените за јаглен од точ-
ка 1 на оваа одлука не се применува на цените за 
Јаглен што, согласно со член 14 на Законот за осно-
вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените, со самоуправни, спогодби за утвр-
дување и распоредување на заедничкиот приход ос-
тварен со продажбата на електрична енергија спо-
ред пропишаните цени ќе ги утврдат рудниците на 
јаглен -и термоцентралите. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на јаглен на мало 
односно на големо можат врз цените од точка 1 на 
оваа Одлука да засметаат учество за покритие на 
трошоците на прометот до апсолутниот износ кој 
според прописите постоел на 31 јули 1932 година. 

4. Рудниците на јаглен се должни да ја известат 
Сојузната заедница за работи на цените за цените 
на јагленот формирани во согласност со одредбите 
на точка 1 од оваа одлука, со доставување на ценов-
ници пред денот на почетокот на применувањето на 
тие цени. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените, заради чие остранување 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. ^ 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на4 објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п, бр, 67 х 
25 февруари 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
, Милка Планинц, с. р. 

136. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршува-

њ е на Буџетот на федерацијата За 1933 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 78/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА К О Р И С Т Е Њ Е НА 
СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1383 ГОДИНА ЗА П О К Р И Т И Е НА ОБВРСКИТЕ 
ЗА ПОВЛАСТЕНО В О З Е Њ Е ВО П А Т Н И Ч К И О Т 

С О О Б Р А К А Ј 
1. На организациите на здружен труд што се 

занимаваат со превоз на патници во јавниот сооб-
р а ќ а ј (во'натамошниот текст: сообраќајните органи-
зации) им се исплатува надомест за извршениот пре-

воз во патничкиот сообраќај на лица кои, врз осно-
ва на сојузните прописи, имаат право на бесплатни 
и повластени превози (во Натамошниот текст: повла-
стици), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија , на 
делегатите на Собранието на С Ф Р Ј и на 'членовите 
Да Сојузниот извршен совет — врз основа на член 
20 од Законот за личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и 
за надоместите на личните доходи на делегатите во 
Собранието на ,СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
30/75, 16/77 и 62/79), за повластиците што ги корис-
тат врз основа на. легитимација на член на Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија , на легитимација на делегат на 
Собранието на СФРЈ , односно на легитимација на 
член на Сојузниот извршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата — 
врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот 
На федерацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
56/74), за повластиците ш т о ги користат врз основа 
на легитимација на член на Советот на федераци-
јата ; % 

3) на народните-херои — врз основа на ,чл. 15 и 
16 од Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), за 
повластиците што ги користат врз основа на леги-
тимација за бесплатно возење на носителите на Ор-
ден на народен херој, пропишана со Правилникот 
за користење на бесплатно и повластено возење на 
лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/77) и на Орденска 
к н и ш к а на народен херој ; / 

4) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" — врз основа на чл. 20 и 21 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ" , бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), за повластиците што ги 
користат врз основа на легитимација за бесплатно 
и повластено возење на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" пропишана со Правилникот за 
користење на бесплатно и повластено возење на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 6/77); . 

5) на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина — врз основа на чл. 21 и 22 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската нациоиал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), за повластиците што ги 
користат врз основа на легитимација за бесплатно 
и повластено возење на борците од Шпанската на -
пиена лноослободите дна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година пропишана со Правилникот за 
образецот на легитимацијата за бесплатно и повла-
стено возење на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7/82); 

6) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Б е л орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ, установен во Црна Гора 
1851 година — врз основа на член 1а и 9 од Законот 
за основните права на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), за повлас-
тиците што ги користат врз основа на легитимација 
за бесплатно возење на носителите на орден К а р а -
ѓорѓева ѕвезда со мечеви, на орден Б е л орел со ме-
чеви и на Златен медал на Обилиќ, пропишана со 
Правилникот за користење на бесплатно возење на 
лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви, со орден Б е л орел со мечеви и со Златен 
медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/77); 
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7) на воените инвалиди и н а ' уживателите 
(корисници) на семејна инвалиднина — врз 
основа на чл. 52 до 55 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 33/76 и 32/81), односно на чл. 63 до 68 
од Законот за основните права на воените инва-
лиди и на семејствата на паднатите борци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 68/81), за повластиците што 
ги користат врз основа на соодветна објава за бес-
платно, односно повластено возење и на книшка за 
повластено возење на воени инвалиди, пропишана 
со Правилникот за остварување на правото на воз-
ните инвалиди на бесплатно и повластено возење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77), односно врз ос-
нова на соодветна објава за бесплатно, односно пов-
ластено возење и на Книшка за повластено возење 
на воен инвалид, пропишани со - Правилникот за 
начинот на остварување и користегве на правото на 
бесплатно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/82). 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им се 
исплатува на сообраќајните организации само за 
превозот извршен во внатрешниот јавен сообраќај 
и тоа на релации, односно линии предв,идени во ре-
дот на возењето и по однапред утврдени редовни 
цени на превозот. 

3. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им се ис-
платува на сообраќајните организации врз основа 
на доказите за извршениот превоз на корисниците 
на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, надоместот за бесплатен превоз на членовите 
на Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија, на членовите на Сове-. 
тот на федерацијата, на делегатите на Собранието 
на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен со-
вет, им се исплатува на сообраќајните организации 
во паушален износ. Височината на, тој надомест се 
утврдува со договор што го склучуваат претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски и 
Заедницата на југословенските железници, врз 
основа на бројот на корисниците на повластиците, 1 

проценетиот број на патувањата, проценетиот про-
сечен превозен пат и износот на редовната цена на 
возниот билет на просечниот пат за едно патување 
во односниот период. 

4. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува врз основа на барање за исплата на надо-
местот што сообраќајната организација и го подне-
сува на службата на општественото книговодство 
ка ј која има жиро-сметка. 

5. Исплатата по барањето од точка 4 на оваа 
одлука ја врши Службата на општественото книго-
водство на Југославија од средствата на Буџетот на 
федерацијата за 1983 година, позиција 498 — Сред^ 
ства за покритие на обврските за повластено возе-
ње во патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски ќе го пропише начинот на исплатувањето 
на надоместот на сообраќајните организации за ис-
користеното бесплатно и повластело возење, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 

7. Исплатувањето на надоместот според оваа од-
лука се врши за превозот што ќе се изврши од 1 
јануари до 31 декември 1983 година. 

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

Е. п. бр. 68 
24 февруари 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

137. 

Врз основа на член 1036 став 1 точка 4 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/77 и 13/82),, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

, . О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ-

ТО НА ОДГОВОРНОСТА НА ЕРОДАРОТ 

1. Паричните износи на кои бродарот на помор-
ски брод може, во смисла на член 380 од Законот за 
поморската и внатрешната пловидба (во натамошни-
от текст: Законот), да ја ограничи својата одговор-
ност се: 

1) 4.000 динари по тона од тонажата на односни-
от брод, ако со еден настан настанало само побару-
вање од материјални ,штети;' 

2) 12.-000 динари по тона од тонажата на одно-
сниот брод, ако со еден настан настанало само поба-
рување од телесни штети; 

3) 12.000 динари по тона од тонажата на односни-
от брод, ако од еден настан настанале побарувања 
од телесни штети и побарувања од материјални ште-
ти. Од овој износ, износ од 8.000 динари по тона е 
наменет исклучително за намирување на побарува-
ња од телесни штети, а износ од 4.000 динари по 
тона исклучително за намирување на побарувања од 
материјални штети. 

2. Паричните износи на кои бродарот на брод на 
внатрешната пловидба може, во смисла на член 331 
од Законот, да ја ограничи својата одговорност се: 

1) за брод наменет за превоз на товари: 
а) 850 динари по тона на најголемата носивост на 

бродот без сопствен погон; 
б) 850 динари по тон^ на најголемата носивост 

на бродот со сопствен погон, зголемен за износот од 
1.700 динари по секој kW на машинскиот уред за по-
гон на бродот; 

2) за брод што не е наменет за превоз на това-
ри — 5.000 динари по еден кубен метар истиснина 
на најголемото дозволено газалиште на бродот; 

3) за влекач и потискувач — 1.700 динари по 
секој kW на машинскиот уред за 1 погон на бродот. 

3. Паричниот износ на ограничената одговорност 
на бродарот од член 382 на Законот за бродовите на 
внатрешната пловидба -не може да биде помал од 
350.000 динари. 

4. Паричниот износ на одговорноста на бродарот 
за надомест на штета за оштетување, кусок или гу-
бење на товар, како и за задоцнување во предава-
њето на товарот, од член 567 став 1 на Законот, не 
може да биде поголем од 8.000 динари по единица на 
оштетен, намален или загубен товар или на товар 
предаден со задоцнување. 

5. Паричниот износ до кој бродарот одговара во 
случај на смрт или телесна повреда на патникот од 
член 626 став 1 на Законот, во сите случаи е 420.000 
динари по патник и патување. 

6. Паричните износи до кои бродарот одговара 
за штета причинета на багажот поради негово оште-
тување, намалување или губење ^ или задоцнување 
во предавањево на багажот на патникот од член 627 
став 1 на Законот се: 

1) за рачен багаж — 12.000 динари по патник, и 
патување; 

2) за возила, вклучувајќи го и багажот што се 
превезува во возилото или на него —̂ 72 ООО динари 
по возило и патување; 

3) за друг багаж, освен багажот од одредбата под 
1 и 2 на оваа точка — 18.000 динари 'по патник и 
патување. 
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7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

К п. бр. 69 
24 февруари 1983 година 

Белград " 
Сојузен извршен совет 

- Потпретседател, 
Борисав Сребриќ с. р. 

138. 

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 33/03), 
врз основа на согласност на надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А ' 
ЗА И З М Е Н И Ј А ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ЦЕНИ ЗА МЛЕКО И ЗА ЗГОЕНИ ПИЛИЊА -

БРОЈЛЕРИ И ДРУГА ЖИВИНА 

1. Во Одлуката за највисоките цени за млеко и 
за згоени пилиња — број лери и друга живина (,.Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 70/82 и 4/83 и 5/83), во 
точка 1 зборовите: „4,45 динари" се заменуваат со 
зборовите': „5 динари". 

2. Во точка 2 зборовите: ,.до 2,5 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „до 5 60 динари". ' 

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

Е. п. бр, 70 
24 февруари 1Ѕ83 година 

Белград 

' Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

139. 

Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист па СФРЈ", бр. 
43/76 и 61782) во согласност со Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основ PI на кредитната поли-
тика во 3 930 година (,.Службен ли-ст на СФРЈ", бр. 
77/32) и со Револуцијата-за политиката на оствару-
вањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1031 до 1085 во година ( -Службен 

лист на СФРЈ", бр; 77/82), на предлог од Народната 
банка на Југославија, врз основа на сог.ласност на 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА VЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИ-
ТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕ-

ДИТНАТА ПОЛИТИКА ВO 1983 ГОДИНА 

1. Заради остварување на целите и задачите што 
се утврдени со Одлуката за, целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 'за-
едничките основи на кредитната политика во 1983 
година (во натамошниот текст: Одлуката за цените 
за 1983 година), со оваа 'одлука се утврдуваат побли-
ските рамки -и задачи на заедничката емисиона и 

парична политика и на заедничките о С Н О Б И на кре-
дитната политика БС 1983 година, кои се однесуваат 
на регулирањето на количината на пари во оптек и 
на обемот па банкарските пласмани, како и на осно-
вните правци во остварувањето на заедничката се-
лективна кредитна политика. 

2. Примарната емисија по 1983 година се утзр-
дуба во вкупен износ до 65.000,000.000 динари, од 
што: 

1) за извршување на обврските утврдени со по-
себен сојузен закон — во износ до 1.500,000.000 ди-
нари ; 

2) за монетизација на хартиите од вредност и за 
поддршка на остварувањето на селективните цели i 
и задачи на монетарно-кредитната политика — ^о 
износ до 60.000.000.000 динари; 

'3) за давање на краткорочни кредити на банките 
Ерз основа на кредитите дадени на граѓаните врз -
база на дефинитивната продажба на девизи — во 
износ до 3.500,000.000 динари. 

Ако настапат промени на ефектите врз основа 
на кои е утврден обемот на примарната емисија од ' 
став 1 на оваа точка и ако Собранието на СФРЈ, во 
смисла на точка 2 став 1 од Одлуката за целите и 
задачите 'на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 198З година, изврши корекција на лимитот 
на вкупната нето домашна актива и на пласманите 
на банките од таа точка, Народната ,банка на Југо-
славија ќе предложи соодветна корекција на обемот ' 
на примарната емисија од став 1 на оваа тонка. 

3. Примарната емисија од точка 2 став 1 на од-
редбата под 1 на оваа одлука ќе се користи заради 
извршување на 'обврските утврдени со Законот за 
обезбедување средства на железничките транспорт-
ни организации на здружен труд за% купување на 
шински возила од домашно производство („Службен 
лист па СФРЈ!', бр. 77/82). 

4. Примарната емисија, во рамките на износот 
ед точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука ќе се 
користи за: / 

1) купување на краткорочни преносливи хартии 
од вредност што ги издаваат организациите на здру-
жен труд од областа на' стопанството или нивните 
интерни банки по работите на купопродажба на сто-
ки и вршење на услуги во Југославија и за давање 
кредити н-а банките врз основа на тие хартии -од 
вредност и на странските хартии од вредност што 
ги поседуваат организациите на здружен труд; 

2) за поддршка на остварувањето на селек^ивни-
Тб цели нр монетарно-крелетната -политика. 

5. Поддршката со примарната емисија на оства-
рувањето на селективните цели на монетарно-кре-

, дитната политика од точка 4 одредба под 2 на оваа 
одлука ќе се остварува преку монетизација со се-
лективно обележје на хартиите Од вредност што rni 
издаваат организациите но здружен труд од областа 
на стопанството и на другите исправи по работите 
на купопродажба па стоки и вршење на уелз/ги во 
Југославија и преку давање кредити на банките врз 
основа на исправите што п р ^ з л е г у в а а т од стокови 
но-паричните работи за намените од точка 5 ,став 3 
па Одлуката за целите за 1983 година. 

, 6. Народната банка на Југославија ќе ги пропи-
ше условите за купување на хартии од вредност и 
^а давање кредити ' од точка 4 и за поддршка на 
остварувањето на селективните цели на монетарно-
-ки 2 д итн ата политика од точка 5 на оваа одлука, во 
согласност со 'рамките утврдени во точка 2 став 1 
одредба под 2 на оваа одлука. 

При пропишувањето на условите од став 1 на 
оваа точка Народната банка на Југославија ќе обез-
беди условите за користење на примарната емисија 
за кредитирање на извозов и земјоделството, во пог-
лед на стапката, на реесконтот. да не се влошуваат 
во текот на првото тримесечје од 19831 година. 

При пропишувањето на условите од став 1 на 
оваа точка Народната банка на Југославија ќе вли- , 



Петок, 4 март 1983 СЛУЖБЕН ЛР1СТ НА СФРЈ Број 10 - Страна 199 

' јае преку примарната емисија во работите на изво-
зот, да се поттикнува побрза наплата на остваре-
ниот извоз на стоки и услуги и поголема мобил-
ност на вкупните девизни средства, а во поглед на 
другите селективни намени — да се обезбеди усо-
гласување на роковите за користење на примарната 
емисија за циклусот на производството на одделни 
производи и создавање залихи на тие производи, од-
носно усогласување со стоковно-паричните односи 
и со потребите на пазарот. 

7. Во согласност со одредбите на точка 7 став 1 
од Одлуката за целите за 1983 родина се смета дека 
настанал вештачки недостиг на стоки1 на единстве-
ниот југословенски пазар кога организациите на 
здружен труд држат неоправдано ниво на залихи 
на определени стоки поради шпекулативни причини, 

, а истовремено тие стоки ги нема на пазарот. 
Сојузниот секретар за пазар и општи стопански 

работи со посебен акт утврдува дека настанал веш-
тачки недостиг на определени стоки и кои органи-
зации ,на здружен труд поради шпекулативни при-
чини држат неоправдано ниво на залихи на тие сто-
ки и /то ј акт го доставува до Народната банка на, 
Југославија. 

Народната банка на Југославија, врз основа на 
актот од став 2 на оваа точка, ќе донесе одлука за 
запирање на натамошното кредитирање на банките 
за залихи на стоки по кредитите дадени на органи-
зациите на здружен труд за кои, во смисла на став 
2 од оваа точка, е утврдено дека држат неоправдано 
ниво на залихи на стоки IIJTO ГИ нема на пазарот, и 
преку народните банки ќе изврши наплата на кре-
дитите од тие банки и ќе ги задолжи да го запрат 
натамошното кредитирање на наведените организа-
ции за тие стоки и од нив да ги наплатат кредитите4 

дадени за тие стоки. 
8. ,Ако откупот на основни земјоделско-прехран-

бени производи се врши4 спротивно на одредбите од 
склучените договори за организиран откуп -на тие 
производи, органите на пазарната инспекција се дол-
жни за секоја поднесена пријава истовремено да ја 
известат и надлежната народна банка на република-
та, односно надлежната народна банка на автоном-
ната покраина. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина врз основа 
на извештајот од став 1 на оваа точка ќе го запре 
натамошното кредитирање, ќе и изврши наплата на 
дадените кредити на банката за залихите на опреде-
лени земјоделско-прехранбени производи и, ќе ја 
задолжи таа банка да го запре натамошното креди-
тирање на организацијата на здружен труд која при 
откупот на земјоделско-прехранбени производи не 
се придржува кон договорот, и да изврши наплата 
на кредитите дадени на таа организација за тие на-
мени. 

9. Народната банка на Југославија, во согласно-
ст со рамките / утврдени во точка 2 став 1 одредба 
под 3 на оваа одлука ќе ги пропише условите за 
давање кредити на банките од примарната емисија 
врз подлога на кредитите што банките им ги дале 
на граѓаните за станбена изградба, купување на 
станови, изградба и опремување на занаетчиски ра-
ботилници, земјоделски деловни објекти и други де-
ловни објекти за вршење на редовната дејност на 
граѓаните, врз основа на дефинитивна продажба на 
девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни 
влогови. 

10. Банките со своите акти за деловната полити-
ка ќе обезбедат нивната полити.ка на пласманите да 
се остварува во согласност со политиката утврдена 
во точ. 3 и 4 на Одлуката за целите за 1983 година. 

Народната банка на Југославија, заедно со на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, со мерките од точка 4 
став 1 на Одлуката за целите за 1983 година, како и 
со други мерки од својата надлежност ќе обезбеди 

политиката на пласманите на банките да се оства-
рува во соглјаенрет со. политиката од став 1 на оваа 
точка. 

Во рамките на политиката од став 1 на оваа то-
чка банките ќе обезбедат соодветна поддршка на 
јакнењетб на залихите ка ј организациите на здру-
жен труд од областа на прометот заради подобра 
снабденост на пазарот со основни производи за ши-
рока потрошувачка и забавување на растежот на 
цените на тие производи. 

- 11. Народната банка на Југославија во 1983 го-
дина може да пропише стапки на задолжителната 
резерва на банките ка ј Народната банка на Југосла-
вија во рамките на следните максимални стапки: 

1) до 18% на депозити по видување; 
2) до 5% на депозити со отказен рок подолг од 

една година. 
Задолжителната резерва нема да се пресметува 

на средствата на граѓаните ка ј банките на депози-
тите, и другите Средства за станбена, изградба ка ј 
банките, како ни на другите средс,тва на банките на 
кои таа резерва не се пресметувала во 1982 година. 

12. Заради јакнење на финансиската дисциплина 
и обезбедување ликвидност на банките, Народната 
банка на Југославија, народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини ќе 
им оневозможат користење на примарната емисија 
на банките: 

1) кои не ги исполнуваат пропишаните минимал-
ни општи услови за кредитна способност; 

2) кои не ги плаќаат уредно своите обврски во 
земјата и спрема странство; 

3) кои се сметаат како неликвидни и кои не пре-
земаат мерки за отстранување на причините за не-
ликвидност; 

4) кои им даваат пласмани на корисниците за 
кои ќе се утврди дека не ги исполнуваат сите услови 
за кредитна способност и финансиска дисциплина и 
дека не ги намируваат своите втасани обврски за 
порано дадени кредити и други пласмани, како и на 
корисници кои своите настанати стоковно-парични 
работи не ги обезбедуваат со инструменти за обез-
бедување на плаќањето во смисла на Законот за 
обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на 
општествени средства; 

5) кои не обезбедуваат контрола на наменската 
употреба на пласманите и не преземаат мерки во 
однос на неуредните должници по втасаните кре-
дити и другите пласмани; 

6) кои не ги извршуваат обврските од опште-
ствените договори и самоуправните спогодби што се 
склучени во согласност со точка 10 од Одлуката за 
целите за 1983 година, како и во согласност со ут-
врдената кредитна политика на републиките и ав-
тономните покраини за 1983 година. 

13. Средствата на републиките, автономните по-
краини и општините, депонирани к а ј народните бан-
ки на републикргге и народните банки на автоном-
ните покраини во 1983 година можат да се ,пласи.-
раат во согласност со мерките на кредитната поли-
тика на републиките и автономните покраини, со тоа 
што народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини да обезбедат тие 
пласмани во секоја република односно автономна 
покраина да ,се движат во границите на располр-
жливите средства. 

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

Е.ч п. бр. 72 
17 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
' Звоне Драган, с.4 р. 
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140. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите 
за купување на непреработено злато („Службен ли-
ст на СФРЈ", бр. 32/77), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 
1883 ГОДИНА 

1. Стоковнио,т контингент до кој корисниците на 
злато во 1983 година можат да купуваат непрерабо-
тено злато од производителите на злато во Југослави-
ја или во странство, се определува во височина од 
25% од контингентот за злато од 8.368 килограми ут-
врден со Решението за определување на стоковниот 
контингент за злато во 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/82), со тоа што може да се користи 
за следните намени и во следните, количества: 

1) за потребите на индустријата 223 
2) за потребите за преработка на зла-

то во накит и во други предмети 
од злато ; 1.542 

3) за . заботехнички цели 200 
4) за потребите на Олимписките игри , 

во Сараево 1984 година 125 
" 5) за научни цели и за други потреби 2 

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

I 
Е. п. бр. бб 

'24 февруари 1983 година 
, Белград 

Сојузен извршен соззет 

Потпретседател, 
Борислав Сребриќ, с. р? 

141. 

Врз основа на член 16 од Законот за постојани-
те средства на ,Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот ед 1981 до 1985 година (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 74/80, 42/82 и 74/82), во врска со член 
17 од Договорот за здружување на дел од средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 
1981 до 19Ѕ5 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/82), С О Ј У З Н И О Т секретар за финансии пропишува 

рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените' републики и автоном-
ни покраини што организациите на здружен труд 
ги здружуваат во заедничките ' програми за развој 
со организациите на здружен труд од стопански не-
доволно развиените републики и Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово („Службен дист на 
СФРЈ", бр. 7/83) точка 5 се менува и гласи: 

„5. Извештајот од точка 1 на ова упатство за I, 
И, III и IV тримесечје на тековната година се дос-
тавува до 25-ти во месецот за изминатото тримесечје. 

Извештајот за IV тримесечје ги ,опфаќа и пода-
тоците за средствата што, врз основа на склучената 
самоуправна спогодба за здружување на трудот и 
средствата, односно врз основа на договорот на ре-
публиките и автономните покраини, се признаваат 
за тековната година, а што ќе ,бидат уплатени во 
наредниот период во согласност со одредбата од член 
5 став 1 на Законот за постојаните средства на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на сопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини во периодот од 1981 до 
1985 година. Со извештајот за IV тримесечје се дос-
тавува и копија на таа самоуправна спогодба однос-
но договор со кој е предвиден друг рок за здружу-
вање на средствата. 

Извештајот од точка 1, на ова упатство за теков-
ниот период ги опфаќа и сите евентуални промени 
што настанале во однос на податоците што ги со-
држи извешајот за претходниот период. Средствата 
по обврската од став 2,на оваа точка не се искаж\т-
ваат во тримесечните извештаи за годината во која 
се уплатени." 

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

Бр. 6-844/3 
18 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 
Јоже Флорјанчич, с. р. 

- 142. 

Врз основа на член 206 став 4 и член 251 став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82). во согласност со 
сојузниот секретар за финансии, директорот на Со-
јузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗЛЕГУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИОТ ' РАБОТНИК -ЗАРАДИ СМЕСТУВАЊЕ НА 
СТОКИ РОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР И Ц А Р И Н Е -
Њ Е НА СТОКИ НАДВОР ОД МЕСТОТО,, ОДНОС-
НО ПРОСТОРИИ'ТЕ ИЛИ ПРОСТОРИТЕ ' ВО КОИ 
ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО ВРШИ ЦАРИНСКИ 

НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 

1. Во Наредбата за Тарифата fra трошоците за 
излегување на царинскиот работник заради сместу-
вање на стоки под царински надзор и царинење ца 
стоки надвор од местото, односно просториите или 
просторите во кои царинарницата редовно врши ца-
рински надзор и паринење на стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 37/76) во точка 2 став 1 бројот: ,ДОО" 
се заменува со бројот: „500". 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. Д-996/1 
21 февруари 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Звонко Пошчиќ, с. р. 

143. 

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 МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВЛАГОМЕРИ 
ЗА ЗРНА МА ЖИТА И ЗА СЕМКИ НА 

М А С Л О Д А Ј Н И КУЛТУРИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат влагоме-
рите за зрна па жита и за семки на маслодајни кул-
тури (во натамошниот текст: влагомерите). 

Метролошките услови од став 3 на овој член се 
означуваат скратено со ознаката MUS.GV-(1,2)/1. 

Член 2 

Под влагомер, во смисла на овој правилник, се 
подразбира уред со кој се определува содржината 
на вода во зрната на жита, односно содржината на 
сода и на испарливи супстанции во сенките на ма-
слодајна култури (во натамошниот текст: содржи-
ната). , 

Член 3 
Принципот на работата па влпгомсрите се за-

снова врз мерење на некоја физичка големина што 
непосредно или посредно зависи од содржината. 

Според принципот на работата, влагомерите мо-
жат да се поделат на уреди кои мерат: 

1) промена на масата при сушење; 
2) електрична отпорност или електрична спро-

водливост: 
,3) електрична капацитивиогт. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) содржина е намалување на масата кое наста-

нува со сушење на мостра на зрна на жита, односно 
на семки на м ас л о дај ни култури под определени ус-
лови, а се изразува во масеии проценти според ра-
венката: 

m1 — m2 
X 100 m1 

к а д е што е: mi — маса на мострата пред сушењето; 
mi — маса на мострата по сушењето; 

2) табела за претворање е секоја табела, смета-
чка линејка, график или дијаграм кој се користи за 
определување на содржината, тргнувајќи од вредно-
ста што се искажува на влагомерот кога тој не со-
држи уред за избирање на видови; 

3) корекциона табела е секоја табела, сметачки 
линејка, график или дијаграм кој се користи за оп-
ределување на содржината т р г у в а ј ќ и од вредноста 
искажана на влагомерот кога таа вредност, под вли-
јание на факторите кои влагомерот не ги контроли-
ра автоматски, се разликува од вистинската вредно-
ст при референтни услови (на пример, температура-
та или влажноста на средината во ко ја се врши ме-
рењето) ; 

4) договорна скала е аналогна показна скала на 
влагомерот од која мерените вредности се добиваа^ 
со посредство на табели за претворање (вредностите 
искажани на таа скала се без димензии); 

5) уред за избирање на видовите на зрна или 
семки е уред кој овозможува дотерување на влаго-
мерот така што на неговата скала непосредно да се 
појавува вистинската вредност Јна. содржината на 
мерениот вид зрна или семки; / ^ 

6)( мерен сад е сад во кој се става определена 
маса на мерената мостра; 

7) контролна вредност е п о к а ж у в а њ е на влаго-
мерот кое е резултат од симулација на мерењето. 

П. Својства на конструкцијата 

/ Член 5 
Конструкцијата на влагомерот мора да биде так-

ва што да овозможува негово непречено користење 
и едноставно ракување, како и негово дотерување, 
затворање и жигосување. 

Член б 
Деловите на влагомерот мораат да бидат изра-

ботени од материјал кој гарантира постојаност под 
определени услови на користење (мерење). - , 

Член 7 
Куќиштето на влагомерот мора да биде цврсто 

и изработено така што деловите на уредот да бидат 
заштитени од надворешни удари, прав и влага. 

Член 8 
Влагомерите можат да се напојуваат со струја 

од мрежа или батерии. 
Влагомерите што се напојуваат од батерии мо-

раат да имаат уред кој^ реагира и сигнализира кога 
напонот на батериите ќе ја достигне границата под 
која мерењето може да биде неточно, односно кога 
е потребно батериите повторно да се наполнат или 
да се заменат со нови. 

Член 9 
Влагомерите што се напојуваат од мрежа не 

смеат да бидат осетливи на промени ,од ± 10% од 
номиналниот напон и од ± 2% од номиналната ф р е к -
венција на електричното напојување. 

Ако промените на напонот се такви да предиз-
викуваат отстапување од вистинската вредност на 
содржината поголемо од 0,2%. мора да се појави 
светлосен сигнал како предупредување. 

Член 10 
Влагомерите мораат да бидат конструирани така 

што да бидат неосетливи на надворешно магнетно 
поле во граници од ± 0,2% од содржината. 

Член 11 
Уредот за дотерување на мерниот дел на влаго-

мерот мора да биде така конструиран, што сите деј -
ствија, случајни или намерни, да бидат тешко по-
водливи и јасно видливи. , ' , 

- Член 12 
Влагомерите што рабо.тат врз принцип на мере-

ње на промената на масата на мострата при сушење 
мораат да имаат уред за сушење со греење и уред 
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' за мерење на масата" и мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) масата на мострата што се мери не смее да 
биде помала од 5 g; 

2) садовите з,а сушење и тасовите на вагата мо-
раат да бидат изработени од материјал кој е отпорен 
на корозија и кој не апсорбира влага; 

3) максималните отстапувања на температурата 
во сушилницата, што ја пропишува производителот, 
'не-смеат да влијаат врз точноста на мерењето на со-
држината; 

4) кога процесот на мерење на содржината не е 
автоматски, завршетокот на сушењето мора да биде 
означен со звучен или светлосен сигнал. 

Член 13 
Ако се во прашање влагомери чиј принцип на 

мерење не се заснова врз сушење со греење, мора 
да се овозможи определување на контролната вред-
ност со која се потврдува точноста на мерниот дел 
на влагомерот. 

Определување на контролната вредност мора да 
биде можно и кога не постои мостра на зрна или 
семки, а што се постигнува со симулирање на ме-
рење. -

Член 14 
Ако влагомерот има уред за дотерување на 

нулата на инструментот, ТОЈ. уред мора да му биде 
пристапен на корисникот, а ракувањето со него — 
јасно видливо. 

Член 15 
Влагомерите можат да имаат посредно или непо-

средно покажување или ,обете покажувања на со-
држината. 

Член 16 
Влагомерите со индиректно покажување имаат 

договорна скала и мораат да. бидат снабдени со та-
бели за претворање за секој вид зрна или семки за 
кој влагомерот е наменет. 

Член 17 
Ако при определувањето на содржината е неоп-

ходна употреба на табели за претворање и на ко-
рективни табели, мораат да бидат исполнети и след-
ните услови: 

1) за. сите табели што се користат со определен 
влагомер мора да постои одобрение од Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали; 

2) производителот на влагомерот мора, на вид-
но место, најдобро до скалата на влагомерот, да по-
ста в PI забелешка за задолжителна упо,треба на та-
рели 

3) кон влагомерот мора да биде приложено јасно 
и подробно упатство за употреба на табелите од овој 
член. 

Член 18 
Кога влагомерите непосредно, без користење на 

табели за претворање, ја покажуваат содржината и 
кога имаат уред за бирање на видови на зрна или-
семки, уредот мора да биде така конструиран шѓго 
во текот на мерењето да биде оневозможено раку-
вање со него. 

Сите дејствија на -уредот за бирање'на видовите, 
како и ознаката на ридот на зрната или семките што 
се мерат, мораат да бидат видливи. 1 

Член 19 
Резултатот од мерењето може да биде искажан 

непосредно како содржина во масени проценти, и 
тоа: 

1) на скалата со стрелка; 

2) преку нулевиот инструмент; 
3) дигитално. 

Член 20 
Ако непосредно покажување на резултатот од 

мерењето се добива за разни видови зрна и семки 
со вметнување на соодветни бројници, тие бројници 
црн мерењето мораат да заземаат секогаш иста, со 
конструкцијата определена положба, 

Член 21 
На влагомерот с о скала цртите на поделбата мо-

раат да бидат танки и со еднаква дебелина, со тоа 
што цртите на поделбата што одговараат на цели 
вредности на содржината мораат да бидат подолги и 
означени со броеви. 

Член 22 
Широчината на поделокот на скалата на влаго-

мерот мора да изнесува најмалку 1,25 mm, а вред-
носта на поделокот може да изнесува 0.1'0/о; 0,2'% или 
0,5%. 

Член 23 
Стрелката на скалата на влагомерот мора да би-

де јасно видлива, а нејзината дебелина не смее да 
биде поголема од четвртина од широчината на по-
делокот. 

Слободниот кра ј на стрелката мора да покажува 
најмалку една третина од најкратките црти на по-
делбата. 

Член 24 
Влагомерите со дигитално покажување мораат 

измерената вредност да ја покажуваат со цифри кои 
се сукцесивно наредени во ист ред и чија височина 
мора да изнесува најмалку 10 mm, било покажува-
њето на содржината да е непосредно или посредно. 

Ако влагомерот има договорна скала, сите вред-
ности што се појавуваат на дигиталниот уред мораат 
да се наоѓаат и во. табелите за претворање. 

Член 25 
Влагомерите можат да имаат и уред за' печатење 

на резултатот од мерењето, кој мора да биде или 
вграден во влагомерот или сместен во неговата бли-
зина. 

Резултатот од мерењето мора да биде отпечатен 
и заокружен на вредноста на најблискиот поделок. 

Отпечатениот резултат од мерењето мора да биде 
ист како и вредноста на покажућачкиот уред, ако 
тој уред е нумерички. 

Член 26 
Ако влагомерот има уред за избирање на видови 

ца зрна или семки, на картичката мораат да бидат 
отпечатени, покрај резултатите од мерењето, ознаки 
на видовите на зрна или семки. . 

Член 27 
Печатење на резултатите не смее да биде можно 

пред завршетокот на мерењето. 

Член 28 
Влагомерот мора да има сигнален уред кој ука -

жува на евентуално погрешно ракување. 

Член 29 
Начинот и местото на ставање на жигот се опре-

делува за секој вид влагомер посебно при типското 
испитување, со оглед на конструкцијата на самиот 
влагомер. 
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Член 30 
Со конструкцијата на влагомерите мораат да би- , 

дат предвидени'места за втиснувања па жигови без 
чие уништување не можат да ' со изведат зафати со 
кои може да се влијае врз метролошките особини 
на влагомерите. 

IIL Мернотехнички особини 

Член 31 
Влагоморите можат да имаат: 
1) мерен опсег од 0% до 100% 
1) ограничен мерен опсег, зависно од видот на 

зрната или семките чија содржина ја мерат. 

Член 32 
Границите на допуштената грешка при типското 

испитување што се ,врши под референтни услови се: 
а) за Благомир од класа I: 
1) за зрна на жита, освен.'пченка,, ориз и просо, 

како и за семки на маслодајни култури, освен сон-
чоглед: 

— ± 0,3 масени проценти — ако содржината е 
помала или еднаква на ГС'7о; 

— ± 3 стоти дела од содржината' — ако содржи-
ната е поголема од lCFVo; 

2) за пченка, ориз просо и сончоглед: 
— ± 0,4 масени проценти — ако содржината е 

помала или еднаква на 1С7о; 
— ± 4 стоти дела од содржината — ако содржи-

ната е поголема од 10%; ' , 
б) за влагомери од класа II: 
1)( за зрна на жита, освен пченка, ориз, просо, 

како и за семки на маслодајна! култури, освен сон-
чоглед : 

— ± 0,4 'масеви проценти — ако' содржината е 
помала или еднаква на 10%; 

— ± 4 стоти дела од содржината — ако содржи-
ната е поголема од 10%; 

2) за пченка, ориз сирак и сончоглед: 
— ± 0,5 масени проценти — ако содржината е 

помала или, еднаква на 10'%; 
— ± 5 стоти делови од содржината — ако со-

држината' е поголема од 10%. 
Границите на допуштената грешка при типското 

испитување и при првиот преглед, со влијателните 
фактори, се добиваат со зголемуга^е за 0,2% во од-
нос на грешките пропишани со став 1 од овој член. 

Границите на допуштената грешка при пег. р сме-
ните прегледи се добиваат со зголемување за 0,2% 
во однос на грешките пропишани со став 1 од овој 
член. - ' 

ѕ IV. Натписи и ознаки 

Член 33 
Натписите и ознаките на влагомерот мораат да 

бидат јасни, добро видливи во работни услови и на-
пишани така што да не можат да се избришат или 
симнат. 

Натписите и ознаките на влагомерот мораат да 
бидат напишани на еден од јазиците и писмата на 
народите односно народностите на Југославија. 

На влагомерот мораат да бидат напишани: 
1) фирма, односно назив или знак на производи-

телот; 
2) назив „влагомер" и тип на влагомерот; 

3) службена ознака на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, ' ако влагомерот е типски ис-
питан ; 

4) фабричка број и година на прозводството; 
5) видовите на жита ,што можат да се испитуваат 

со влагомерот; 
6) мерна несигурност; 
7) мерен опсег; 
8) извор на напојување. 

V. Завршна одредба 

Член 34 
Овој правилник влегува во. сила осмиот ден од 

денот на, објавувањето'во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-33-430/1 
17 јануари 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

144 . 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ".4 бр. 
33/77 и 11/80), во согласност со претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство и претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита, директорот "на Сојузниот завод за стан-
дардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА' НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА НАИЗМЕЛУВАЊЕ НА ПЧЕНИ-

ЦАТА 

1. Во Наредбата за начинот на измелување на 
пченицата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 62/82) точ-
ка 1 се менува и гласи: 

,Д. Преработ.увачите на пченица се должни да 
вршат измелување на пченицата така што од 100 kg 
пченица со 1,80% пепел, 2% примеси и 13%) влага 
да се добие најмалку СО kg брашно со следната 
структура: крупно мелено брашно од типот 400 и 
бело брашно од типот 500 го ( количество од 27%); 
брашно од типот G50 со содржина на пепел од 0.800 
до 0,900% и со степен на киселост до1 3,2 во количе-
ство од 53 kg." 

2. По точка 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: ' / 

,Да. Оваа наредба се применува и врз измелу-
вањето на пченица при вршењето услуги за мелење 
на пченица на граѓаните." 

1 " 3. Оваа наредба влегува ,во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". , 1 ' 

Бр. 50-3693/4 
13 февруари 1983 година 

Белград 

Директор на Сојузниот завод за стандардизација, 

' Вукашин' Драгоевиќ, с. р. 
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145. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната 

банка на Југослав,ија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на - републиките и 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во врска со 
чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 15/80), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната" банка на Југославија ќе издава 

благајнички записи на начинот и под условите што 
се предвидени со оваа одлука. 

2. Благајничкиот запис од точка 1 на оваа од-
лука содржи: ознака дека тоа е благајнички запис, 
назив и седиште на издавачот на благајничкиот за-
пис,, ознака дека благајничкиот запис гласи на до-
носител, паричен износ ,на кој благајничкиот запис 
гласи, каматна стапка од 20'% годишно наназад, рок 
на отплатување^ на главницата и каматата од 91 
ден до една година, место и датум на издавање и се-
риски број на благајничкиот запис, права на има-
телот на благајничкиот запис и факсимил на пот-
писот на гувернерот на Народната банка на Југо-
славија. 

Благајничките записи од став 1 на оваа точка 
се издаваат до вкупен износ од 10.000,000.000, а во 
апоени од 500.000; 2,000:000; 10,000.000 и 20,000.000 ди-
нари. 

3. Основните банк,и и здружените банки можат 
да ги запишуваат благајничките записи од точка 2 
на оваа одлука ка ј народните банки на републиките 
и народните банки на автономн,ите покраини до 31 
декември 1985 година. 

4. Обврските од благајничките записи издадени 
според одредбите на оваа одлука ги извршуваат на-
родните банки на 'републиките и народните банки 
на автономните покраини на барање од основните 
банки и здружените банки во-рокот на втасувањето 
на тие записи и тоа со исплата на главницата и на 
каматата која се смета од денот на запишувањето 
до денот на втасувањето на тие записи. 

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

О. бр. 17 
21 февруари 1983 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на -
Советот на гувернерите 

' заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковиќ, с. р. 

146. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на-
родните бан,ки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во врска со чл. 42 
до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА О ДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊА БЛА-
ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за издавање благајнички записи 

на Народната банка на Југославија („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 63/78, 63/79, 58/80, 72/81 и 1/83) во 
точка 3 процентот: „6%" се заменува со процентот: 
„15%". 

2. На благајничките записи запишани до денот 
на објавувањето на оваа одлука и кои вт,асуваат за 
наплата по објавувањето на оваа одлука, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини при исплатата ќе платат камата 
по стопка од -60/о за времето од запишувањето до 
денот на објавувањето на оваа одлукава по стапка 
од 15% за времето од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука до рокот на втасувањето на тие 
записи. 

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

О. бр. 18 
21 февруари 1983 година 

Белград 

Го заменува' 
претседателот на 

Советот на , гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Миодраг Вељковиќ, с. р. 

147. , - , -

Врз основа на чл. 16 и 66 став 1 точка 15 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банк,и на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Благајничките записи што ги издала, Народ-
ната банка на Југославија ќе ги купува пред нив-' 
ката втасаност, ако деловната банка поднесе такво 
барање.' 

2. Благајничките записи Народната банка на 
Југославија, во смисла на, точка 1 од оваа одлука, 
ќе ги купува под услов ако од денот на запишу-
вањето на благајничкиот запис изминале најмалку 
90 дена. 

' 3. Купувањето на благајничките записи според 
одредбите на оваа одлука Народната банка на Ју-
гославија го врши преку народ,ните банки на репу-
бликите и народните банки на автономните покра-
ини. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредн,иот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист Ш 
СФРЈ". 

О. бр. 19 
21 февруари 1983 година 

Белград, 

Го заменува 
претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Миодраг Велиновиќ, с. р. 
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148. 

Врз основа на член 28 став 2 и член бб став 1 
точка 3 од Законот за Народната Јбанка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономн,ите покраини („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ,ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
Њ Е НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО 
СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА 

ПО РОЧНОСТ 

1. Во Одлуката за усогласување на структурата 
на пласманите со структурата на изворите на сред-
ствата на банк,ите, по рочност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/81, 51/81, 57/82, 69/82 и 6/83) точка 2 
се менува и лгаси: 

„2. Под вкупни краткорочни извори на средства, 
во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат 
средствата искажани во вкупната краткорочна паси-
ва на билансот на, банката, намалени за средствата 
за станбена изградба, а под вкупни краткорочни 
пласмани се подразбираат пласманите искажани во 
вкупната краткорочна актива на тој биланс." 

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

О. бр. 20 
21 февруари 1983 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковиќ, с. р. 

149.. 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за ос-
новите за системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за ра -
боти на цените пропишува 

У П А - Т С Т В О 
А СОДРЖИНАТА НА Б А Р А Њ Е Т О ЗА ЗАВЕРКА 

НА ЦЕНОВНИЦИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 
ПРВПАТ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ, ОДНОСНО НА 
УСЛУГИТЕ ШТО ПРВПАТ СЕ ВРШАТ И ЗА ДОС-

ТАВУВАЊЕ НА ТИЕ ЦЕНОВНИЦИ ДО СОЈУЗНА-
ТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРА-

ДИ ЗАВЕРКА 

1. Со ова упатство се определува кои податоци 
ги содржи ценовникот и образложението на ценов-
никот, која документација се прилага кон ценовни-
кот, како и начинот и роковите во кои основните 
и други организации на здружен труд, самоуправа 
ните интересни заедници и други самоуправни ор-
ганизации и заедници (во натамошниот текст: са-
моуправните организации и заедници) ќе доставу-
ваат до Сојузната заедница за работи на цените це-
новник за производите што првпат се произведу-
ваат, односно за услугите што првпат се вршат и за 
нови производи што се резултат од домашната на -
учноистражувачка м развојна работа, заради за -
верка. 

2. Ценовникот од точка 1 на ова упатство со-
држи: 

1) назив на производите, односно на услугите со 
краток опис на основните техничко-технолошки и 
комерцијални карактеристики; 

2) единица на мера; 
3) продажна цена на производите, односно на 

услугите, со назначување на ви,цот на цената (про-
изводителска, големопродажна, малопродажна); 

4) услови на продажбата: место и начин на ис-
пораката (франко производител, франко натоваре-
но во. местото на производителот, франко купувач, 
ф р а н к о растоварено во местото на купувачот, ф р а н -
ко склад на купувачот и сл.), начин на пресметка 

^ на амбалажата со назначување дали амбалажата е 
^повратна или не, височина и начин на пресметка на 
риз,икот за непродадените стоки; 

5) износ на учеството за покритие на трошоците 
- на прометот, содржан во малопродажната односно 

големопродажната цена. 
3. Образложението треба да содржи податоци 

од кои се гледа дека цените од ценовникот се ф о р -
мирани со примена на критериумите за формирање 
на цените, односно дека се формирани во согласност 
со Упатството за применување на критериумите за 
формирање на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 24/81). 

4. Кон ценовникот и образложението, самоуп-
равните организации и заедници ја доставуваат до 
Сојузната заедница за работи на цените следната 
документација, и тоа: 

1) докази од^ кои се гледа дека е во прашање 
нов производ што е резултат од домашната научно-
истражувачка и развојна работа во смисла на Од-
луката за определување што се смета како нови 
производи кои се резултат од домашната научно-
истражувачка и развојна работа („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 7,0/80). 

К а к о доказ дека ,е во прашање нов производ 
што е резултат од домашната научноистражувачка 
и развојна работа служи решението на Сојузниот 
завод за патенти со кое е признат патентот, моде-
лот или мострата. 

Како доказ дека е во прашање нов производ 
што е резултат од домашната научноистражувачка 
и развојна работа а што не претставува пронајдок 
заштитен со патент односно модел или мостра за -
штитена во согласност со Законот за заштита на 
пронајдоци, технички унапредувања и знаци за р а -
з л и к у в а њ е („Службен лист на СФРЈ" , бр. 34/81) сл-
у ж и потврдата од организацијата на здружен труд 
што врши научноистражувачка дејност како своја 
основна дејност, како и мислењето на соодветното 
општо здружение на Југослав,ија во кое се здруже-
ни производителите на тој производ или вршители-
те на услугите и на соодветното општо здружение 
на Југославија во кое се здружени потрошувачите 
на тој производ. 

За лекови што се нови производи а што се ре -
зултат од домашната научноистражувачка и разво ј -
на работа, како докћз дека е во прашање нов про-
извод, покрај доказот од одредбата под 1 на оваа 
точка, се доставува и решението на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика за 
пуштање на лекот во. промет; 

2) докази од кои се г л е д а ' е во прашање произ-
вод1 што првпат се произведува односно услуга што 
првпат се врши а не е резултат од домашната науч-
ноистражувачка или развојна работа. 

К а к о доказ 'дека производот првпат се произве-
дува, односно дека услугата првпат се врши во Ј у -
гославија служи мислењето на соодветното општо 
здружение на Југославија во кое се здружени про-
изводителите на тој производ или вршителите на 
услугите и на со,одветното општо здружение /на Југо-
славија во кое ,се здружени потрошувачите на тој 
производ или корисниците на услугите. 

К а к о доказ за самоуправната организација или 
заедница, дека е во прашање нов производ што ве-
ќе се произведува, односно услуга што се врши во 
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,земјата служи мислењето на соодветното општо зд-
ружение на Југославија во кое се здружени произ-
водителите на тој производ или вршителите на ус-
лугите. 

Како доказ дека е во прашање" нов производ, 
односно услуга, што е сличен односно, сроден со по-
стојните производи односно услуги на единствениот 
југословенски пазар, Служи мислењето на соодвст-, 
кото општо здружение на Југославија во кое се 
здружени производителите на тој производ или вр-
шителите на услугата и на соодветното општо здру-
жение на Југославија во кое се здружени потрошу-
вачите на тој производ или корисниците на услуга-
та и на организацијата на здружен труд која веќе 
произведува сличен или сроден производ односно 
врши слична или сродна услуга, а за производите 
од договор за долгорочна производствена коопе-
раци ја со странство служи 'и каталогот и техни-чка-
та документација на странското правно или ф и з и -
чко лице. ^ 

За лекови, како доказ дека е во прашање про-
извод што првпат се произведува, покрај доказот од 
одредбите под 2 на оваа точка, се доставува и ре-
шението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика за пуштање на лекот во промет; 

3) доказ дека цените од ценовникот се форми-
рани најмногу до нивото на цените на ис,ти или сли-
чни односно сродни-производи или услуги што ,по-
стоеле на денот на влегувањето во сила, на С)длу-; 
ката за определување на највисокото ниво па це-
ните за сите производи и услуги. 

Како доказ дека е во прашање цена на ист, сли-
чен односно сроден производ односно услуга служи 
податокот за постојната цена на истиот производ 
односно услуга на друг производител односно вр-
шител на услугата, или податокот за постојната 
цена на сличен или сроден производ, односно услу-
га, со тоа што да се назначи и називот на таквиот 
производ односно услуга, со краток опис на основ-
ните технолошко-технички и комерцијални к а р а к -
теристики и називот на неговиот производител од-
носно на вршителот на услугите. 

Како податок за постојаната цена/се смета пот-
врдата - на надлежната заедница за работи на це-
ните на ниво на цените на ист односно, сличен или 
сроден производ односно услуга (копија на завере-
ниот ценовник, известување з а м е н и т е заради сле-
дење, копија на решението и сл.); 

4) одлука од овластениот орган на самоуправна,-
та организација и заедница за ,формирање на цени-
те на1 производите и услугите. 

Самоуправните организации и заедници, кон 
доказите под 1, 2, 3 и 4 на оваа точка, доставуваат 
и потврда за квалитетот, во смисла на член 8 став 
4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист, 
на СФРЈ", бр. 33/77 и 11/80). 

Сојузната заедница ,за работи на цените може 
по потреба да побара и мислење од Сојузниот завод 
за стандардизација или од организацијата на здру-
ж е н труд што заводот ја овластил, д а л и производот 
им содветствува на карактеристиките на квалите-
тот во согласност со одредбите, од став 2 на оваа 
точка. 

5. Ценовникот, со образложението и со соодвет-
ната документација, се доставува, ,во два примеро-
ка, до Сојузната заедница за работи на цените и, 
во еден примерок, до надлежната републичка одно-
сно покраината заедница за работи на цените, не-
по-средно или по пошта препорачало. 

Ако ценовникот не содржи образложение ,и до-
кументација (податоци од точ. 2, 3 и 4, односно точ-
ка 5 на ова упатство), Сојузната заедница за рабо-
ти н^ цените ќе ја повика самоуправната организа-
ција или заедница да го дополни ценовникот во рок 
од 15 дена од денот на приемот на поканата на таа 
заедница за дополнение на ценовникот. 

Ако самоуправната организација -или заедница 
не го дополни ценовникот, образложението и доку-. 

ментацијата во рокот од 'став 1 на оваа точка, ќе се 
смета Дека ценовникот ќе е ни поднесен, за што Со-
јузната заедница За работи на цените ќе донесе со-
о,"̂ " "I управен акт согласно со член 68 од Законот 
га 71та управна постапка („Службен лист на 
С Ф Р Ј ' , бр. 32/73 — Пречистен текст). 

Ако ценовникот и документацијата се доставе-
ни во согласност со ова упатство, Сојузната заедни-
ца за работи на цените ќе го завери ценовникот иди 
ќе донесе негативно решение, во согласност со! З а -
к о н о т ' з а основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените. 

6. Одредбите од ова упатство, согласно со член 
10 од Законот за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените сообразно се 
применуваат и на други учесници во прометот на 
производи и услуги. 

7. За ценовниците што самоуправните организа-
ции1 и заедници до денот на влегувањето во сила на 
ова упатство ги поднеле до Сојузната заедница за 
работи на цените заради заверка, постапката ќе се 
оконча според одредбите од Упатството за содржи-
ната на барањето за заверка на ценовниците на 
производите што првпат се произведуваат, односно 
па услугите што првпат се вршат и за доставување 
на тие ценовници до Сојузната заедница за работи 
на цените, заради заверка („Службен лист на СФРЈ'4 . 
65/82)л' 

8. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да в а ж и Упатството за содржината 
на барањето за заверка на ценовниците на произво-
дите што првпат се произведуваат, односно на ус-
лугите ш,то првпат се вршат и̂  за доставување на тие 
ценовници до Сојузната заедница за работи на џе-

бните. заради заверка („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
165/82) 

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. 2394/1 
16 февруари 1933 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на Сојузџата 
заедница за работи на 

цените, 
Раде Тодовиќ, с. р. 

150. 
Врз основа на' член 121 од Уставот на С Ф Р Ј 

Сојузниот извршен! совет, извршните сов-ети на со-
бранијата на републиките, извршните ' совети на 
собранијата на автономиите покраини, Стопанска-
та ко.мора на Југославија , стопанските комори 'на 
републиките, стопанските комори на автономните 
покраини, Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и самоуправните интересни за -
едници за економски односи со странство на авто-
номните покраини, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е И К О Р И С Т Е Њ Е НА ДЕВИЗИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИОРИТЕТЕН УВОЗ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО НА СУРО-
ВИНИ ЗА ПИВНО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1983 ГО-
ДИНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

П А З А Р 
: Член 1 
Учеснице на овој општествен договор (во ната-

мошниот текст: учесниците на Договорот) се согла-
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с ни девизите што се издвојуваат според одредбите 
на Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство („Службен лист СФРЈ", бр. 
15/77, 61/82 и 77/82) - (во натамошниот текст:. За -
конот), за плаќање, на приоритетен увоз на опреде-
лени производи односно на суровини за нивно про-
изводство и на најнеопходни резервни делови за 
19,83 година на единствениот југословенски пазар 
да се обезбедуваат и користат под условите и на 
начинот што се предвидени со овој општествен до-
говор, и тоа за: 

1) суровини за производство на лекови за ху-
мани и ветеринарски потреби, суровини за производ-
ство на' медицински материјали и суровини за про-
изводство на детска храна и готови лекови што не 
се, произведуваат во земјата или што се произведу-
ваат во недоволни количини; 

2) суровини за производство на детергенти; 1 

3) суровини за производство на вештачки ѓуб-
риња, најнеопходни количини на репродукциони ма-
теријали, готови ѓубриња и средства за заштита на 
растенијата; 

4) рибино брашно, месно брашно,, обрано млеко во 
прав, адитиви за сточарството и храна за рибина 
младенка; 

5) шеќер; 
6) сурово кафе. 
За другите производи од витално значење за 

снабдување на населението(масло за јадење, пчени-
ца, путер, лимон, соја и сопна сачма), девизи за увоз 
со обезбедуваат по пат на стоковни кредити, компе-
нзациони работи и други извори, што се уредува 
со посебни мерки, договори и самоуправни спогодби. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни дека за, 

потрајно решение на проблемите во снабдувањето на 
домашниот пазар е неопходно навремено да се 

преземаат мерки за зголемување на производството, 
пред се во земјоделството, за подобро организирање 
и функционирање на единствениот југословенски 
пазар и за договарање на производство и испорака 
пред. почетокот на процесот на производство. За 

' редовно и рамномерно снабдување со производи од 
посебен интерес за населението се одговорни органи-
зациите на здружен труд и општествено-полити-

ч к и т е заедници. 
Учесниците на Договорот се согласни дека е 

неопходно билансниот дефицит исклучително во 
1983 година да се надмине со увоз на најнеопход-
ните количини, односно со обезбедување на соо-
дветни девизи за плаќање увоз, со оглед на тоа 
дека расположливите стоковни фондови на про-
изводите од посебно значење за населението во 1983 
година не се доволни за да обезбедат редовно и 
рамномерно снабдување на домашниот пазар до 
втасувањето на ново производство. 

Член 3 

Со самоуправните спогодби од став 1 на овој 
член, заинтересираните организации на здружен 
труд на единствениот југословенски пазар ги уреду-
ваат односите во преземањето на меѓусебните об-
врски во поглед на количините и динамиката на 
снабдувањето, како и правата и обврските во поглед 
на користењето девизи, одговорноста за извршува-
ње на преземените обврски и заедничкиот ризик. 

Со - самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член ќе се утврдат количините на суровините и 
производите од член. 1 на овој општествен договор, 
што организациите на здружен труд се должни да 
ги произведуваат и да им ги испорачуваат на корис-
ниците на стоки на единствениот југословенски 

пазар. 

Член 4 
Уче,сниците на Договорот се согласни да му се 

предложи на Собранието на СФРЈ со Одлуката за 
дополнение на Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија за 1983 година, странските 
средства на плаќање што ќе се окупат на менува-
чниците за ефективни динари да се распоредат 
така што Народната банка на Југославија со пре-
нос на посебна сметка к а ј определени овластени 
банки (во натамошниот текст: определени овлас-
тени банки), што дог-оворно ќе ги изберат овласте-
ните банки за работи со странство заедно со заинте-
ресираните организации на здружен труд во 
соодветните општи здруженија на ниво на Југосла-
вија и во Здружението на банките на Југославија, 
но организациите на здружен труд од овој опште-
ствен договор да им обезбеди износ од 300,000.000 
долари во конвертибилни девизи за плаќање увоз на 
производи w 'суровини за нивно производство од 
член 1 на овој општествен договор, според утврде-
ните намени. 

Народната банка на Југославија ќе ги обезбе-
дува девизите од став 1 на овој член според дина-
миката на приливот на девизи од откуп на мену-
вачниците. 

Учесниците на Договорот се согласни дека за-
ради реализација на овој општествен договор ќе 
'преземаат и предлагаат. и други дополнителни мер-
ки за неговата реализација, а посебно мерки што 
овозможуваат премостување на неусогласеноста во 
динамиката на неидентификуваниот девизен прилив 
и потребите за увоз на производи од член 1 на овој 
општествен договор." 

Девизите од овој член организациите на здружен 
труд можат да ги користат само ,.под услов да се 
исполнети обврските од самоуправните спогодби 
според член 3 на овој општествен договор. 

Учесниците на Договорот се согласни најдоцна 
до септември 1983 година да предложат додатни из-
вори на девизи доколку не се обезбеди износот од 
став Д на овој член поради недоволен откуп на ме-
нувачниците. ' 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни при ко-

ристење стоковни кредити за увоз на репродукцио-
ни материјали во 1983 година да се обезбеди приори-
тет за суровините, за производство на приоритетните 
производи од член 1 на овој општествен договор. 

Член 6 
Учесниците на vДоговорот се согласни дека орга-

низациите на здружен труд кои во своето произ-
водство за ,снабдување на домашниот пазар, а врз 
основа на самоуправните спогодби од член 3 став 1 
на овој општествен договор, користат суровини од 
увоз за производство на лекови за хумани и вете-
ринарски потреби, на медицински материјали и дет-
ска храна, согласно со член 69а од Законот можат 

Стопанската комора на Југославија, стопанските 
комори на републиките' и стопанските комори на 
автономните покраини, како учесници на Договорот, 
се согласни да даваат иницијатива за склучување на 
самоуправни спогодби меѓу организациите на здру-
жен труд — производители во рамките на соодве-
тните општи здруженија, на ниво на Југославија, 
кои во - своето производство користат суровини и 
други прозиводи од член 1 на овој општествен 
договор и потрошувачите на односните стоки, со 
кои ќе се регулираат основите за усогласување на 
меѓусебните односи на непосредно заинтересирани-
те организации, а ќе се преземат и обврски во по-
глед на испораката, количините и динамиката на 
снабдувањето. 
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да го користат целокупниот износ на девизите од 
остварениот прил,ив во конвертибилни. девизи по 
двојувашето на дел од девизите во смисла на член 81 
од Законот за измени и дополненија на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 77/82), Одлуката 
за утврдување на процентот на издвојувањето на 
конвертибилни девизи за потребите на федерацијата 
за 1983 година остварен по основ на извоз на стоки 
и услуги („Службен л,ист на СФРЈ" , бр. 77/82) и 
Уредбата за (изворите и динамиката на издвојување 
девизи за плаќање на увозот на нафта , дери,вати на 
н а ф т а и јаглен за кокетирање од конверти билното 
подрачје во првото тримесечје на 1983 год,ина („Слу-
жбен л,ист на СФРЈ", бр. 77/82). 

За плаќање увоз на готови леков,и за хумани, и 
ветеринарски потреби и на медицински материјали, 
што не се произведуваат во земјата или се произве-
д-уваат во недоволни количини, дел од девизите на 
организациите на здружен труд ќе им обезбеди На-
родната банка на Југославија преку определени ов-
ластени банки до износот од 25.000.000 долари1 во 
конвертибилни девизи од средствата што се издвоју-
ваат според прописите наведени во член 4 на овој 
општествен договор. 

Девизите за плаќање увоз на суровини од став 1 
на овој член на организациите на здружен труд им 
ги обезбедува Народната банка на Југославија пре-
ку определени овласте,ни банки до износот од 
70,000.000 долари во конвертибилн,и девизи од сред-
ствата што се издвојуваат според прописите наведе-
ни во член 4 на овој општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на 
овој општествен договор ќе се утврди кој дел од 
девизите организациите на здружен труд, ќе можат 
да го користат од износот од ст. 2 и 3 на овој член. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласиш дека ор-

ганизациите на здружен труд; кои во своето произ-
,водство за снабдување на домашниот пазар, а врз 
основа на самоуправните спогодби од член 3 став 1 
на свој општествен договор, користат од увоз суро-
вини за производството на детергенти, односно ос-
новни суровини за производство на репродукциони 
материјали и детергенти, согласно со член 63а од 
Законот можат да го користат целокупниот износ па 
девизите од остварениот прилив во конвертибилни 
девизи по издвојувањето на дел од девизите што се 
издвојуваат по прописите наведени во член 6 на 
овој општествен договор. 

, Девизите за плаќање увоз на суровини од , став 1. 
на овој член на организациите на з,дружен труд им 
ги обезбедува Народната банка на Југославија пре-
ку овластена банка до износот од 70,000.000 долари во 
кон,вертибилни девизи од средствата што се издво-
јуваат според прописите наведени во член 4 на овој 
општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став. 1 на 
овој општествен договор ќе се утврди кој дел од 
девизите орган,изациите на здружен труд ќе можат 
да го користат од износот од став 2 на овој член. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни ор-

ганизациите па здружен труд кои во своето произ-
водство за снабдување на домашниот пазар, а врз 
основа на самоуправните спогодби од член 3 став 1 
на овој општествен договор, користат суровини и нај -
неопходни репродукциони материјали од увоз за 
производство на вештачки ѓубриња и средства за 
заштита на растенијата да можат согласно со член 

, 69а од Законот да го користат целокупниот износ на 
девизи од остварениот девизен прилив по издвоју-
вањето на дел од девизите според прописите наве-
дени во член 6 на овој општествен договор. 

Орга,низациите на здружен труд од став 1 на 
овој член можат да користат девизи што се обез-
бедуваат со издвојување односно со наменско на-
сочување во височина од 28'Уо од остварениот при-
лив во конвертибилни девизи по основ на извоз на 
земјоделско-прехранбени производи, тутн и тутунс-
ки производи, шумски плодови, лековити растенија 
(освен делот што го извезуваат организаци,ите на 
зд,ружен труд од фармацевтската индустрија и од 
индустријата на детергенти), алкохолни и безалко-
холни пиј ачки,освен од извозот на добиток и доби-
точни производи и свежа риба. 

Од делот на девизите што се издвојз^ваат во 
смисла на став 2 од овој член, за производство на 

-вешта,чки ѓубриња ќе се користат 20%, а за произ-
водство на средства за заштита на растенијата 8%. 

Со самоуправната спогодба од член 3 на ОВОЈ 
општествен договор организациите на здружен труд 
од став 1 на овој ч л е н ' ќе се дотоварат за учество 
во користењето на средствата издвоени според од-
редбата на став 2 од овој член и за насочување на 
суров,ините од увоз на организациите на здружен 
труд. 

Учесниците на Договорот се согласни дека на ј -
доцна до кра јот на април 1983 година ќе го разгле-
даат целокупното функционирање на системот на 
обезбедување девизни средства За намените од член 
8 на овој општествен договор и ќе предложат начин 
па обезбедување на девизите што недостигаат за ув-

,озот на суровини и на потребните репродукциони 
материјали за производство на вештачки ѓубрињ,а и 
средства за заштита на растенијата. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни девизите 

за плаќање увоз на рибино брашно, месно брашно, 
обрако млеко во прав, адитиви за сточарството и 
храна за рибина младенка да се обезбедат согласно 
со самоуправната спогодба што за тоа ќе је склучат 
организациите на здружен труд кои извезуваат до-
бито-к и добиточни производи и што се занимаваат со 
производство и увоз на наведените производи во 
рамките на Стопанската комора на Југославија , од-
носно во Општото здружение на земјоделството и 
прехранбената индустрија на Југославија , по пат 
на издвојување 1С;7о од девизниот прилив од извоз 
на добиток и добиточни производи и свежа риба и 
наменски да се користат за плаќање на увозот на тие 
производи. , . 

За плаќање на производите од став 1 на овој 
член организациите на здружен труд — корисници 
на тие производи, ќе ги користат и девизите во 13-
нос од 00,000.000 долари во конвертибилни девизи 
од средствата што се издвојуваат според прописите 
наведени во член 4 на свој општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на 
овој општествен договор ќе се утврди кој дел - ед 
девизите организациите на здружен труд ќе можат 
да го користат од износот од став 2 на овој член. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни девизите 

за плаќање увоз на потребните количини шеќер да 
се обезбедат најмногу до 'износ од 20,000.000 долари 
во конвертибилни девизи од средствата што се из-
двојуваат според прописите наведени во член 4 на 
овој општествен договор. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се 
користат за плаќање увоз на потребните количили 
шеќер, само ако организациите на здружен труд што 
се занимаваат со увоз и производство на шеќер склу-
чат самоуправна спогодба за единствен настап на 
странскиот пазар и за снабдување на единствениот 
југословенски пазар со тој производ. 
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Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни девизи за 

увоз на 40% потребните количини сурово кафе да 
се обезбедат најмногу до износ од 55,000.090 долари 
во конвертибилни девизи' од средствата што се из-
двојуваат според прописите наведени во член 4 на 
овој општествен договор, а за увоз на другите 60%  
девизи обезбедуваат организациите на здружен труд 
кои се занимаваат со увоз и преработка на кафе, 
вклучувајќи ги и компензационите и другите аран-
жмани. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се 
користат за плаќање увоз на сурово кафе само ако 
организациите на здружен труд кои се занимаваат 
со увоз и прерабртка на кафе склучат самоуправна 
спогодба во рамките" на Одборот за кафе при Оп-
штото здружение за земјоделство и прехранбена ин-
дустрија на Југославија, со која ќе се обезбеди ед-
инствен настап' на странскиот пазар при купување-
то на сурова кафе и при снабдувањето на единстве-
ниот југословенски пазар со овие производи и во 
согласност со член 3 на овој општествен договор. " 

Член 12 
Увоз на производите од член 1 на овој општес-

твен договор односно на суровини: за нивно произ-
водство, може да се врши по пат на компензациони 
работи и работи по кои се врши наплата на побару-
вањата, на начинот што ќе го утврди' Сојузниот 
извршен совет. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни девизите' 

што се остваруваат за плаќање увоз во смисла на 
овој општествен договор да се користат само за ка-
мените утврдени со овој општествен договор и до-
датните девизи, што се издвојуваат според пропи-
сите наведени во член 4 на овој општествен договор, 
да се користат само заедно со сопствените девизи, 
вклучувајќи го и извозот по компензационите ра-
боти. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни заради 

следење на спроведувањето на овој општествен до-
говор и заради преземање активности и давање об-
јасненија на одделни негови одредби да се формира 
координационо тело од претставници на Сојузниот 
секретаријат за пазар и општи стопански работи, 
Стопанската комора на Југославија, Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство и по еден делегат од учесниците на овој 
општествен договор од републиките и автономните 
покраини. 

Координационото тело од став 1 на овој член 
најдоцна еднаш тримесечно ќе ги известува учес-
ниците на овој општествен договор за извршувањето 
на овој општествен договор. 

Член 15 
Овој општествен договор се објавува во „Слу-

жбен лист на СФРЈ". 

Белград, 4 февруари 1983 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Лука Рељик, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Босна и Херцего-

вина, 
Вељко Галиќ, с. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, 

Момчило Мартиновиќ, с. p., 
заменик на републичкиот 

секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Сабо-
рот- на СР Хрватска, 
Богдан Ја-нков, с. p., 

заменик на" претседателот на 
Републичкиот комитет за 

стоковен промет 

За Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија, 

Дургут Едиповски, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија, 
Алојз Клеменчич, с. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на . Собра-
нието на СР Србија, 
Мѕѕлош Крстиќ, с. р. 

претседател на Републичкиот 
комитет за односи со стран-

ство 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина, 

Ленке Бертрон, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово, 
Никол Шкрелји, с. р. 

член на Советот 

За Стопанската комора на Ју-
гославија, 

Никола Филиповиќ, с. р. 
член на Претседателството 

За Стопанската комора на СР 
Босна и Херцеговина, 

Момчило Благовчанин, с. р. 
член на Претседателството 

За ' Стопанската комора на 
СР Црна Гора, 

Воислав Кнежевиќ, с. р. 
претседател на Претседа-

телството 

За Стопанската комора на 
СР Хрватска, 

Бранко Селажовиќ, с. р. 
член на Извршниот одбор 

За Стопанската комора на 
СР Македонија, 

Ангел Велевски, с. р. 
член ,на Извршниот одбор 

За Стопанската комора на^ 
СР Словенија, 

Руди Кропивник, с. р. 
потпретседател на Комората 

За Стопанската комора на 
СР Србија, 

Стеван! Суша, с. р. 
\ член на Претседателството 
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За Стопанската комора 
на САП Војводина, 
Стојан Ташни, с. р. 

член на Претседателството 

За Стопанската комора 
на САП Косово, 

Ј у с у ф Зе јнулаху, с. р. 
член на Претседат,елството 

За Интересната заедница 
на Југославија за економски 

односи со странство, 
Душан А н а к и о в и , с. р. , 

претседател 

З а Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство иа СР Босна и 

Херцеговина, 
Весна Мишиќ, с. р. 

виш стручен соработник: 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Црна Гора ; 

Арсение Јовановиќ, с. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Хрватска, 

Владо Јордан, с. р. 
помошник секретар 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Македонија, 

Морис Шами, с. р. 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на СР Словенија, 

Андреј Сотелска, с. р. 
секретар на Извршниот одбор 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 

со странство на СР Србија, 
Раде Чолиќ, с. р. 

претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски односи 

. со странство на САП Војводина, 
Здравко Мутни, с. р. 

претседател 

З а Самоуправ,ната интересна 
заедница за економски односи 
со странство на САП Косово, 

Новица Меденица, с. р. 
претседател 

151. 

Врз основа на чл. 27, 28, 29 и 30. Од Општестве-
ниот договор за организирање на воспитување и 
образование на граѓаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на привремена р а -
бота и престој во странство („Службен' лист на 
СФРЈ" , бр. 18/80), Сојузот на 'самоуправните инте-
ресни заедници за основно образование и воспиту-
вање на Социјалистичка Република Босна и Хер -
цеговина, Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно, образование на Социјалистичка 
Република Црна Гора, Сојузот на самоуправните 
интересни заедници за воспитување и основно обра-
зование на Социјалистичка Република Хрватска, 
Републичката самоуправна интересна з^еднрзда за 
основно образование на Социј а листичка Република 
Македонија, Заедницата за образование на Слове-
нија, републичката заедница за основно образова-
ние на Социјалистичка Република Србија, Покраин-
ската самоуправна интересна заедница за образо-
вание и воспитување на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно образование на 
Војводина склучуваат 

С А М О У П Р А В Н А С П О Г О Д Б А ' 
З А ФИНАНСИРАЊЕ МА ВОСПИТУВАЊЕТО И 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈА-
Л И С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА НА П Р И В Р Е М Е Н А Р А Б О Т А И ПРЕС-

ТОЈ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Тргнува јќи од одредбите на Општествениот до-

говор за организирање на воспитување и образова-
ние на граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на привремена работа и пре-
стој во странство (во натамошниот текст: р п ш т е -
ствениот договору со кој се утврдени обврските на 
учесниците, на Општествениот договор да го финан.-
сираат воспитувањето и образованието на граѓаните 
на" Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на привремена работа и престој во стран-
ство, Сојузот на самоуправните интересни заедници 
за основно образование и воспитување на Соција-
листичка ' Република Босна и Херцеговина, Репуб г 
личката самоуправна интересна заедница За основ-
но образование на Социјалистичка Република Црна 
Гора, Сојузот на самоуправните Интересни заедници 
за воспитување и основно образование на Соција-
листичка Република Хрватска, Републичката само-
управна интересна заедница за основно образование 
на Социјалистичка Република Македонија, Заедни-
цата за образование на Словенија, Републичката 
заедница за основно образование на Социјалистичка 
Република Србија, Покраинската самоуправна ин-
тересна заедница за образование и воспитување на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Са-
моуправната интересна заедница за преду^илишно 
и основно образование на Војводина (во натамош-
ниот текст: ,учесниците) со оваа,спогодба ги утврду-
ваат: 

1) обврските што произлегуваат од чл. 27 И 28 
на Општествениот договор по однос на обезбедување 
финансиски средства за спроведување на воспиту-
вањето и образованието ца граѓаните на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на при-
времена работа и престој во странство; 

начинот на ко ј потписниците ќе го ф и н а н с и -
раат спроведувањето на" воспитувањето и образова-
нието на граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на привремена работа и пре-
стој во странство. 
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Член 2 
Учесниците се согласни да обезбедуваат динар-

ски и девизни средства за финансирање на воспи-
тувањето и образованието на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на 
привремена работа и престој во странство според 
критериумите што ги утврдуваат заеднички. 

Важноста на оваа спогодба се утврдува за пе-
риодот до 1985 година. 

Член 3 
Учесниците се согласни во согласност со пропи-

сите на републиките и автономните покраини да 
обезбедуваат финансиски средства за: 

— личните доходи на наставниците за дополни-
телна настава за учесниците од основно училишна 
возраст и за основно образование на возрасните; 

— исплата на дел од личните доходи на настав-
ниците; 

— придонесите на личните доходи за редовните 
наставници; 

— плаќање на наставниците ангажирани на по 
еден час; 

— еднократна помош за наставниците кои прв-
пат се упатуваат на работа во странство; 

— патните трошоци на наставниците што се 
упатуваат на работа во странство; 

— патните трошоци на наставниците кои се 
враќаат од работа во странство; 

— ,патните тЈзошоци на наставниците кои изве-
дуваат настава во повеќе места во странство; 

— патните трошоци и дневниците на наставни-
ците кои организирано и планирано доведуваат 
ученици во татковината со согласност на учесници-
те на оваа спогодба; 

— учебници за учениците од основно учили-
шна возраст; 

— семинари за наставниците во републиките и 
автономиите покраини; 

— педагошки надзор во странство; 
— билатерална и мултилатерална соработка;, 
— материјалните трошоци за изведување на до-

полнителна настава (закуп на простории, осигуру-
вање на учениците и други услуги); 

— работа на истурените одделенија 'на мајчин 
јазик; 

— личните доходи на постојаните воспитувачи, 
за^ надоместите за работа на воспитувачите и за 
дидактичкиот материјал за предучилишно воспиту-
вање. 

Член 4 
Средствата од член 3 на оваа спогодба учесни-

ците ги обезбедуваат во временски рокови со кои се 
осигурува континуитет на финансирањето на воспи-
тувањето и образованието на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на 
привремена работа'и престој во странство. 

Член 5 
Учесниците се согласни во спогодба со Комиси-

јата за воспитување и образование на граѓаните на 1 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во странство (во натамошниот текст' Комисијата) 
и во согласност со Општествениот договор да ги ут-
врдуваат'' активностите, заедничките потреби, начи-
нот на доставување и користење на средствата. 

Член 6 
Учесниците, во согласност со своите потреби и 

можности, можат да финансираат и други активнос-
ти во областа на воспитувањето и образованието на 

граѓаните на Социјалистичка' Федеративна Репуб-
лика Југославија на привремена работа и престој во 
странство. 

Член 7 
Учесниците се согласни критериум за учество во 

обезбедувањето на, средствата од член 2 на оваа спо-
годба да биде бројот на наставниците ,и воспитува-
чите што' републиките и автономиите покраини ги 
упатиле во странство односно' дале согласност за 
ангажирање во странство. 

Член 8 
Учесниците се согласни средствата за финанси-

рање на воспитувањето и образованието од Опште-
ствениот договор да се обезбедуваат за неразвиените 
републики и за Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово во рамките на средствата за општествена 
дејност, во согласност со Законот за дополнителните 
средства на републиките и на автономните покраини 
во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 74/80). 

Член 9 . . 
Учесниците се согласни сходно со критериуми-

те од член 7 на оваа спогодба да го утврдуваат на-
чинот на користење на средствата во случај кога ги 
обезбедуваат организациите на здружен труд, ро-
дителите и странски институции. 

' Член 10 , 
Учесниците се ,согласни со посебни одлуки на 

единствен начин да ги утврдуваат критериумите за 
определување на личните доходи и на другите лич-
ни примања /на наставниците и воспитувачите во 
странство. 

Одлуките од став 1 на овој член 'учесниците ќе 
ги донесуваат до 30 јуни текуштата година за на-
редната календарска година. 

Со одлуките од став 1 на овој член се утврду-
ваат единствени основи и за склучување на договор 
со ,наставниците и воспитувачите што се упатуваат 
односно ангажираат во странство за воспитуваг-ве и 
образование на граѓаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство, за до-
несување на решенија за височината на личните 
доходи и на другите лични примања ца наставници-
ците и воспитувачите, а се регулираат и другите 
прашања од работните односи на наставниците и 
'воспитувачите. 

Член 11. 
Учесниците се согласни до донесувањето на од-

луките од член 10 став 1 на оваа спогодба личните 
доходи на наставниците и воспитувачите да им се 
исплатуваат во износите што се утврдени со пропи-
сите што се применувале до склучувањето на оваа 
спогодба. 

- Член 12 
Кон оваа спогодба можат дополнително да при-

стапат организации, заедници и органи што не учес-
твувале во нејзиното склучување. 

Член 13 ' 
Измени и дополненија на оваа спогодба може, 

да предложи секој учесник на оваа' спогодба. 
И какко и дополненија на оваа спогодба се вр-

шат на начинот и по постапката за нејзиното доне-
сување. 

\ 

Член 14 
Учесниците се согласни да го следат спроведу-

вањето на оваа спогодба и за тоа да ја известуваат 
Комисијата. 
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Член 15 
Оваа спогодба се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
Самоуправната спогодба влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ. 
Скопје 23 декември 1982 

За Сојузот на самоуправните 
интересни заедници за основно 

образование и воспитување на 
Социјалистичка Република 

Босна и Херцеговина, 
Милутин Поповиќ, с. р. 

' , За Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно 

образование на Социјалистичка 
Република Црна Гора, 

Славко Шќепановиќ, с. р. 

За Сојузот на самоуправните 
интересни заедници за воспитува-

ше и основно образование на 
Социј алистичка Република 

Хрватска, 
Маријан Шарлија, с. р." 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно 

образование на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Јован Гавазов, с. р. 

За Заедницата за образование на 
Словенија, 

Теодор Креузер, с. р. 

За Републичката заедница за 
основно образование на Социј али- , 

етичка Република Србија, 
Фикрет К а ј е в и ќ , с. р. 

За Покраинската самоуправна 
интересна заедница за образова-
ние и воспитување на Социјалис-

тичка Автономна Покраина 
Косово, 

Раме Алихајдари, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и 

основно образование на Војводина, 
Живко Пуцаревиќ с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А . 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА' 
НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ХРВАТСКА ЗА ИСПЛА-
ТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ПРЕКУ ШТЕД-
- НИ КНИШКИ, ОД 9 НОЕМВРИ 1979 ГОДИНА 

1. Љубица Сандер, од Загреб, даде иницијатива 
до Уставниот суд на Југославија за оценување на 
уставноста и законитоста на Одлуката на Работната 
заедница на Народната банка на Хрватска, од 9 но-
ември 1979 година, поради тоа што со неа е уредено 
личните доходи на работниците на Работната заед-
ница да се исплатуваат преку штедни книшки, от-
ворени ка ј Стопанската банка Загреб, почнувајќи 
од јануари 1980 година, што не е согласно со Уставот 
на СФРЈ и е во, спротивност со Законот за основите 
на кредитниот и банкарскиот систем, според кои 

граѓаните слободно одлучуваат дали, со која банка, 
и под кои услови ќе склучат договор за штеден 
влог. ч 

2. Со оспорената одлука на општ начин се утвр-
дува исплатата на личните доходи на работниците 
на Работната заедница преку mi едни книшки, а со 
тоа и обврска за работниците да отворат штедни 
книшки ка ј определена банка. 

3. Во одговор на решението на Судот за поведу-
вање постапка, Народната банка на Хрватска наве-
де дека исплатата на личните доходи преку штедни 
книшки и тековни сметки е општо прифатена, како 
општествено потребна и корисна, дека судовите на 
здружениот труд му даваат правна заштита на вак-
виот и сличен начин на исплата на личните доходи 
— зашто со оспорената одлу,ка не се повредени са-
моуправните права на работниците, ниту правата да 
располагаат со својот личен доход — како и дека 
оспорената одлука нема карактер на општ акт, па 
Уставниот суд на Југославија не .е надлежен да ја 
оценува нејзината уставност и законитост. 

4. Судот оцени дека оспорената одлука има ка-
рактер на општ акт, бидејки со неа на општ начин 
се утврдува исплатата на личните доходи на работ-
ниците преку штедрш книшки, а со тоа и обврска за 
работниците да отворат штедни книшки ка ј опреде-
лена банка. 

Според одредбите од чл. 15 и 40 ,на Законот за 
основите на кредитниот и банкарскиот систем („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/77) банкарските органи-
зации можат да вршат банкарски работи во име и 
за сметка на граѓаните врз, основа на договор што 
го склучуваат со нив врз основа на заеднички изра-
зена слободна волја, од што произлегува правото на 
граѓаните ,да одлучат за тоа дали, со која банка и 
под кои услови ќе склучат договор за штеден влог, 
што треба да се разликува од правото на организа-
ција на здружен труд да го определи местото на 
исплатата, односно благајничките работи да и ги до--
вери на банка'или на друга организација, како и ли-
чните доходи да ги исплатува преку штедни книш-
ки, под услов таквиот начин на исплата да го при-
фати секој работник. 

Овие права на граѓаните, утврдени со сојузен 
закон, не можат, според член 198 од , Уставот на 
СФРЈ, да се ограничуваат, освен во случаите и во 
постапката што се пропишани со закон. 

Судот оцени дека оспорената одлука не е во со-
гласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивно-
ст со, сојузниот Закон -за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
чл. 375 и 385 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1982 година, донесе 

О д л у к а 

. Се укинува Одлуката на Работната заедница на 
Народната банка на Хрватска за исплатување на 
личните доходи преку штедни книшки, од 9 ноември 
1979 година. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претсе-
дателот на Судот д-р Александар Фира, и судиите: 
д-р Васил Гривчев, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓу-
киќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Во-
ислав Ракиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, Мијушко Шибалиќ 
и Душан Штрбац. 

У. бр. 125/82 
24 декември 1982 година 

Белград -

Претседател , 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д р Александар Фира, с. р. 
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НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ МА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

' БОТИ 

За потсекретар во Сојузниот ,секретаријат за 
внатрешни работи се назначува Анѓелко Маслиќ, 
досегашен помошник на сојузниот секретар за , вна-
трешни работи. 

С. п. п. бр. 83 
3 февруари 1983 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 Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е -

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА З А Ш Т И Т А 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита се назна-
чува Владимир Мештровиќ, досегашен помошник-
-претседател на тој комитет. 

С. п. п. бр. 84 
3 февруари 1983 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 Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ З А ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА З А Ш Т И Т А 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита се назначу-

ва Душан Кнежевиќ , досегашен помошник" претсе-
дател на тој комитет. 

С. п. п. бр. 85 
3 февруари 1983 година 

Белград 
\ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

З а помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита се назначу-
ва Невенка Јанковиќ, досегашен помошник-претсе-
дател на тој комитет. 

С. п. п. бр. 86 
3 февруари 1983 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 Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈЗУНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА З А Ш Т И Т А 

За помошник"претседател на Сојузниот коми-
тет за труд, здравство и социјална заштита се наз -
начува д-р Панде Дрвошански, досегашен помош-
ник-претседател на тој комитет. 

С. п. п. бр. 87 
3 февруари 1983 година 

Белград ' 
\ 

Сојузен извршен совет 
, - г 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 



Страна 214 — Број 10 СЈ1УЛСБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок:, 4 март 1983 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен ,лист на СФРЈ ", бр. 23/73 и 21/32); 
Сојузниот извршен совет донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална -за-
штита, Душан Раковац, со 31 декември 1982 година, 
на лично барање. 

С. п. п. бр. 88 
3 февруари 1983 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 Со-
јузниот извртен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

" Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање, се назначува Божо Боиќ, досегашен ди-
ректор во тој завод. 

С. п. п. бр. 89 
3 февруари 1983, 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 Сот 
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ ", бр. 23/78 и 21/82), 
,Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во С О Ј У З Н И О Т завод за општествено 
планирање се назначува Љубо Зеремски, досегашен 
директор во тој завод. 

С. п. п. бр. 90 
3 февруари 1983 година 

Белград^ 

Сојузен извршен совет 

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

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

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува ' Јово Кепчија, досегашен 
помошник на генералниот директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 91 I 
3 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.'р. 

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

Р Е III Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД. ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се н-азначува м-р Драгомир Трпковиќ, 
досегашен П О М О Ш Н И К на генералниот директор на 
тој завод. 

С. п. п. бр. 92 
3 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав ' С р е т и ќ , - с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор н^ Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Љубо Бркановиќ, досегашен советник на генерални-
от директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 93 
3 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Потпретседател, 
. Борисав Сребриќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извшен совет м сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ ДИРЕКТОР МА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО П Л А Н И Р А Њ Е 

За Советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Сеад Пашалиќ, заменик на директорот на Урбан'ие-
тичкот завод на СР Босна и Херцеговина. 

С. п. п. бр. 94 
3 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, , 
Борисав Сребрмќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е . 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И Т Е Х Н И Ч К А СОРА-

Б О Т К А 1 

За памошииќ-директор на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, Просветно-културна и технич- , 
к а c6ipa6oTKa се назначува Властимир Стаменовиќ, 
досегашен номошник-директор ,на тој завод. 

С. п. п. бр. 95 
3 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка '8 од Уставот на 
С О Ц И Ј а листичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Глођовић Марка Бранко, Илић Томе Радомир, 
Ивановик Радосава Љубиша, Јановиќ Ивана Владан, 
Јовановиќ Стојана Јован, Јовановиќ Милана Славо-
љуб, Коматина Вука Витомир, Марјановиќ Луке Сте-
ван, Милојковић Видосава Славољуб, Павловић Јор-
vaha Живадин, Стојковиќ Владимира Душан; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић Вучена Славко, Анђелковић Алексан-
дра Ратко, Апостолбвић Коче 'Борђе, Беговиќ Миле-
т а Сима, Богдаиовић Стеве Цвета, Бошњак-Јовано-
вић Ж и в к а Милица, Бундалески Натаил а Дтд--ко, 
Бунџевић Косте Климе, Чугаљ Раде Стеван, Дамја-
новиќ Николе Симо, Денда Лазара Саво, Долинај 
Мартина /Бура, Глушац-Мрђа "Буре Стојанка, Голу-
бовић Милије Богдан, Грбић Дане Петар, Хаздиг-
-Чортан Симе Јелена, ЈеЕтовић Тиосава Драгољуб, 
Југсић Милосава Илија^ К н е ж е в и к Милана Људевит, 
Костић Милорада Михајло, Крец Чеде Иван, Леко-
виќ Дике Зорка, Марковић-Еаста Миќе Дара, Мати-
јевић Миле Душан, Мећава Дмитра Милош, МеховиК 
Ејупа Харун, Милинковић Андриј е Трифун, Нинчић 
Раке Драго, Павловић Јована Борислав, П е ш и ћ - К у -
хар Фрање Иванка, Петровић -Милованови!! Милен-
тие е1 Даница, Петровиќ Мил огна Радуле, Плавшић 
Милована Борислав, 'Ѓ1лавшић Ж и в о ј и н а Слободан, 
Радивој евпћ Штерија Јован, Радовановић Милорада 
Чедомир, Радовчниковић Јерка Мира, Радуловић Пав-
ла Грујо, Ра јковић Александра Велимир, Рељић-
- Jvpxo Николе Анђа, Станој евиК-Врањеш Момира 
Смиља, Стекић Тихомира Живан , Стевановић Радо-
мира Никола, Сујић Средоја Велинка, Шебеиик Мар-
тина Лудвик, Шобат Дане Драган, Вујовић Марка 
Радован; 

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

СО ОРДЕН ЗА Х Р А Б Р О С Т 

Радуловић Секуле Мрша дин; , ( 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Петронија Милан, Бешевић Милисав а 
Душан, Божиновиќ А н ђ е л к а ' Петар, Божовић Коле 
Вељо, Бралић Остоје Јевта, Цветковик Радише Вла-
димир, Ћурчић Мирослава Радослав, Дејановић Ан-
гелка Чедомир, Димитриј евић Витомира Радиша, 
Драговиќ Благоте Малиша, Ђуровић-Букумировић 
Милића Ружица , Фелкер Милорада Миодраг, Глођо-
вић Велимира Славомир, Хаџимуртезић -Касана Аб-
дурахман, Хоџић Мехмеда Неџиб, (Хорватовић-Гер-
дец Миленка Мирослава, Јанчић Милана Ђорђе, Ј а н -
ковић Стојана Александар, Јанковиќ Ђорђа Бори-
воје, Јеленковић Јована Богомир, Јеремић Мила дина 
Милош, Ју кић Милосава Лакић, Капор Мирка Бран-
ко. Корица Данка Љубо, Косановић Миле Драган, 
Ковачевиќ Спасоја Љубомир, Козица Мује Исмет, 
Крстансвић Светозара Мирко, Курузовић Јована 
Томо, Лукић Драгана Дане, Марковик Будимира 
Драган, Мартиновиќ Луке гБорђе5 Маслар Вукотс 
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Божидар, Мићић Драгутина Милоје, ' МихајловиК 
М и л е т а Марија, Милић Светозара Никола, Милова-
иовић Радосава Момир, Младеновић Душана Гмитар, 
РХаранчиК" Раде Милан, Николик Мил ора да Стојан, 
Петровиќ Трифуна Сава, Пурић Василија Вељко, 
Радуловић Ђорђа Ђорђе, Станковиќ Светозара Мио-
драг, Станојевић Владимира Тихомир, Стефановиќ 
Димитрија Владислав, Степановиќ Костадина Ж и в а -
дин, Стојадиновић Божидара Радослав, СтојиљковиК 
Тодора Витомир, Шћепановкћ Миће Радомир, Швер-
цер Фрање Никола, Тошански Александра Петар, 
Викентиј евиК Ж и в к а Бранисав, Вујашковић Јанка 
Божо, Златановић Драгутина Момчило; 

— за особени заслуги во развивањето и реализи-
рањето на концепцијата на општонародната одбра-
на и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

' Церовиќ Раде Илија, Ненадовић Раденка Мило-
ван; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј -
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 БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић ЈБубисава Милорад, Анђелковић Уро-
ша Стаменко, Бореновић Вида Дункан, Б у ј и ћ Мила-, 
на Борислав, Дви јовић Миловаиа Љубомир, Чуто-
вић-Бугарчић Душе Радмила, Дивац-Љешњак Јев-
рема ЈБуоица, Димитриј евић Владимира Чедомир, 
Јусуфов ић Јусуфа Хакија , Кањевац Алекс е Радо-
ван, Корица Милана Душан, Косановић Стеве Дра-
ган, Кнежевић Николе Радомир, Лукић Лз^ке Ратко, 
Манчић Вла јка Чедомир, Манић-Богдановић Алексе 
Вера, Марковић Михајла Богдан, Маркови!! Видана 
Влајко, Машановић Пере Шпиро, Менићанин Алек-
со Јово, Мијовић Ђорђа Томислав, Милосављевић 
Милуна Христивоје, Милованови!! Милана Радивое е, 
Миљуш Петра Томо, Пашовић Мује Хасан, Петко-
виќ Јована Стојан, Поповић Павла Драго, Проле 
Максима ' Данило, Радосављевић Радој ице Милан, 
Радовић Благутина Цветко, Ристић Луке Милорад, 
Стајић Владимира Стојадин., Стевановић-Чанак 
Трифуна Нађа, Стојановик З а ф и р а Стојан, Сударе-
г.ић Јована Петар, Штула Остоје Ђуро, Шурлан 
Петра Радован, Тадић Миће Ратко, Тасевски Наума 
Димитриј е, Тодоровиќ Богољуба Бранислав, Тошић 
%уре Душан, Трајковић Најдана Миодраг, Тузинац 
Амира Шеф-ко, ВељковиК Чедомира Миодраг, Вуло-
вић Васе Вукајло; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелић ^ Миломир а 1 Станимир, Арсениј евић 
Животе Милан, Атемовски Лимона Меваид, Батев- , 
-Миленковиќ Радосава Добрила, Била-Поткоњак 
Митра Љубица, Б ј елић Јевте Милутин, Богдановић 
Тодора Ранђел, Борозан-КапичиК Или је Десанка, 
Бру јић ,Милана Никола, Бугарчић Милана Тодор, 
Бурсаћ-Кремић Обрада Анђелка, Церовић-Јовано-
ви ћ Митра Радуша, Црногорац-Лучић Јована Јо-
ванка, ЋирковиК ,Миланка Богосав, Ћосић-Алимо-
виќ Чедомира Лепо-сава. ЋосиК-МијаиловиК Радо-
мира Рајна , Чекеревац-Здравковић Миха јла Вера, 

Девиќ Илије Богдан, ' ДевиК-Петровиќ Симе Драги-
ња, Девиќ Вучко Велимир, Драгичевић Петра Ђор-
ђе, Драго јлоЕић Уроша Милорад, Филиповић Саве 
Миљко, Ђорић Младена Александар, Ђукић Дими-
триј е Блажо, Фупдук Миха јла Недељко, Гаврило-
вић Сгѕзтосара Чедомир, ГрблК-Радип Младена Де-
санка, Грујић Војислава Александар, . Г'удовић-Ма-
тарал Д анишиќ Клара , Ивановик Неђе Урош, Ј а н -
ковиќ By кота Гојко, ЈаковљевиК Миливоја Јово, 
Ја,рик Гојка Славка, Јеремић Бранислава Кузман, 
Јоксиђ. Миленка Предраг, Јосиповић Светозар^ Ј о -
ван, ЈотиК Станка Драгослав, Јовановиќ Милорада 
Драгољуб, Јовановиќ Божидара Драгослав,, Јова,но-
виќ Александра Милутин, Јовановиќ Милосава 
Миодраг, ЈовановиК-ПавличевиК Добросава Боро-
ец лав а; 

Коца Демира Хуско, КокановиК Срете Драган, 
КопитиК Максима , Добривоје, Ковачевиќ Митра 
Ристо, ' Крмељ Луке Перица, КрстиК Израила Иван, 
К р ж и ћ Ј е ф т е Благоје , Кундачина Јована Влади-
мир, Л ацко зип Д р а г и т е Љубомир, Лазаревиќ Ми-
лоје Милош, ЛазиК Чедомира Мирко, Л о т и н а - Ж а -
кула Ђуре Милка, Ма,ксимовиќ Будимира Милутин, 
МаниК Станимира Борислав, Ма^иК Боривоја 
Радмил о-, МаринкозиК Глигорија Милорад, Марја -
HOBPIK Луке Обрад, МартиновиК-Вра,неш Стевана 
Ружа , Матејиќ Чедомир а Драгомир, МатиК Љубо-
мир а Милосав, Мићуновић Благоја Нада, МијатовиК 
Милана Бранислав, Милановиќ . Радивој а Душан, 
Милатовић Мила дина Вељко, Миленковиќ Ра д еми-
ра Александар, Милетиќ Ђорђа Драган, МилиК 
Владимира Радивој е, Милићевић-МанојлосиК Дане 
Ана, Милићсвић-Језеричић Милана Драгиња, Ми-
лиКевиК Раде Ђуро, Милинкорић-Радовановић Ра -
дована Косара, МилојевиК Воз истава Боривоје, 
МилошевиК М и л е т а Радомир, МиловановиК-Јању-
шиК Мате Криста, Миљанић Благоје Симо, МиниК 
Крсте Вељко, Мирковиќ Бранислава Миодраг, Ми-
тиќ С Т О Ј а дина Милорад, МладеновиК-ПетровиК Ра -
дивој а Нада, Нађ Павла Јанош, Николик Недељка 
Лраѓослав, Николичић Тихомира Љубомир. Нише-
виК-НебригиК ВасЈѓ Јелица, . ПавловиК Драгомира 
Стаменка, Иавловић Милосава Живадин, ПеришиК-
-Ма,ксимовић Ђорђа Хермина, ПешиК-СтефаиовиК 
М.ихај л а Радмила, Петаков Милана Светозар, Пе-
тровиќ Мирка Љубица, Петровиќ Обрена Милан, 
!ПетровиК-ДракулиК Ђуре Невенка, Петровиќ Си-
надика Радосав, Поповиќ Петра Драган, Поповиќ 
Л гее Ран,ко, Прелиќ-Димитриј евиК Јована Лепосава, 
Прерадовић Ђуре Милутин, ПродановиК Алексе 
Ружица , ПузовиК Манојла Миља; 

РадаковиК Саве Даринка, РадосављевиК Мило-
сна Милутин, Радовиќ Тико мир а Драгољуб, Ранко-
виќ Матеј е Будимир, Ракита Крсте Стеван, Рако -
чевиК Па јовик Ми лоша Наталија , РанђеловиК К о -
сте Богољуб, РанковиК-ИванишевиК Милана ,Де -
санка, РашиК Јована Александар, Рикало Даниле 
Радован, РодиК-Узелац Миланка Милка, СекулиК 
Уроша Милка, ОремчевиК Р а ј к а Драгољуб, Станко-
виК-РанчиК Светозара Милена, Станковиќ Љубо-
мир а Слободан, Станој евиК Драгомира Радован, 
СтевановиК Драгутина Стеван, Стојановик Миленка 
Рајко, Стојановик Милана Светислав, Стојановик 
Радеика Светозар, Стојановик Трифуна Зоран, 
СтојисављевиК Јована Милорад, Стојковиќ Милу-
тина Радојко, СтолиК-ПантовиК Андриј е Вера, Су-
л-.-е в ић Шабана Азем, Шабан-ТоцкиК Алије Фата, 
ШариК Саве Љубомир, Шпадијер Стојана Б а л т а , 
Тепавац Дмитра Владимир, Тодоровиќ Јеврема Б о -
жидар, Тодоровиќ Николе Сретен, ТомиК Милана 
Стојадин, Томовиќ Милоша Радомир, ТопаловиК 
Ж и в а н а Анђелко, Бесниќ Ђорђа Милун, Видас-
-КоњовиК Владимира Соња, Видој евиК Милоја 
ЈБубомир, ВујановиК Душана Урош, ВукашиновиК 
Милована Драгољуб, Ж и в к о в и ќ Ж и в а н а Радомир, 
ЖижовиК Велимира Стојан; , 
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— за залагања и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексиќ Сретка Јеротије, Алексић Ал ек се Пре-
драг, Андреј ић Андреј е Драгиша, Анђелковић Си-
бина Станимир, Анђелкбвић Костадина "Живадин, 
Антић Стевана ДрагиН, Антић Милосава Ж?4вадр1Н, 
Апостоловиќ Чедомира Илија , Аврамовић Милије 
Вишеслав, Бабић Раде Божидар, Бабић Аћима Ми-
лан, Бабић Милије Миодраг , -Бакаловић-Цветковић 
Војне лава Вера, Бакић-Вучковић Саве Љиљана, 
Баралић Величка Богдан, Басрак Јована Стеван, 
Батић-Беловуковић Милорада Радмила, Бече јан 
Саве Бранко, Бегић Абдурахмана Мустафа, Бего-
виН-ПајиН Драгића "Милка, Белаћевић Милована 
Чедомир, БељиН Кремана Милисав, Биченко Ми-
хаила Звоним,ир, Б ј е л а к Мехе Шевко, Вјелаковић 
Јована Момир, Б л а ж е в и ћ Милосава Светислав, 
Елажић Цвијана Тоде, Еогдаповић Маржа 'Ра јко , 
ЕојичиН Миловака Војин, Бојовиќ Јована Радослав, 
БошкоЕић Божидара Милош, Бошковиќ Григориј а 
Станимир, Божовић Момчила Душан, Бранковиќ 
Љубисава Драгослав, Брашанац-Пузовић Свете 
Радојка, Бр кип -Корницер Милорада Љ иља на, Б р -
љајоли-Црновршанин Заима Нафија , Буба ј а Пан-
дора Миодраг, Будимировић Раденка Душан, Б у ј а -
гић Николе Живота , Бу јић Десимира Драгомир, 
Бујошевић Перише Милош,. Букуровић Петра 
'Бсрђе; I 

ДрљакоЕић Љубомира Слободан, Цветковик 
Радисава Божидар, Цветковик Бој ина Љубомир, 
ПветковиН Трифуна Тодор, Ћесаревић Стојана 
Паун, Ч е л о в ић -Милер Ђуре Паула, Ћетојевић 
Душана Живко, 7хирић Бориса Видосав, Чавец-
-Бекер О р а њ е Ружица , Чобановић Јована Јова^ 
Чургуз Момчила Митар, Дабовић Јована Данило, 
Дакиќ Дане Дане, Дамњановић Божидара ј Јеленко, 
Давидов Душата Стеван; Дебељан, Славка Зора, Де-
ниќ Војислава Светислав, Дћцков Ж а р к а Зоран, 
Димитриј евић-Ерић Светислава Надежда, Дими-
триј евић Бо ј PIC лава Предраг, Димитријевић Боре 
Живорад, Динић Марка Слободан, Дивац-Тоокић 
Драге Веоа, Добрић-Мраовић Павла Вера, Драгиќ 
ХСивоте Радој ица, Драгосавац Душана Миле, Дуба-
јић Ђуре Јелка, Дукиќ Богдана Радомир, б а к о в и ќ 
Ж и в а н а Предраг, Ђаковић Драгомира Светозар, 
Ћорђевић Станоја Бранислав, Ђорђевић МилоЈа 
Иван, Ђорђевић Јосифа Јован, Ђорђевић Ж и в к а 
Љубомир, Ђорђевић Бранислава Милан, Ђорђевић 
Мирка Милош, Ђорђевић Јордана Младен, Ђорђе-
вић Миодрага РадОхМир, Ђошдћ Серафина Боговид, 
Ђукмћ Милорада Вера, Ђурица Милана Мићо, 
Фрлић Андриј е Јосип, Газић-Радовановић Спасоје 
Лзубица, Гајић Исамла Милоје, Гарић Димитриј е 
Радисав, , Герић Саве Милош, Гиговић Витомира 
Милан Глигориз евић Александра Милисав, Глишиќ 
Зарија Јован, Глишић Јеврема Радослав, Гоцић 
Т.рифуна- Љубиша, Гојковик Јездимира Петар, Го-
ведарица Гојка Обрен, Грданички-Славковић Све-
тне лава Олга, Грујић Милосава Радомир, Хаџиоме-
ровић Хазисћа Един; 

Иглица Османа Кемал, Илић Јована Боривоје, 
Илић -Ратомира Константин, Илић Александра Пе-
тро ниј е, Илик Живо јина Радослав, Илић Тихомира 
Слободан, Илић Борисава Урош, Илиевски Ефтима 
Благоје, Имамовић Теуфита Муневер, Искреновић 
Божила Миодраг, Ивановић Милана Војислав, Ив-
ковић Љубомира Витомир, Јаковиќ Светислава 
Иванка, Јакуповић Зеке Касим, Јанковиќ Стани-
ц а в а Драгољуб, Јанковиќ Стевана Крунослав. Ј а н -
ковиќ Арсенија Михаило, Јанковић Недељка Павле, 
Јанковиќ Живојина Томислав, Ј е ф т и ћ Благоја Ду-
шан, Јефтимир Николе Ј\нђелко, Јеина Вехбие 
Уанефија , Јелић Петра Драгутин, Јевтић Живо јина 
Драгослав, Јоцковић Радосава Драгољуб, Јоксимо-
вић Нове Светислав, Јовановиќ Јована Богољуб, 
Јовановић Живојина Константин, Јованов,ић Вла-

дана Милорад, Јовановиќ Светомира Милош, Јова -
новић Радомира Миодраг. Јовановић Љубомира 
Мирослава, Јовановиќ. Николе Никола, Јовановиќ 
Взјислава Радомир, Јовановиќ, Јована Станија, Ј у -
,ре нић Марка Станко, Каличанин Божидара Рато-
мир, Капетановић Сабита Џафер, К а р а к л и ћ Деси-
мира Миледи Карлић Миливоја Радован, Клецић 
Живадпна Вера, Коњевиќ Михаила Никола, Кор-
дић Рама : Зе јнил. Коста,диновић, Дамјана ' Мирко, 
Костић Драгое лава Слободан, Ковачевиќ Стевана 
Димитриј е, Ковачеви!! Андриј е Милинко, Коваче-
ЕИЋ Радивој а Жарко , Козица-Хаџић Рашида Зиба, 
Крсмановић Богосава Милан-, Крсмановић Миливо-
ја Момир, КрстаноЕић Гојка Срђан, Крстић Б о ж и -
дара Илија , Крстојевић Радојка Ж и в а н , Куглер 
Михај л а Душан, К у к и ћ Николе Сава, Кузмић Сте-
вана Ж и в а н ; 

Лабан-КартаљевиН Јосифа Душанка, Лазић 
Станоја Љубивоје, ЛазовиН Глише Милијацко, Л а -
зов ић Макарија Руфим, Лекиќ Тихомира Вера, 
Личина. Азема Хајриз , Лукић Аћима Бранислав, 
Лукин Д,ушана Бранислав, Магарешевић Душана 
Стеван, Мајсторовић Павла Љубиша, Мајсторовиќ 
Драгослава Мирослав, Малчевић Мате Крунослав, 
Мапојловић Симе Властимир, Марица Пане Лазо, 
Маричић-Поповић Стевана Надежда, Марин Николе 
Марица, Маринковић Бранивоја Мир-ко, Марковић 
Љубомира Бранко, Марковић Б р а н к а Милош, Мар-
ковик Милоша Момчило, Марковић Марисава Ста-
ноје,^ Марковик Ж и в о т е Тихомир, Марковик Мило-
ja Борислав, Марковик Ж и в о т е Живомир, Мартино-
гић-Илић Димитрија Милена, М а р ж и к Владислава 
Славољуб, Матејин Браиислава Зоран, Матовиќ 
Кучка Драган, Мазни,ковски Димитрија Андрија, 
Мажибрадић Јована Миодраг, Медић Марка Бого-
луб , Миха ј ловиН-ШостариН Марка Маргита, Ми-
х а ј л овиН Радомира Бранислав, Михаљ Ивана Мир-
ко, МијалковиН МилетиН Олга, МикиН Светнелава 
Љубинко, Милановиќ Добривоја Љубиша, Милано-
виќ Милојице Војко, Миленковиќ ,Радомира Љуби-
сав, Миленковиќ Милорада Љубомир,. Миленковски 
Коте Вангел, МилетиН Милоша Милосав, Милић 
Владимира Радивој е, МилиНевиН Дамњана Момир, 
МилиНевиН Миленка Слободан, Милојевић Миливо-
ја Драгослав, Милојевић Ристе Милинко, Милоје-
виН Ж и в о ј и н а Радослав, Милосављевић Б о ж е Ду^ 
шаи, МилосављевиН Љубомир^ Миломир, МилосаЕ-
л,евик Недељка Момчило, Милосављевик Игњата 
Радивој е, Милосавл^евик Ж а р к а Радослав, Мило-
сављевиН Милана Живан , МилошевиН Крсте Бог-
дан, Милошевић Велимира 'Миодраг, Милутиновић 
Милана Драгослав, МилошевиН Ми лоша Станиша, 
М и л о в а н о в а Уроша Драгомир, МиловановиН- Дер-
диН Стеве Евица, Миловиќ Јове Слободан, Милути-
новиН Радоснава Драган, Миљаковић Драгољуба 
Миодраг, М и р к о в и ќ Ж и в о ј и н а Јован, МиљковиН 
Душана Милорад, МиниН Милашина Милош, Ми-
трови Н Владимира Душан, МирковиН-МатиН Цвет-
ка Љубица, Мирковиќ Миодрага Милорад, Мишиќ 
1\ЈилиНа Момчило, МитлљеновиН Ђорђа Владимир, 
МитиН Вла јка Јосиф, МитиН Душана Јован, Митић 
Нреда К а ј к а , МитиН Ђорђа ' Никола, МитровиН 
Љубомира Божидар, МитровиН Драгутина Драго-
мир, МитровиН Ђорђа1 Иван, 'Митровиќ , Милована 
Миливоје. МитровиН Благоја Василије, Митре в иН 
Велимира Вукосав, Младенов Тоше Стојан, Младе-
новиќ Чедомира Боривоје, МладеновиН Душана 
Драгомир, МладеновиН Лазара Михаило, Младено-
виН Лазара Ненад, МладеновиН Саве Ра јко , Мује -

. зиновиН-БегановиН Деде Сабиха; 

НедељковиН Драгослава Драгиша, Недељковић 
Добросава Радосав, НедељковиН Љубомира Светислав, 
Недовић Ристе Вучко, НегројевиН Душана Станко, 
НекиН Милована Пантелија , НенадиН Р а ј к а Тихомир, 
Нешић Вз^кашина Урош, НиќитовиН Јовице Миломии, 
НикодијевиН Видена Вукослав Николик Димитриј е 
Душан, н и к о л и н Богдана Миодраг, НиколиН-Пав-
ловиН Драгутина Ружица , н и к о л и н Ранка Стеван, 
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Николиќ Ранђела Живојин, Никшић Милорад а Ду-
шанка, Нинковић Цвеје Здравко, Новаковиќ Владе 
Милан, Новковић Љубомира Миливоје, Обр-адовић \ 
Радована Бранислав, Оклопџија-Јовановиќ Милу-
тина Наталија, Орлов Петра Василије, Остојић 
Тихомира Добрила, Остојић Лазе Сретко, Оташевић 
Живадина Радиша, Пакић Бранислава Радисав, 
Пантиќ Светозара Живорад, Пауновиќ Димитрија 
Бранислав, Пауновиќ Ж и в к а Мирослав, Пауновиќ 
Милије Петар, Пауновиќ Ђорђа Радмила, Павлић 
Марка Миле, Павловић Петра Братислав, Павловић 
ЈУГилана Драгољуб, Павловић Александра Драго-
слав, Павловић А т а н а с и ј а Ђорђе, Павловић-Рако-
в и ћ ' Гвоздена Милица, Павловић Нићифора Мило-
ица, Павловић Обрад а Наталија, Павловић Милу-
тина Радован, Павловић Милована Славко, Пејчи-
новић Велимира Славко, ' Пејовић Раде Милисав, 

, Перишић Гаврило Миј аило, Перковиќ Милутина -
Борислав, Перовић Јована Милован, Петковиќ Ж и -
во јина Костадин, Петковиќ Живана Милена, Пе-
тровиќ Душана Вељко, Петрић Милана Здравко, 
Петровна Бранка Иванка, Петровић-Бабовић Ми-
луна Драга, Петровиќ Мирка Драгиша, Петроеић 
Велимир^ Драгиша, Петровић-Спасић Кристе Ду-
шанка, Петровиќ Драгише Љубинко, Петровиќ Дра-
гина Љубомир, Петровић-Николић Новака Надежда, 
Петровиќ Димитрија Озрен, Петровиќ Саве Радо-
мир, Петровиќ Антанаса Слободан, Петровић Дра-
г и т е Светислав, Петровиќ Тихомира Живко, По-
њавић Филипа Милан, Поповиќ Димитрија Мило-
рад, Поповић Жикић-Вера, Попов ић Тих емира Вла-
димир, Поштић-Јанковић Ђуре Видоева , Познанић 
Вељка Раде, Прекић Милана Душан, Прелевић 
Савић Мирослав, Прешић Божидара Миодраг, Про-
тић-Марковић Будимира Оливера, П у т и ц а Симе 
Алекса; 

Рацков Вељка Илија, Рачић Светне лава Вера, 
Раденковић Владимира Станимир, Раденковић Зари-
ја Светам лав, Радивој евић Живадина Радивој е, Ра-
доњић-Рај ковић Николе Ђорђина, Радошевић Миле 
Богдан, Радошевић, М и л е т а . Периша, Радовановић-
Николић Властимира Катарина, Раичковић-Вучи-
нић Филипа Марија, Ра јић Стевана Бранислав, 
Ракић Драгомира Дејан, Ракочевић-Јакшић Недељ-
ка Милева, Раковић Радосава Темељко, Ранђеловић 
Милорада Божидар,' Ранђеловић Николе Момчило, 
Рашић Стевана Живадин, Рашић Драге Живорад, 
Реџовић Неза Хашим, Ристић-Станојевић Божидара 
Љубица, Ристић Аранђела Ратомир, Рошко Стј елан, 
Рушпић Миљојка Младен, Сабов Калмана Звонко; 
Сајић Илије Стево, Салихбеговић-Беговић Рагиба 
Хајриз а, Савић Милоша Милан, Савић Срећка Пе-
троније, Савић Велимира Радисав, Савић Љубоми-
ра Жарко, Савић Михаил а Живорад, Сечник: Ма-
рк ј е Владислав, Сеничанин-Ћ.ир ј анић Здравка 
Станица, Сикора Палка Мишко, Симић Николе 
Душан, Симој-ловић-Илић Томе Драгиња, , Симовиќ 
Милоша Јанко, Склопић Светозара Миливоје, Ско-
чајић М и л е т а Ђорђе, Спаховић Шукрије Мехмед, 
Спасиќ Николе Милић, Спасић Боривоја Славољуб, 
Срећковић' Радише Радојко, Стајчић Десанке Мио-
драг. Стајић Никодија Јован, Станићевић-Димитри-
јевић Драгољуба Лепосава, Станисављевић Мило- , 
вана Павле, Станковиќ Камена Божидар, Станковић 
Секуле Часлав, Станковиќ Драгутина Душан, Стан-
коеић Милана Петар, Станковиќ Животе Славољуб, 
Стефановиќ Страхиње Боривоје, Степановић Све-
т о з а р Милан, Петровиќ Лазара Стеван, Стеванови^ 
Рдомира Драгиша, Стевановић Светне лава Михајло, 
Стиковић Василија Данило, Стоисављевић Саве 
Никола, Стојадиновић Петра Љубомир, Стојановик 
Благоја Драгољуб, Стојановић Милана Душан, Сто-
јановик Николе Гордана, Стојановић-Миловановић, 
Михаил а Мара, Стојановик Михајл а Панта, Сто-
јиљковић, Милутина Драгослав, Стојисављевић Јове 
Богдан, Стојковиќ Томе Александар, Стојсављевић 
Тодора Милан, Стокић Чедомира Александар, Сто-
шић Јанче Боривоје, Стрнад Јосифа Алојз, Ступар 

Мирка Бранко, Суботић Јефте Стојан, Шабанови!! 
Ба јре Рамиз, Шаќировиќ Амира "Камил, Шарано-
вић-Шљука Светислав а Драгојла, Ш ећ ера гић -Ме-
киќ Арифа Хајрија , Шево Ђуре Стеван, Шимпрага 
Милоица Вук, Шпиртовић Касима1 Исмет, Шуњевић 
Вучета Владимир, Шурбатовић Симеона Божо, Ta-
il ић Драгољуба Бранислав, Танаскоеић Александра 
Фил,ип, Танасковић Милорада Радош, Тараило Ми-
ле Војне лав, Тасић-Јевтић Трајка Ружица, Таско-
вић Крсте Вукомир, Тепех Драгутина Елвира, Тер-
зиќ Мирка Живко, Тешић Будимира Драгутин, То-
доровиќ Бранка Душан, Томашевић Милована Чедо-
мир, Томић Милана Миливоје, Тонковић Ивана 
Никола, Трајковић Димитриј е Илија, Трифуновић1 

Драгољуба Живан, Тривунџа Митра Вукашин, Ту-
рунџић-Гајић Тикомира Лепосава; 

Урошевић Милинка Милован, ,Урошевић Мили-
воја Зоран, Ваеић Велимира Илија, Величковиќ 
Ратка Драгољуб, Велимировић-Пеливановић Ж и в о -
рада Славица, Вељковглћ Стојана Властимир, Вељо-
вић Ра јка Драгослав, Вељовић Живана Милутин, 
В И Д О Ј ковић Влајка Мирослав, Вил,отиј евић Богоса-
ва Милован, Вишњић Наила Нурчо, ВоЈиновић-
-Продановић Крсте Ангелија, Вргшбрадић Славка 
Милан, Вучинић Луке Драгиша, Вујошевић Гавре 
Вукан, Вујовиќ Лабуд а Данило, Вукмановић Дра-
гомира Војислав, Вукосављевић Славка Драгослав, 
Вз^косављевић Јована Војин, Буковик Боже Сава, 
Бзгковић-Терзић Доброелава Војислава, Зашовски 
Василија Панчо, Зулић Хасана Осман, Жакула Мане 
Лазо, Ждерић Бранка Томислав, Жигиќ Милана 
Таорђе, Живаљевић Миј ата Чедомир, Живановиќ 
Момира Миомир, Живановиќ Драгутина Томислав, 
Живковић-Станојевић Боривоја Мирослава, Ж и в -
ковиќ Љубомира Ранко, Живковић Милутина Ра-
дивој е, Живковиќ Саве Стево, Жугић Николе Мом-
чило ; 

— 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 

Андриќ Лазара Влада, Чобић Момчила Томи-
слав, Спасић Светозара Радивој е, Станој евић Ста-
ноја Драгиша, Ускоковић Мирка Бошко, Вићенти-
јевић Драгољуба Владислав; 

— за залагање в.о социјалистичката изградба 
на земј ата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андрић-Вилотијевић Боже Лепосава, ,Арслако-
виќ Суље Ахмет, Балија Гане Мунир, Бељић Радо-
мир а Мирко, Блонд Карла Андреја, Бркић-Марја-
новић Велимира Снежана, Буквиќ Џеме Мустафа, 
Ћ ирић-Николић Будимирд Милица, Гајић Алексан-
дра Обрад, Ташовић Николе Сибин, Грујевић Алек-
сандра Милован, Илић Николе Славољуб, Иванче-
вић Љ у б и т е Радиша, Јевтић Миливоја Живорад, 
Јаблановић-Ђуровић Труј ице Стевка, Јовановиќ 
Боривоја Драгиша, Јовичинац Јеврема Момир, Ла-
зар евић Душана Живојин. Личина Азема Хазир, 
Љубенковић-Перић Иве Анка, ,Маринковић Радо-
слава Првослав, Милентијевић Аврама Милорад, 
Милутиновић Васили ја Никота, Мирковић Ж и в к а 
Слободан, Митић' Боривоја Часлав, Мудрић Николе 
Голуб, Нануша Суље Рашид, Нигриновић Власти-
мира Александар, Новаковиќ Тихомира Светислав, 
Нуковић Хаке Хамдо, Поповић Милосава. Слободан, 
Радосављевић-Ђурђевић Живојина Слободанка, Ра -
јиќ-Попов Витомира Даница, Ранђеловић Милутина 
Владимир, Ранковиќ Бранислава Мирослав, Рунић-
-Миливојевић Славица, Симић Добривоја Владета, 
Смиљанић-Јосиповић Станимира Андријана, Стар-
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' чергић-Ђуракић Радосава Драгослав а, СтрахиниК-
-Сековић Крсте Александра, СтојановиК-Ву кос де-
левиќ Ђорђа - Зорка, СтрахикиК-МилосављевиК 
Војне лава Зорица, Сузић-Момниловић Раде Драга, 
Томић Селимира Живорад, Вељ.ковић Светислава 
Синиша, Видој евић Мирка Душан, Бошњак Матеје 
Елза; 

-— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

' Адановић Ранка Верољуб, Антић Тихомир^ 
Бранислав, Арсић ЖиЕорада Славко, Бахор Зулфе 
Ремзија, Беочание Николе Миломир, Во буши ћ Васе 
Никола, Бојанић-Матејић Ра јка Добрила, Бошков 
вик-Шршић Ђурђа Љ иља на, Бошковиќ Новава 
Станко, Брашапац Маринка Војко, Бумбер Бранка 
Радмило, Чав.ић Радосава Милисав, ДакмК-Јованов 
Петра1 Вера, Димитријевић-Бекрић Ж а р к а Мирјана, 
Доскоеић' Мирка Милутин, Дробњак Светомир а 
Миленко, ' Дугалић Живана Љубомир, Факовиќ 
Емина Салко, Хасановић Ахмети Бајро, Хубијер 
Бећира Дер-го^ Јелисијевић Миодрага Милош, 
Јешић Милијаеа Стојан, Јовановиќ Светозара Да-
ринка, Јовановиќ Михаила Добривоје, Јовановиќ 
Светомира Мирослав, Јовичић Павла Томислав, 
Кариќ Драгољуба Милутин, Китановиќ Драгољуба 
Иван, Крстић Милорад а Зоран, ЛазаревиК-Стерано-
сић Николе Милена, Левић Божидара Велимир, 
Лукић Ћорђа Миленко, Љаљак Абаза Ђуле, Ма-
ркиќ овић Љубинка Бранко, МаринковиК' Драгите 
Радојко, Милановиќ Симеуна Новица, Миленковић-
-Марковмћ Xpncfe Вид осава, Милојковић Спасе 
Славко, М и л о в а н о в а Миодрага Петар, МиловаПо-
впћ Милосава Рајко, Милованови!! Војислава Ср-
бијан, Милутиновић-Ранковић Животе Рајна, Ми-

тровиќ Хранислава Драгослав, Митровиќ Милора,да 
Витомир, Ненадић Була Мирко, НеранџиК Миро-
слава Ранко. Николић Миодрага Мирослав, Нш1ић 
Александра Нада, Ољача-ЛукиК Тодора /Драгица, 
ПаЕличевић Данила Милан, Павловић Милисава 
Градимир, ПавлоаиК Трајка - Михајло, Петровиќ 
Радосава Милан, Петровиќ С т а т и ј а Павле, Петко-
рић Живка Раден,ко, Петровиќ Милутина Славољуб, 

,Радиќ Драгољуба Коса, Радовановић. Љубивоја Ми-
ливоје, Радовановић Љубомир^ Владислав, Радуло-
вић-Костић Братислава Снежана, Ранђеловић Дра-
гана Радован. Ристик Велимира Град,имир. Ружић 
Душана Града, Себић-Пљакић Боговида Миљојка, 
СмиљковиК Милана Радослав, Спасојеж.ић-Исаило-
iBi/ih ГЕОЗдена Дик,осава, Станишић Миломира Ра-
дован, Станитнић Велимира Властимир, Станковиќ 
-КујуНџић Степе М,илка, Станој евић Живо ј ина 
Владимир, Стојановик, Александра Бора, Стојано-
вик Миодрага Радиша, СтошсављевиК Богдана Бо-
силка, Стојковиќ Јеленка Никола, LII и х л. ра ц - П о в е и -
ковиК Живана Вера, Штрбац Глише Боро, В^сић 
Љ у б и т е Миодраг, Велиновски Милана Ичан. Влп-
стић Радосава Живорад, ByiановиК Миће Илија. 
ЗајиК Рајка Мар-ко, Здравковић Ћ,урђа Растот е. ЖИ-
РО навик Милор ада Радомир, Живковиќ Љубомира 
Слободан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

ДачиК Бранислава Драгиша, 'ДевиК ,МилиКа 
Михајло'. ЂуканогиК Александра Милош, Илик Де-
симира Исидор. Ивановик Миладина Ратко, Јаков-
љсвиК Ивана Милојко, Јанкор^К Грујице Мирољуб, 
Кол-аћ Радована Милорад. Лазаревиќ Бранислава 
Драгољуб, Марковик Радомика Братислав, Милосав-
Јѕевић Момчила Милан. МихаиловиК Милорада 
Драгослав. Мидојевић Живана Драгољуб. Николик 
Александра Живорад, РаденковиК Драгослава Ра-

дослав, РајковиК Јефте Коста, ТокиК Слободана 
Мирко, ТомиК МилиКа Радојко, УрошевцК Живото 
Мирослав, ЗагорчиК Тихомира Предраг. 

Бр. 77 
18 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З \ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Соц,ијалистич,ка Федеративна Република Јуѓослави-
вија одлучува да се о,дликува: 

— за пожртвуваност и солидарност на жителите, 
од општината Saint-Jean de Petr'etto Biicchisano на 
Ксрзика- во давањето помош на унесреќените југо-
словенски, семејства при катастрофалната несреќа 
на авионот на- ,,Инекс А дрпа Авиопромет" од ЈБуб-
љана на 1 декември 1981 година 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН' 

Општина Saint-Jean de Petretto Bicchisano на 
Корзика. 

Бр. 92 
20 октомври 1982 година 

Белград ' 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави- . 
виј а одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развиваното н,а стопанско-тех-
ничката соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Manfred Hoenighaus, член на раководството на 
западногерманската фирма „Thyssen Schachtbau 
GmbH" — Muhleim /Ruhr 

. Бр. 95 
20 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамбена?!?, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

122. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за долгорочна производствена коопе-
рација, деловно-техничка соработка и ' з а 
прибавување и отстапување материјално 
право на технологија помеѓу организа-
циите на здружен труд и странски лица 189 

123. Одлука за прогласување на изборот и за 
објавување на составот на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 191 

124. Одлука за избор на претставник на Соб-
рание-то на СФРЈ во Собранието на Ти-
товиот фонд за стипендирање на млади 
работници и деца на работници — — — , 192 

125. Одлука за обврските на републичките и 
автономните покраини за 1983 година ут- " 
врдени со Законот за средствата за 
отстранување на последиците од ката-
строфалниот земјотрес што , го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година — — — — 192 

126. Одлука за избор и прогласување на пот-
претседател на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — - — — — 192 

127. Заклучоци , на Сојузниот собор на Соб-
" ранието на СФРЈ по повод" Платформата 

за дејствување на југословенската делега-
ција на VII конференција на шефовите 
на државите или на владите на неврза-
ните земји во Њ у Делхи — — — — 192 

123. Уредба за престанок на важењето на 
Уредбата за посебните услови за прометот 
на лебот — — — — — — — — 193, 

129. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на 
цените за сите производи и услуги, освен 
за производите и услугите за кои се ут-
врдува обврската за доставување на це-
новници до заедниците за работи на це-
ните заради заверка — — — — — 193 

130. Одлука за определување на највисоките 
цени за пченично брашно од типот „850" 194 

131. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за преработките од млеко 194 

132. Одлука за определување на. највисокото 
ниво на цените за преработките од месо 
и риба и на цената за свинска маст — — 125 

133. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за електрична енергија 195 

134. Одлука за измена на Одлуката за износи-
те и условите под кои граѓани и граѓан-
ски лица можат да купуваат девизи ка ј 
овластена банка — — — — — — 195 

135. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за јаглен — — — - 196 

136. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата на Буџетот на феде-

, рацијата 'за 1983 година за покритие на 
обврските за повластено возење во пат-
ничкиот сообраќај — — — — — — 196 

137. Одлука за паричните износи на ограни-
чувањето на одговорноста на бродарот 197 

138. Одлука за измени на Одлуката за најви-
соките цени за млеко и за згоени пилиња 
—1 број лери и друга живина — — — 198 

Страна 
Страна 139. Одлука за остварување на целите и за-

дачите на заедничката емисиона и пари-
чна политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година 

140. Решение за определување на стоковниот 
контингент за злато во првото тримесечје 
1983 година — — — — — — — — 

141. Упатство за измена на Упатство за начи-
нот на евидентирање на дел од постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини штр органи-
зациите на здружен труд ги здружуваат 
во заедничките програми за развој со 
организациите на здружен труд од сто-
пански недоволно развиените републики 
и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово — - г — — — — — — — 

142. Наредба за измена на Наредбата за Та-
рифата на трошоците за излегување на 
царинскиот работник заради сместување 
на стоки под царински надзор и царине-
ње на стоки надвор од местото, односно 
просториите или просторите во кои цари-
нарницата редовно врши царински над-
зор и царинење на, стоки — — — — 

143. Правилник за метролошките услови за 
влагомери за зрна на жита и за семки на 

,меслодајни култури — — — — — 
144. Наредба за измена и дополнение на На-

редбата за начинот на измелување на 
пченицата — — — — — — — -

145. Одлука за издавање благајнички записи 
на Народната банка на Југославија -

146. Одлука за измена на Одлуката за изда-
вање на благајнички записи на Народ-
ната банка на Југославија — — — — 

147. Одлука за купување на определени хар-
тии од вредност од страна на Народната 
банка на Југославија — — — — — 

148. Одлука за измена на Одлуката за усо-
гласување на структурата на пласманите 
со структурата на изворите на средствата 
на банките по рочност — — — — — 

149. Упатство за содржината на барањето за 
заверка на ценовниците на производите 
што првпат се произведуваат, односно на 
услугите што првпат се вршат и за дос-
тавување на тие ценовници до Сојузна-
та заедница за работи на цените заради 
заверка — — — — — - — — — 

150. Општествен договор за обезбедување и 
користење на девизи за плаќање на при-
оритетен увоз на определени производи, 
односно на суровини за нивно производ-
ство во 1983 година на единствениот ју -
гословенски пазар — — . — — - — 

151. Самоуправна спогодба за финансирање 
на воспитувањето и образованието на 
граѓаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на привремена 
работа и престој во странство — — — 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката На Работната заедница на 
Народната банка на Хрватска за исплату-
вање на личните доходи преку штедни 
книшки, од 9 ноември 1979 година — — 

Назначување и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 
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Издавач: Новинско-додазачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 22U. — Директор и главен и одговорен уредник 
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