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653. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за пра-
вата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ МОЖАТ 
ДА СЕ ВРШАТ ПРЕПРАВКИ, АДАПТАЦИИ ИЛИ 
ДРУГИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА СЛУЖБЕНИТЕ 

ПРОСТОРИИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член I 
На службените простории на сојузните органи, 

по исклучок од одредбата на член 40 став 1 од За-
конот за правата и должностите на сојузните ор-
гани во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат (во натамошниот 
текст: Законот), можат да се вршат преправки, а-
даптации или други градежни работи само ако тоа 
придонесува за подобрување на условите за работа 
на сојузните органи, за порационално користење 
на службените простории и за подобрување на нив-
ната функционалност, како и кога постојните про-
стории не ги задоволуваат нормативите за користе-
ње и спремање, односно условите за нивната ста-
билност и безбедност. 

Преправки, адаптации или други градежни ра-
боти од став 1 на овој член да се вршат под усло-
вите утврдени со оваа уредба и со прописите за 
изградба на инвестициони објекти на територијата 
на која службената просторија се наоѓа. 

Член 2 
Барање за вршење преправки, адаптации или 

други градежни работи согласно со одредбите на 
оваа уредба, поднесуваат органите, организациите, 
односно службите што ги користат тие простории. 

Одлука за преправки, адаптации или други 
градежни работи донесуваат органите од член 14 
од Законот или телото што тие ќе го овластат. 

Пред донесувањето на одлуката за преправки, 
адаптации или други градежни работи на службе-
ните простории на сојузните органи, органите од 
член 14 од Законот прибавуваат мислење од струч-
ната комисија. 

Стручната комисија од став 3 на овој член ја 
формира Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Стручната комисија од член 2 на оваа уредба е 

составена од претседател и од 10 членови. Претсе-
дателот и најмалку еден член од комисијата мораат 
да бидат инженери по архитектура. 

При давањето на мислење стручната комисија 
од став 1 на овој член ги зема предвид намената 
на службената просторија а за која се бара вршење 

' на преправка, целесообразноста и општествената оп-

равданост на тие работи, долгорочната на реше-
нието и можноста за решение на друг начин. 

Административните работи за стручната коми-
сија од став 1 на овој член ги врши Управата на 
деловните згради на сојузните органи. 

Во претсметката на Управата на деловните 
згради на сојузните органи се обезбедуваат и сред-
ства за работа на стручната. комисија од став 1 на 
овој член. 

Член 4 
Реализацијата на преправките, адаптациите или 

на другите градежни работи се врши согласно со 
одлуката на органите од член 14 од Законот. 

За вршењето на преправки, адаптации или дру-
ги градежни работи на службените простории на 
сојузните органи се грижи органот, односно струч-
ната служба на која и е, доверено одржувањето и 
обезбедувањето на редовното користење на тие про-
стории. 

Член 5 
Преправките, адаптациите или другите градеж-

ни работи што се извршени на службените просто-
рии пред денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, што не се во согласност со проектот на 
зградата во која службените простории се наоѓаат, 
а не ги исполнуваат условите од член 1 на оваа 
уредба, мораат да се вратат во претходната состој-
ба, односно во состојбата согласно со проектот. 

Стручната комисија од член 2 на оваа уредба е 
должна во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба да ги предлага сите 
службени простории на сојузните органи во кои се 
извршени преправки до денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба и да даде мислење кои просто-
рии треба да се доведат во состојба согласно со про-
ектот. 

Органите, односно стручните служби надлежни 
за одржувањето и за обезбедувањето на редовното 
користење на службените простории на сојузните 
органи, во согласност со наодите на стручната ко-
мисија. се должни во рок од две години од денот 
на доставувањето на налогот да ги извршат потреб-
ните работи со кои тие простории се доведуваат во 
состојба согласно со проектот. 

Член 6 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана и на 
организациите во неговиот состав, како и на Југо-
словенската народна армија. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 477 
12 ноември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Манган, с. ^ 
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Врз основа на член 81 став 3 од Законот за 
правата и должностите на сојузните органа во пог-
лед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр. 56 30), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРИБАВУВАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА ПРЕДМЕТИТЕ СО УМЕТНИЧКА И КУЛ-
ТУРНА ВРЕДНОСТ ШТО ГИ КОРИСТАТ СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот 

на прибавување, користење, одржување, чување и 
заштита на предметите со уметничка и култур-
на вред.ност што ги користат сојузните органи од 
член 7 на Законот за правата и должностите на 
сојузните органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат (во ната-
мошниот текст: Законот). 

Член 2 
Предмети со уметничка и културна вредност се 

прибавуваат со правна работа, со надомест или без 
надомест, по основ на подароци, легати или на друг 
начин. 

Предметите со уметничка и културна вредност 
прибавени за потребите на сојузните органи прет-
ставуваат збирка на предмети со уметничка и кул-
турна вредност на сојузните органи. 

Член 3 
Предметите со уметничка и културна вредност 

ги прибавуваат органите од член 14 на Законот врз 
основа на предлог од комисија што ја формираат 
тие органи. Комисијата се состои од претседател и 
најмалку шест членови кои се именуваат од редот 
на истакнати уметници и културни работници. 

Органите од став 1 на овој член можат да фор-
мираат заедничка комисија. 

При давање на предлог за набавка на предмети 
со уметничка и културна вредност, комисијата од 
став 1 на овој член е должна да води сметка за 
застапеноста на уметничките и културните дости-
гања на народите и народностите на Југославија, 
како и за застапеноста на авторите во збирката на 
предмети со уметничка и културна вредност на со-
јузните органи. 

Член 4 
За користењето, одржувањето, чувањето и за-

штитата на предметите со уметничка и културна 
вредност се грижи Управата на деловните згради 
на сојузните органи, односно стручните служби на 
кои тоа ќе им го доверат органите од член 14 на 
Законот (во натамошниот текст: стручната служба) 

За користењето и заштитата на библиографски 
предмети и на петки книги се грижи Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Член 5 
Стручната служба се грижи за правилно кори-

стење на предметите со уметничка и културна вре-
дност, во согласност со намената на службените 
простории и потребите за нивното естетско уреду-
вање. 

Предметите со уметничка и културна вредност 
се поставуваат, односно излагаат, првенствено во 

просториите достапни за поголем број луѓе (сали 
за состаноци и холови, поголеми работни простории). 

Предметите со уметничка и културна вредност 
се поставуваат во службени простории врз основа 
на проектот на ентериерот или врз основа на мисле-
ње од стручњаци за ентериер. 

Член 6 
На барање од музеј, галерија или од авторот 

на уметничкото дело, предметите со уметничка и 
културна вредност можат да се даваат за потребите 
на организирање на јавни изложби и на други ма-
нифестации од поголемо културно значење, за што 
одлучуваат органите од член 14 на Законот. 

Стручната служба е д о л ж н а в а склучи договор 
со лицето на кое му се позајмува предметот со умет-
ничка и културна вредност за целите од став 1 на 
овој член и со тој договор да обезбеди потполна за-
штита и уредно враќање на позајмениот предмет. 

Член 7 
Стручната служба е должна да обезбеди соод-

ветни услови на чување и сместување на предме-
тите со уметничка и културна вредност. 

Просториите за сместување и чување на пред-
метите со уметничка и -културна вредност мораат 
да имаат потребни микроклиматски услови. 

Користењето и одлагањето на предметите со 
уметничка и културна вредност во депо, се врши 
на начин што обезбедува нивна заштита одт меха-
ничко оштетување. 

Стручната служба организира реставрација и 
конзервација на предметите со уметничка и кул-
турна вредност. 

Член 8 
Стручната служба покрај евиденцијата што се 

води според општите прописи за евиденција за оп-
штествените средства што ги користат сојузните ор-
гани води и посебна евиденција за предметите со 
уметничка и културна вредност. 

Посебната евиденција се состои од регистар на 
предмети со културна и уметничка вредност и од 
картотека со картон за секој одделен предмет. 

Картонот од став 2 на овој член содржи: фото-
графија на уметничкото дело; име на авторот на 
делото; назив на делото; податоци за материјалот 
и техниката на изработка и димензиите на делото 
и времето на неговото настанување; процена на у-
метничката вредност на делото; општи податоци за 
делото; податоци за реставпапија и конзервација на 
делото; податоци за излагањето на делото; податоци 
за сместувањето и за набавната вредност на делото. 

Член 9 
Стручната служба е должна да ја устрои еви-

денцијата за предметите со уметничка и културна 
вредност во рок од шест месени од денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 492 
12 ноември 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с.р. 
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655. 

Врз основа на член 72 од Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И 
ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГО-

ДИНА 

1, Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите на остварувањето на правата и долж-
ностите на федерацијата за 1981 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/81) во точка 1 став 1 бројот: 
„24.993,925.300" се заменува со бројот: „22.652,456.900", 
бројот: „3.234,077.000" - со бројот: „2.991,077.645", 
а бројот: „21.127,053.000" - со бројот: „19.184,968.000". 

Во став 2 бројот: „632,795.300" се заменува со бро-
јот" „476 393 255". 

2. Распоредот на девизите за 1981 година се ме-
нува и гласи' 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 

, — службени патувања 

Вкупно: 

5 Управа на островот 
Бриони 
Нестоковни плаќања; 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

6 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

62.400 

62.400 

43.200 
1,744.000 1,787.200 

1,511.200 

3,298.400 

14,748.800 
24,300.000 

209.600 39,253.400 

,РедеЕ! Корисник Изразено во динари Стоковни плаќања 83,713.600 
број 

Изразено во динари 
Вкупно: 122,972.000 

1 2 3 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федера-
тивна Република Југо-
славија 

7 Служба за одбранбени 
подготовки на Сојуз-
ниот извршен созет 
Стоковни плаќања 4,000.000 

Нестоковни плаќања: 
4,000.000 

Вкупно: 4,000.000 
— службени патзгвања 4,000.000 
— други плаќања 288.000 4,288.000 8 Служба за работи на 
СТОКОВНИ плаќања 1,092.000 

преведување на Сојуз-
ниот извршен совет 

Вкупно: 5,380.000 Нестоковни плаќања: 
303.000 — службени патувања 303.000 

2 Служба за репрезента- Стоковни плаќања 930.000 
тивни објекти на Прет-
седателството на Соци- Вкупно: 1,238.000 
јалистичка Федератив-
на Република Југосла-
вија 9 Уставен суд на Југо-

славија 
Нестоковни плаќања: Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 43.200 — службени патувања 33.600 

— други плаќања 545.600 533 800 Вкупно: 33.600 

Стоковни плаќања 1,334.400 
10 Сојузен суд 

Нестоковни плаќања: Вкупно: 1,923.200 
10 Сојузен суд 

Нестоковни плаќања: 

3 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 60. ООО 
3 Собрание на СФРЈ 

Нестоковни плаќања: Вкупно: 60.000 

— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

3,324.750 
615.406 
11.250 3,951.406 

11 Сојузно јавно обвини-
телство 
Нестоковни плаќања: 

Стоковни плаќања 9.201.100 — службени патувања 80.000 

Вкупно: 13,152.503 Вкупно: 80.000 
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12 Сојузно јавно право-
бранителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 100.800 

Вкупно: 100.800 

13 Сојузен општествен 
правобранител на са-
моуправувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 35.200 

Вкупно: 35.200 

14 Сојузен,;сек:ретаријат за.: 
надворешни работи 
Неетоковни плаќања: 
- службени патувања ... 37,7.95.000 
— претставништва 1.687.511.000 
— котизации 70.646.000 
— други плаќања 13,511.000 1,809,463.000 

Стоковни плаќања 40.874.000 

Вкупно: 1.850,337.000 

15 Сојузен секретаријат 
за народна одбрана 
Иестоковни плаќања: 
— службени патувања 6.351.480 
— претставништва 84,051.070 
:— котизации 407.840 
— лекување во стран-

ство 6,801.920 
— специјализации 53,443.7.90 
— други плаќања 5,954.500 157.010 600 

Стоковни плаќања 17.942.609.400 

Вкупно: 18.099 620.000 

16 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 5,000.000 

'— котизации 3,000.000 
— специјализации 1,383.000 
— други плаќања 102,500.000' 111,883.000 

Стоковни плаќања 123,014.000 

Вкупно: 234,897.000 

1? Сојузен секретаријат 
за финансии 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,440.000 
- котизации 32,760.000 
— трансфер на наслед- : 

ство 12,000.000 
- други плаќања 48,073.600 94,273.600 

1 2 3 

18 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
Нестоковни пла.ќања: 
— служб.ени патувања 
— котизации 

1,050 ООО 
12,274.000 13,324.000 

Вкупно: 13,324.000 

19 Сојузен секретаријат за 
пазар и општи стопан-
ски работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

244.500 

2,593.580 2,838.080 

Вкупно: г,зза.оао 

20 Сојузен секретаријат за 
правосудство и органи-
зација на сојузната у-
права 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

480 400 

229.000 709.400 

Вкупно: 709.400 

21 Центар за информати-
ка на сојузните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

26.400 

160.000 186.400 

Стоковни плаќања 5,300^800 

Вкупно: 5,487.200 

22 Сојузен секретаријат за 
информации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

1,896.000 

1,876.800 3,772.800 

Стоковни плаќања 5,600.000 

Вкупно: 9,372.800 

23 Сојузен комитет за е-
нергетика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
— котизации 

1,047.514 
7,974.000 9,021.514 

Вкупно: 94,273.600 Вкупно: 9,021.514 
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24 Сојузен комитет за 30 Сојузна управа за кон-
земјоделство трола на летањето 

Нестоковни плаќања: Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 1,495.900 — службени патуваЕ^а 336.800 
— котизации 
— други плаќања 

28,383.000 
1,640.000 31,518.900 

— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

140.009 
1,185.000 
2,640.000 4,301.800 

Вкупно: 31,518.900 Стоковни плаќања '300,000.000 

25 Сојузен комитет за соо-
Вкупно: 304,301.800 

25 Сојузен комитет за соо-
браќај и врски 31 Сојузна управа за ра-
— Нестоковни плаќања: диоврски 
— службени патувања 1,337.700 Нестоковни плаќања: 
- котизации 8,886.000 10.223.700 — службени патувања 246.000 

— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

36.750 
406.50(1 

4,636.500 Вкупно: 10,223.700 

— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

123.750 406.50(1 
4,636.500 

— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

406.50(1 
4,636.500 

26 Сојузен комитет за Вкупно: 5,043.000 
труд, здравство и со-
цијална заштита 32 Сојузен пазарен ин-
Нестоковни плаќања: спекторат 

— службени патувања 1,287.000 Нестоковни плаќања: 

— котизации 37,013.000 38.300.000 — службени патувања 79.200 
Вкупно: 79.200 Вкупно: 

Вкупно: 38,300.000 
33 Сојузен девизен ин-33 Сојузен девизен ин-

27 Сојузно биро за работи 
на вработувањето 

спекторат 
Нестоковни плаќања: 

Нестоковни плаќања: — службени патувања 372.800 

— службени патувања 580 800 Вкупно: 372.800 
— претставништва 190.400 771.200 

34 Сојузен воздухопловен 34 Сојузен воздухопловен 

Вкупно: 771.200 
инспекторат 
Нестоковни плаќања: 

28 Сојузен комитет за 
прашања на борците 
и воените инвалиди 

— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

307 600 
96.000 
21.600 515.200 

Нестоковни плаќања: Стоковни плаќања 350.400 

— службени патувања 65.830 Вкупно: 865.600 
— лекувања во стран-

ство 2,000.000 35 Сојузен завод за оп-
— други плаќања 1,740.000 3,805.330 штествено планирање 

Нестоковни плаќања: 
Вкупно: 3.805.830 — службени патувања 173.600 

Стоковни плаќања 600.000 
29 Сојузна управа за ца- Вкупно: ' 773.600 

рини 
Нестоковни плаќања: 36 Сојузна заедница за ра-
— службени патувања 619.000 1.959 000 ботите на цените 
— котизации 1,340.000 47,870.000 Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 58.400 

Вкупно: 49,329.000 Вкупно: 58,41)0 
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87 Сојузен завод за меѓу-
народна научна, просв,е-
тно-културна и технич-
ка соработка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

— котизации 
— други плаќања 

Вкупно: 

38 Сојузен завод за ста-
тистика 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

89 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

40 Сојузен завод за стан-
дардизација 
Нестоковни плаќања: 
—; службени патувања 
— котиз1ацииг 

Вкупно: 

41 Сојузен завод за па-
тенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— стоковни плаќања 

Вкупно: 

42 Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

2,970.552 
20,801.761 
34,000.000 57,772.313 

57,772.313 

355.950 
16.500 

6,372.450 

209.000 
14,277.000 

205.000 14,691.000 

4,299.000 

18,990.000 

535.000 
2,486.000 3:021 ООО 

3,021.000 

178.000 
764.400 

942.400 

94.520 
789.582 

2.100 886.202 

588.998 

372,450 

6000.000 

1,475.200 

1 2 3 

43 Сојузен геолошки за-
вод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 136.000 

Вкупно: 136.000 

44 Сојузна дирекција за 
резерви на прехранбе-
ни производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 160.000 

Вкупно: 160.000 

45 Сојузна дирекција за 
резерви на индустриски 
производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 408.000 

Вкупно: 408.000 

46 Сервис за давање ус-
луги за потребите на 
репрезентација на со-
јузните органи 
Н'гстоковш1 плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

1,105 ООО 
20,500.000 21,605.009 

Стоковни плаќања 21.660.000 

Вкупно: 43,265.000 

47 Сервис за администра-, 
тивни и сметководстве-
ни работи на сојузните 
органи на управата и на 
сојузните организации 
Стоковни плаќања 3,872 132 

Вкупно: 3,872 132 

48 Автосервис на сојуз-
ните органи 
Стоковни плаќања 1,889.100 

Вкупно: 1,889.100 

49 Управа на деловните 
згради на сојузните 
органи 
Нѕестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

100.000 
3,285.600 

Вкупно: 3,385.661) 
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50 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на по-
брзиот развој на сто-
пански недоволно раз-
виените републики и 
автономни покраини 
^стоковни плаќања: 
— службени патувања 114.400 

Вкупно: 114.400 

51 Претседателство на 
Централниот комитет 
на Сојузот на кому-
нистите на Југослави-
ја 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

560.000 
800.000 1,360 ООО 

Стоковни плаќања 4,000.000 

Вкупно: 5,360.000 

52 Работни организации 
за давање услуги и 
оложување зградите на 
ЦК на СКЈ и ЦК на 
НКСКС ,,Плата на 
ЦК" 
Нгстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

21.600 
901.600 923.200 

Стоковни плаќања 6,276.800 

Вкупно: 7,200.000 

53 Сојузна конференција 
на социјалистичкиот 
сојуз на работниот на-
род на Југославија 
Нгстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

2,314.000 
5,490.000 7,804.000 

Вкупно: 7,804.000 

54 Претседателство на 
Конференцијата на Со-
јузот на социјалистич-
ката младина на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

1,218.600 
103.800 1,322.400 

Вкупно: 1,322.400 

55 Сојуз на здруженијата 
на борците на народно-
ослободителна војна нѕ 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

601.000 
35.000 636.000 

56 Совет на Сојузот на 
синдикатите на Југо^ 
славија 
НкгетоковнЕИ плаќања: 

Вкупно: 

58 Југословенска лига за 
мир, независност и 
рамноправност на на-
родите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно: 

59 Сојуз на здруженијата^ 
на Југославија за Обе-
динетите нации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно: 

60 Сојуз за физичка кул-
тура на Југославија 
Нгстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

61 Народна техника — Со-
јуз на организациите 
за техничка култура на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

Стоковни плаќања 

— котизации 
— други плаќања 

450.000 
1,632.800 5,152.800 

Стоковни плаќања 1,100.000 
Вкупно: 6,252.800 

57 Претседателство на 
Црвениот крст на Ју-
гославија 
Н'естоковеи плаќања: 
— службени патувања 
— ко-тизации 
— други плаќања 

791.000 
1,339.000 
1,609.000 3,739.000 

285.600 
10.000 

73.600 
36.000 

6,512.000 
1,756,000 

100.000 

192.000 
200.000 

3,739.000 

295.600 

295.600 

109.600 

109.600 

8,368 000 

2,086 400 

10,454.400 

392.000 

130.000 

Вкупно: 6 3 6 . 0 0 0 Вкупно: 522.000 
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62 Противпожарен сојуз 
на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

192.800 
31.000 223 800 

Вкупно: 223.800 

63 Туристички сојуз на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— други плаќања 

72.900 
65,322.900 
30,867.300 96,263.100 

Вкупно: 

67 Народна банка на Ју-
гос.лавија 
Нгстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

Вкупно: 96,263.100 

64 Југословенски сов^т за 
безбедност на сообра-
ќајот 
НгстокоЕни плаќања: 
— службени патувања 
'— Котизации 

88.000 
50.060 138.000 

Вкупно: 138.000 

65 Општествени органи-
зации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,400.000 
2,400.000 

690/000 5,490.000 

Стоковни плаќања 120.000 

Вкупно: 5 610.000 

66 Служба на општестве-
ното книговодство на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

300.000 
140 000 

3,000.000 3,440.000 

Стоковни плаќања 365,425.000 

1,686.100 
60.060 

172.000 

68 Стопанска комора на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3,000.000 -
— претставништва 116,832.000 
— саеми и изложби 76,000.000 
— к оти задни 1,600.000 
— други плаќања 1,500.000 

Стоковни плаќања 

198.932.000 

1,800.000 

Вкупно: 200,7ј32.000 

69 Задружен сојуз на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

292.800 
196.800 

Вкупно: 

70 Новинска агенција 
„Танјуг" 

Нетоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

71 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународна-
та трговска комора 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

72 000 
213000 

Вкупно: 

368,865.000 

72 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигуру-
вање и здравството на 
Југославија 
Нестокооти плаќања: 
— службени патувања 
— здравствена заштита 

Вкупно: 

1,918.100 

83.000 000 

84,918.100 

73 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалид-
ското осигурување на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

72.000 
630:009 

489.600 

489.600 

2.337.650 
61 438.300 

543.000 
23.603.200 87.972.150 

9,402300 

97,374,450 

285.000 

285.000 

72.000 
58,275.000 58347.000 

58,347.000 

702.000 

Вкупно: 792.008 
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74 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

62.000 
184.000 246.000 

Вкупно: 246.000 

75 Филмски новости 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

161.600 
30.000 191.600 

Стоковни плаќања 2,864.000 

Вкупно: 3,055.600 

76 Установа за одржување 
на поморските пловни 
патишта 
Стоковни плаќања 

% 

12,410.000 

Вкупно: 12,410.000 

77 Установа за одржува-
ње на внатрешните 

1 пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 
— котизации 

97.600 
50.000 147.600 

Стоковни плаќања 2,573.000 

Вкупно: 2,720.600 

78 Југословенски регистар 
на бродови 
Стоковни плаќања 2,730.000 

Вкупно: 2,730.000 

79 Новинска установа 
„Службен лист на 
СФРЈ" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
СТОКОВНИ плаќања 

231.200 
35.013.240 

Вкупно: 35,244.440 

80 Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
Нестоковни плаќања: 

службени патувано 
— котизации 

82.400 
43.200 

1 2 3 

— други плаќања 64.000 189.600 

Стоковни плаќања 2,252.800 
Вкупно: 2,442.400 

81 Југословенска радио-
т о л евизи ја 
Нгстоковни плаќања: 
— службени патувања 1,933.920 
— котизации 26,125.000 
— други плаќања 16,785.280 44,844.200 

Стоковни плаќања 538.600 

Вкупно: 45,432.800 

82 Новинско издавачко 
претпријатие . „Кому-
нист" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 595.000 
— други плаќања 1,921.000 2,516.000 

Стоковни плаќања 25.500 

Вкупно: 2,541.500 

83 Новинско-издавачко и 
графичко прет-пријатие 
„Борба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,759.200 
— дописништва 7,241.600 
— други плаќања 3,381.400 13,382.200 

Стоковни плаќања 37,924.730 

Вкупно: 51,306.930 

84 Геомагнетски институт 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
СТОКОВНИ плаќања 

59.200 
267.000 

Вкупно: 326.200 

ВКУПНО: 22,175,536.845 

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

Е. п. бр. 473 
22 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 
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656. 

Врз основа.на член 20 од Законот за паричниот 
систем (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 46/76), во 
врска со одредбите на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1981 до 1985 година (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/81), а во согласност со 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1981 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 74/80, 30/81 и 43/81) и со одредбите на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она, и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1981 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/80), на предлог од Народната 
банка на Југославија, врз ос,нова на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

ТИКА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика, во 1981 година (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/81 и 58/81) во точка 2 став 1 бројот: „71.500,000.000", 
се заменува со бројот: „82.500,000.000", а бројот: 
„66.900,000.000" со бројот: „77.900,000.000". 

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

Е.п. бр. 491 
12 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

657. 

Врз основа на член 48 од Законот за основните 
на си.стемот за осигурување на имоти и лица („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУ-
РЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИ-
ОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН 

СЛУЧАЈ 

1. Најниските осигурени суми на кои, во смисла 
на член 47 од Законот за основите на системот за 
осигурување на имоти и лица, мора да се договори 
осигурување за еден патник во јавниот превоз од 
последици на несреќен случај, изнесуваат: 

1) за случај на смрт на патник — 100.000 ди-
нари; 

2) за случај на загуба на општата работна спо-
собност на патник — 200.000 динари; 

3) за случај на преодна неспособност на патник 
за работа на име надомест за загуба на заработката 
и фактичките нужни трошоци за лекување — 50.000 
динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на најниските осигурени суми на кои мора да 
се договори осигурување за еден патник во јавни-
от превоз од последици на несреќен случај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 7/79). 

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

Е.п. бр. 487 
12 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

658. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter AHgemeine 
Zeitung" број 231 од 6 октомври 1981 година, што 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојуз-
на Република Германија. 

Бр. 650-1-22/945 
2 ноември 1981 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

659. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL" 

Се забра.нува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието ,,Пег Spiegel" број 42 од 
12 октомври 1981 година, што излегува на герман-
ски јазик во Хамбург, Сојузна Република Герма-
нија. 

Бр. 650-122/942 
2 ноември 1981 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни р а б о т и 

Драшко Јуришиќ, с. р. 
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680. 
Врз основа на член 42а став 1 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 
38''77 и 11/80), претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТ!! ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ ИЗВЕЗУ-

ВААТ 

1. Во решението за определување на организа-
циите на здружен труд за издавање ц е р т и ф и к а т 
за квалитетот на садниот материјал на земјоделски-
те растенија што се извезуваат („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/80) во точка 1, се вршат следните до-
полненија: 

— во оддел а) по одредбата под 8 се додаваат 
две нови одредби, кои гласат: 

,,9) Земјоделски факултет — ООЗТ Институт 
за хортикултура Белград—Земун. Немањица 6; 

10) ООЗТ „Жупски рубин" Крушевац - РО 
Земјоделска станица — Крушгвац"; 

— во одделот в) по одредбата под 2 се додава 
нова одредба под 3 која гласи: 

,,З) РО за научни истражувања и примена на 
науката во лозарството и винарството ,,Радмиловац" 

Винча - Београд, Смедеревски лут бб." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6569/1 
9 ноември 1931 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство 
Милован Зидар, с. р. 

. 661. 

Врз основа на чл 33 и 66 став 1 точка 7 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 
и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕ-
ДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките и другите финансиски организации 
се должни да ги исполнуваат следните минимални 
општи услови на кредитната способност: 

1) своето парично, кредитно и девизно работење 
да го вршат во согласност со Законот за паричниот 
систем, Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини и со другите сојузни закони со 
кои тоа работење е регулирано; 

2) својата деловна политика да ја усогласуваат 
СО утврдената заедничка емисиона, парична и де-

визна политика и со заедничките основи на кредита 
ната политика и да се придржуваат кон прописите 
и мерките за спроведување на заедничката емиси-
она, парична и девизна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика; 

3) да го одржуваат пропишаниот минимум лик-" 
видни средства, како и пропишаната структура на. 
пласманите по роковите на втасаноста; 

4) уредно да ги намируваат своите обврски спре-
ма странство; 

5) уредно да ги намируваат своите обврски во 
Ј,угославија по мениците, авалите, гаранциите, су-
пер^аранциите и другите инструменти за обезбеду-
вање на п л а ќ а њ ето; 

6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат за^ 
дол жител ната резерва, и да ја држат таа резерва 
во пропишаната височина, на посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство; 

7) уредно да ги намируваат своите обврски спре-
ма народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина по кредитите 
од примарната емисија што ги користат кај неа, како 
и динарските и девизните обврски спрема народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина и Народната бонка на Југо-
славија во врска со своето девизно работење; 

8) да имаат ажурно и уредно книговодство; 
9) уредно да доставуваат извештаи и податоци 

што од нив ги бараат народната банка на републи-
ката, односно народната банка на автономната по-
краина и Народната банка на Југославија во врска 
со извршувањето на своите задачи; 

10) да ги усогласуваат обемот и динамиката на 
порастот на своите пласмани спрема рамките утвр-
дени со мерките на монератно-кредитната политика 
и со другите акти со кои се спроведува таа поли-
тика; 

11) средствата на својот резервен фонд, на за-̂  
должителната резерва кај Народната банка на Ју-^ 
гославија, на минималниот износ па посебната ре-
зерва за ликвидноста и на кредитите за одржување 
на дневната ликвидност да ги користат и враќаат 
на начинот и под условите што се утврдени со мер-
ките донесени врз основа на чл. 27, 29, 30, 31 и 32 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, со тоа што средствата на задолжи-
телната резерва да не ги користат непрестајно по-
долго од пет дена, односно со прекини не подолги 
од десет дена во текот на еден месец. 

Банките овластени за работите на платниот про-
мет и за кредитните работи со странство се должни, 
покрај исполнувањето на условите од став 1 на оваа 
точка, да ја одржуваат пропишаната минимална ре-
зерва на ликвидноста за плаќање во странство. 

2. Банката, односно друга финансиска органи-
зација, во смисла на оваа одлука, се смета како 
кредитно непособна ако не исполнува било кој од 
ус.ловите од точка 1 на оваа одлука. 

3. Како банка, во смисла на о в а одлука, се сме-
таат основната банка и здружената банка, основани 
во ,смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77 и 59/31). 

4. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

5 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на банките 
и на другите Финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/81, 49/81 и 53/81). 
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в. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 68 
16 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

662. 

Врз основа на член 30 и член 66 став 1 точка 5 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Банката или друга финансиска организација 
која на својата сметка за функционално работење 
кај Службата на општественото книговодство (во 
натамошниот текст: жиро-сметка) нема доволно 
средства за намирување на своите обврски, за одр-
жување на својата дневна ликв,идност ги користи 
средствата на својот резервен фонд издвоени на по-
себна сметка кај Службата на општественото кни-
говодство на начинот и под условите што се утвр-
дени со оваа одлука. 

2. Средствата на резервниот фонд банката ги 
користи за намирување на своите обврски, ако 
средствата на нејзината жиро-сметка, по завршена-
та дневна обработка во платниот промет не се до-
волни за покривање на сите нејзини обврски опфа-
тени со таа обработка. 

Средствата на резервниот фонд, во смисла на 
став 1 од оваа точка, банката ги к о р и с т пред ко-
ристењето на средствата на нејзината задолжител-
на резерва кај Народната банка на Југославија, и 
тоа на тој начин што налог за пренесување на сред-
ствата од посебната сметка на резервниот фонд на 
банката на нејзината жиро-сметка издава Служ-
бата на општественото книговодство на начинот 
предвиден во член 86 од Законот за Службата на 
општественото книговодство (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77, 22/78 и 35/80). 

За користењето на средствата на резервниот 
фонд, во смисла на оваа точка, Службата на опште-
ственото книговодство ја известува народната бан-
ка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покра-ина. 

3. Средствата на резервниот фонд користени во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, банката е должна 
да ги врати на посебна сметка на тие средства од 
првиот прилив на средствата на нејзината жиро-
сметка, и тоа по намирување на своите обврски за 
враќање на средствата на задолжителната резерва, 
ако и тие средства ги користела за одржување на 
својата дневна ликвидност. 

Ако банката веднаш не издаде налог за вра-
ќање на средствата користени во смисла на точка 
2 од оваа одлука, за враќање на тие средства 
налог издава Службата на општественото книго-

водство во смисла на член 87 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

4. Банката може да користа средства на резер-
вниот фонд и во текот на денот, пред завршува-
њето на дневната обработка во платниот промет, ако 
на својата жиро-сметка нема доволно средства за 
извршување на налогот во смисла на член 82 ст. 1 
и 2 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство. 

Средствата на резервниот фонд банката може да 
ги користи, во смисла на став 1 од оваа точка, под 
услов: 

1) на денот на издавањето на налогот за корис-
тење на средства на резервниот фонд да нема втас-
ани, а ненамирени овбрски по кредитите од примар-
ната емисија; 

2) во изминатите десет дена уредно да ги вра-
ќала користените средства на посебната резерва на 
ликвидноста и на задолжителната резерва, што 
Службата на општественото книговодство го утвр-
дува врз основа на своите евиденции. 

Не се смета дека банката има втасани, а нена-
мирени обврски во смисла на став 2 од оваа точка 
ако средствата на резервниот фонд ги користи за-
ради намирување на тие обврски за кое, кон нало-
гот за користење на средствата на резервниот фонд, 
истовремено поднесува и налог за враќање на тие 
обврски. 

Во случај на користење на средствата на ре-
зорвниот фонд во смисла на ст. 1 до 3 на оваа точ-
ка, банката на Службата на општественото книго-
водство и поднесува налог за пренесување на сред-
ства од својата посебна сметка на средствата на 
резервниот фонд на својата жиро-сметка. 

За користењето на средствата на резервниот 
фонд, во смисла на одредбите на оваа точка, бан-
ката е должна веднаш да ја извести народната бан-
ка на републиката, односно народната банк-
ка на автономната покраина, согласно со постапка-
та што е предвидена во случај н^ користење на 
средства на резервниот фонд во смисла на член 
86 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство. 

5. Средствата на резервниот фонд, користени во 
смисла на точка 4 од оваа одлука, банката е должна 

да ги врати во согласност со одредбите на точка 3 
став 1 од оваа одлука. 

Користењето на средствата на резервниот фонд 
на банката, во смисла на точка 4 од оваа одлука, 
не може да трае непрекинато подолго од 15 дена. 

6. Како банка, во смисла на оваа одлука, се сме-
таат основната банка и здружената банка, основани 
во смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77 и 59/81). 

7. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука, по потреба, дава Народната банка на Југо-
славија, во соработка со Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот и 
условите на користење на резервниот понд на бан-
ките и на другите финансиски организации за одр-
жување на нивната дневна ликвидност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/81, 49/31 и 58/81). 

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

О. бр. 69 
12 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 
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663. 

Врз основа на член 17 и на член 66 став 1 точ-
ка 14 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/81) и ,точка 8 од Одлуката за остварува-
ње на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1981 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/81 и 58/81), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Ј у г о с л а в и ј а 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79,-66/79, 8/80, 12/80, 38/80, 
40/80. 43/80. 51/80, 58/80, 72,80, 4/81, 27/81 и 58/81) во 
точка 3 во одредбата под 9 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и потоа се додава нова 
одредба под 10, која гласи: 

,ДО) на средствата на банкарските организации 
во странство што ги основале југословенски банки, 
во согласност со одредбите на член 73 и кои работат 
во согласност со член 35 од Законот за вршење на 
стопански дејности ЕО странство („Службен лист на 
СФРЈ4 , бр. 15/77 и 17/78), а кои средства тие банкар-
ски организации ги собираат во странство од домаш-
ни организации и банки или од странски органи-
зации. банки и граѓански лица, ако на тие средства 
се пресметуваат и издвојуваат средства според мер-
ките на монетарно-кредитното регулирање на зем-
јата во која се наоѓаат тие банкарски организации." 

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

О. бр 70 
12 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

664. 

Врз основа на член 32 и член 66 став 1 точка 17 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр, 
49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Банките можат, за одржување на дневната 
ликвидност, да користат кредити од средствата на 
примарната емисија кај народните банки на репу-
бликите, односно кај народните банки на автоном-
ните покраини до височината и под условите што 
се утврдени со оваа одлука. 

2. Кредитот по о-ваа одлука банката може да го 
користи привремено, а најдолго 15 работни дена 
во месецот, и тоа: 

1) врз основа на благајничките записи на На-
родната банка на Југославија - до износот на но-
миналната вредност на тие записи; 

2) врз основа на обврзници на федерацијата из-
дадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75 и 48/76), врз основа на кои банките дале кре-
дите на организациите на здружен труд за наме-
ните од тој закон — до височината од 250/о од из-
носот на дадените кредити; 

3) врз основа на обврзници на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76 и 62/77 — до височината од 25% од но-
миналната вредност на тие обврзници; 

4) врз основа на обврзници на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за измени и допол-
ненија на Законот за утврдување на вукпниот обе^ 
на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 
година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80) — до 
височината од 15% од номиналната вредност на тие 
обврзници; 

5) врз основа на обврзници на републиките и 
автономните покраини, како и на обврзници за кои 
републиките, односно автономните покраини пре-
зеле обврска да ги амортизираат или да ја гаран-
тираат нивната исплата — до височината од 25% 
од номиналниот износ на обврзниците што втасу-
ваат во рок од шест месеци од денот на користење-
то на кредитот. 

3. Кредит за одржување на дневната ликвид-
ност, во смисла на оваа одлука, банката може да ко-
ристи заради намирување на своите обврски ако за 
намирување на тие обврски нема средства на жиро-
сметката, па поради тоа користи средства на ре-
зервниот фонд, односно средства на задолжителна-
та резерва кај Народната банка на Југославија. 

Како доказ дека банката користи средства на 
резервниот фонд, односно средства на задолжител-
ната резерва служат податоците што народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина ги добива од Службата на 
општественото книговодство, во смисла на член 86 
став 3 од Законот за Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77, 
22'78 и 35/80), како и фотокопијата на налогот на 
банката за користење на средства на резервниот 
фонд во смисла на точка 4 став 4 од Одлуката за 
начинот и условите на користење на резервниот 
фонд на банките и на другите финансиски органи-
зации за одржување на нивната дневна ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/81). 

Кредит за одржување на дневната ликвидност, 
во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може 
да користи под услов: 

1) во периодот од изминатите 30 дена да не-
мала втасани а ненамирени обврски по кредит за 
ликвидност, односно на денот на користењето на 
тој кредит да немала втасани, а невратени отплати 
по кој и да е вид кредит од примарната емисија, 
што народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина го утврдува 
врз основа на своите евиденции; 

2) во изминатите 10 дена уредно да ги враќала 
користените средства на минималниот износ на по-
себната резерва на ликвидност а, на задолжителна-
та резерва и на резервниот фонд. 

За време на користењето на кредитот за одржу-
вање на дневната ликвидност банката не може да 
пушта кредити и други пласмани во курс. 

4. Кредит од точка 2 на оваа одлука банката 
може да користи непрекинато или со прекини до 
вкупно 15 работни дена без оглед на износот на ко-
ристениот кредит. Како ден на почетокот на кори-
стењето на кредитот се смета денот кога на банка-
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тз и се пренесени средствата на нејзината жиро-
сметка а денот кога банката ќе го врати кредитот 
не се смета како ден на користење на кредитот. Ако 
банката го врати кредитот истиот ден кога средства-
та и се пренесени на жиро-сметката, ќе се смета 
дека кредитот го користела во траење од еден ден. 
Како работен ден се смета и сабота. 

5. Како банка, во смисла на оваа одлука, се сме-
таат основната банка и здружената банка, основани 
во смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2 77 и 53/81. 

6. Технички упатства за применување на оваа 
одлука, по потреба, дава Народната банка на Југо-
славија. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за кредитирање 
на банките за одржување на дневната ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/81, 49/81 и 58/81). 

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

О. бр. 71 
16 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 
на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

665. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и на член 66 став 
1 точка 15 од Законот за Народната банка на Ју -
гославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредби-
те на Одлуката за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) и Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/81 и 58/81), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1981 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 

монетарно-кредитната политика во 1981 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 27/81, 42'81 и 49/81) 
во точка 10 зборовите: „до 45% во периодот до 31 
август, а 40% почнувајќи од 1 септември 1981 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „до 45%". 

2. Во точка 11 став 2 зборовите: „до 45% во 
периодот до 31 август, а до 40% почнувајќи од 1 
септември 1981 година" се заменуваат со зборовите: 
„до 45%". 

3. Во точка 12 зборовите: „од 45% во периодот 
до 31 август, а од 40% почнувајќи од 1 септември 
1981 година" се заменуваат со зборовите: „од 45%". 

4 Во точка 25 по став 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

,,По исклучок за кредитирање на сезонските 
залихи на пченка ка ј крајните корисници кои пчен-
ката ја користат како репродукционен материјал, 
банките можат да користат кредити до височина 

од 70% од состојбата на кредитите што за тие за-
лихи им ги дале на организациите на здружеа 
труд кои пченката ја користат како репродукцио-
нен материјал за гоење и индустриска преработка 
во сопствено производство." 

Досегашните ст. 2 и 3 на оваа точка стануваат! 
ст. 3 и 4. 

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

О. бр. 72 
12 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 
на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

666. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
поаѓајќи од начелата и ставовите за кадровската 
политика утврдени со Уставот на СФРЈ и со до-
кументите на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија и на другите општествено-политички органи-
зации и заедници, во согласност со иницијативата 
на другарот Тито за унапредување на колектив-
ниот труд, одлучувањето и одговорноста, Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот, сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, Централниот комитет 
на Сојузот на комунистите на Југославија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојуз-
ниот одбор на Сојузот на здруженијата на борци-
те од Народноослободителната војна на Југослави-' 
ја, Конференцијата на Сојузот на социјалистичката 
младина на Југославија, Собранието на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет, Стопанската комора на Југославија, конфе-
ренциите на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на републиките и конференциите на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на автоном-
ните покраини склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИ-
ТИКА ВО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА И ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците на Општествениот договор за ос-

тварување на кадровската политика во органите и 
организациите на федерацијата и во органите на 
општествено-политичките организации во федера-
цијата (во натамошниот текст: Општествениот до-
говор) се согласни кадровската политика да ја 
спроведуваат врз единствени идејно-политички и 
класни основи и врз принципите на рамноправнос-
та на социјалистичките републики и на со-
цијалистичките автономни покраини, односно на 
народите и народностите на Југославија; да 
остваруваат организирана меѓусебна соработка 
во спроведувањето на утврдената кадровска 
политика, да ги унапредуваат колективниот труд 
и одлучувањето и личната и заедничката од-
говорност; да развиваат демократизација и ј ав-
ност на работата во решавањето на кадровските 
прашања; да обезбедуваат одговорност во оствару^ 
вањето на утврдената кадровска политика и досле^ 
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дно да ги применуваат начелата и критериумите 
на утврдената кадровска политика во предлагање-
то и изборот, именувањето односно назначувањето 
на кадри на определени функции или работи и за-
дачи. и при изборот на работници на работа во ор-
ганите и организациите на федерацијата и во ор-
ганите на општествено-политичките организации 
во федерацијата. 

Член 2 
Со Општествениот договор се утврдуваат ос-

новните задачи на учесниците на Општествениот 
договор во остварувањето на начелата и критериу-
мите на утврдената кадровска политика во пред-
лагањето и изборот, именувањето, односно назна-
чувањето на кадри на определени функции, или 
работи и задачи, и при изборот на работници на 
работа во органите и организациите на федераци-
јата и во органите на општествено-политичките 
организации во федерацијата и основните обврски 
на учесниците на Општествениот договор во пла-
нирањето, подготвувањето и оспособувањето на тие 
кадри; во организирањето на кадровски тела и 
кадровски служби и во остварувањето на други 
заеднички задачи во спроведувањето на Општес-
твениот договор. 

Член 3 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека со своите посебни акти попотполно ќе 
ги разработат основните задачи во остварувањето 
на утврдената кадровска политика и основните 
обврски во спроведувањето на Општествениот до-
говор во органите и организациите на федерација-
та и во органите на општествено-политичките ор-
ганизации во федерацијата и дека со посебни до-
кументи поблиску ќе ги уредат меѓусебните права, 
обврски и одговорности во односите на соработка-
та со соодветните републички и покраински органи 
и организации и со органите на општествено-поли-
тичките организации. 

II ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА И КРИТЕРИ-
УМИТЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА 

Член 4 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека во остварувањето на утврдената ка-
дровска политика ќе обезбедуваат: 

1) унапредување и развивање на колективни-
от труд и одлучувањето и на личната и заедничка-
та одговорност во органите и организациите на фе-
дерацијата и во органите на општествено-политич-
ките организации во федерацијата; 

2) применување на принципот на едногодишен 
мандат за претседателите во органите и организа-
циите на федерацијата и во органите на општес-
твено политичките организации во федерацијата, 
освен во оние во кои мандатот трае подолго од ед-
на година, обезбедувајќи и во соодветниот период 
на тие функции да се избираат кадри од секоја 
социјалистичка република и социјалистичка авто-
номна покраина; 

3) натамошна демократизација на кадровската 
политика и јавност на работата на самоуправните, 
политичките, општествените, државните и другите 
органи што учествуваат во остварувањето на ка-
дровската политика во федерацијата, со постојано 
и најшироко учество на работниците и граѓаните 
во изградувањето и остварувањето на кадровската 
политика; 

4) примена на начелото на секој работник и 
граѓанин под еднакви услови да му е достапна се-
која функција односно сите работи и задачи во 
органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општестЕено-политичките организации 
во федерацијата; 

5) рамноправна застапеност на социјалистички-
те републики и соодветна застапеност на соција-
листичките автономни покраини, како и порамно-: 
мерна застапеност на кадрите од сите народи и на-
родности на Југославија; 

6) избор на поголем број работници — непо-
средни производители, жени и млади, како и ка-
дри со револуционерно искуство, во органите и ор-
ганизациите на федерацијата и во органите на оп-
штествено-политичките организации во федераци-
јата, во согласност со нивната улога и придонес во 
општествениот труд и со нивното учество во оп-
штествено-економскиот и политичкиот живот; 

7) поодлучна ориентација на непрофесионално 
вршење на определени општествено-политички 
функции и декумулација на вршење на тие функ-
ции ; 

8) доследно остварување на начелото за огра-
ничување на повторен избор, именување и назна-
чување на кадри на функции односно на работи и 
задачи во органите и организациите на федераци-
јата и во органите на општествено-политичкитв 
организации во федерацијата, во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ и со сојузните закони односно . во 
согласност со статутите на општествено-политичкл-
те организации; 

9) враќање на кадрите во социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини, 
во организациите на здружен труд и во другите 
самоуправни организации и заедници по истекот 
на времето поминато на функции односно на зада-
чи и работи во органите и организациите на феде-
рацијата и во органите на општествено-политички-
те организации во федерацијата. 

Член 5 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека во постапката за предлагање и избор, 
именување, односно назначување на кадри на оп-
ределени функции, односно работи и задачи во ор-
ганите и организациите на федерацијата и во ор-
ганите на општестзено-политичките организации во 
федерацијата ќе тргнуваат особено од: 

1) нивниот придонес на развојот на општестве-
но-политичкиот и општествено-економскиот систем 
на социјалистичкото самоуправување, на јакне-
њето на братството и единството и остварувањето 
на рамноправноста на народите и народностите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на надворешната и внатрешната безбедност 
на земјата, уставноста и законитоста; 

2) потврдените работни и стручни квалитети И 
соодветните способности за вршење на определени 
функции односно работи и задачи; 

3) личното однесување, довербата и угледот 
што го уживаат во средината во која живеат и ра-
ботат; 

4) нивниот придонес за развивањето на колек-
тивниот труд и одлучувањето и на личната и заед-
ничката одговорност. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека со посебни акти поблиску ќе ги утвр-
дат и посебните критериуми во согласност со Оп-
штествениот договор, зависно од карактерот на оп-
ределена функција односно работа и задача и при 
изборот на работници на работа во соодветен орган 
или организација на федерацијата, односно во со-
одветен орган на општествено-политичката органи-
зација во федерацијата. 

Член 6 : 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека ќе обезбедат носителите на самоуправ-
ните, јавните или другите општествени функции во 
органите и организациите на федерацијата и во ор-
ганите на општествено-политичките организации 
во федерацијата своите функции односно работи И 
задачи да ги вршат врз основа и во рамките нЗ 
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утврдените овластувања со Уставот на СФРЈ, со 
сојузни закони, односно со статут утврдените овла-
стувања; врз, нивн,ата работа да се спроведува оп-
штествена контрола; да се остварува јавност во 

'нивната работа; да развиваат лична и заедничка 
одговорност за работата на органите и организациите 
во кои вршат своја функција, односно работи и за-
дачи и доследно да го применуваат начелото за 
ограничување на повторен избор односно именува-
ње и назначување, за реизборност и сменливост и 
институтот на отповик. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека со своите акти ќе ги утврдат критери-
умите и постапката, за оценување на работата на 
функционерите и на раководните работници за 
време на вршењето на должноста, во согласност со 
сојузен закон и со друг акт на органите и органи-
зациите во федерацијата. 

Член 7 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека долгорочно ќе ги планираат определе-
ните профили на кадрите и дека ќе ги подготву-
ваат за соодветни функции односно работи и зада-
чи во органите и организациите на федерацијата 
и во органите на општествено-политичките орга-
низации во федерацијата. 

Органите и организациите во федерацијата -
учесниците на Општествениот договор се обврзу-
ваат дека за своите кадровски потреби навремено 
ќе ги известуваат соодветните органи и организа-
ции во социјалистичките републики и социјалисти-
чките автономни покраини и дека ќе соработуваат 
со тие органи во рационалното распоредување на 
кадрите. 

Член 8 
Учесниците на Општествениот договор се со-

гласни консултациите во подготовката на предлози 
за кандидати за функции односно работи и задачи 
во органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичкита организации 
во федерацијата да се вршат во тие органи, однос-
но организации. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека меѓусебно ќе вршат консултации и де-
ка ќе ги усогласуваат ставовите во подготвување-
то на предлози за кандидати за оние функции во 
органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичките организации 
во федерацијата што заеднички ќе ги утврдат. 

Учесниците на . Општествениот договор се со-
гласни претходната постапка за предлагање на 
кандидати за претседатели и членови на Сојузниот 
извршен совет да ја уреди со своја одлука Сојуз-
ната конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија. 

Член 9 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека кадровската политика во однос на 
именуваните и назначените работници во работните 
заедници на органите и организациите на федера-
цијата и на органите на општествено-политичките 
организации во федерацијата, ќе ја остваруваат 

'сообразно со начелата и критериумите утврдени во 
чл. 4 и 5 од Општествениот договор. 

Во остварувањето на кадровската политика во 
однос на работниците од став 1 на овој член, учес-
ниците на Општествениот договор се обврзуваат 
посебно дека: ќе го подигаат нивото на нивната 
стручна оспособеност со стручно усовршување и на 
друг начин; ќе го По дмл а дуваат нивниот состав; ќе 
обезбедуваат ^рамномерна застапеност на кадрите 
од социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини, на народите и народностите 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија; ќе го применуваат принципот на реизбор-

ност и измамливост во согласност со Уставот на 
СФРЈ и сојузните закони и со документите на оп-
штествено-политичките организации; ќе создаваат 
услови за нивно постојано и организирано движеа 
Н̂ е помеѓу органите и организациите на федераци-
јата ,и органите на општеетвено-политичките орга-
низации во федерацијата и органите и организа-
циите на социјалистичките републики и на соци-
јалистичките автономни покраини, општествено-
но литичките организации во социјалистичките пе-
публики и социјалистичките автономни покраини. 

Член 10 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека, поаѓајќи од основните начела од член 
4 на овој договор, посебно ќе се ангажираат врз 
обезбедувањето на соодветни кадри за вршење на 
работи и задачи во дипломатска и Конзуларна слу-
жба, во стопански и во други претставништва во 
странство и во меѓународни организации, што ги 
исполнуваат и посебните критериуми, особено во 
поглед на стручната оспособеност за работа на ра-
боти со странство, во поглед на знаењето на соод-
ветен јазик потребен за работа на работи во стран-
ство и сл. 

Учесниците на Општествениот договор се со-
гласни соодветните органи и организации со посеб-
ни акти поблиску да ги утврдат начинот, условите 
и критериумите за избор на кадри во дејностите од 
став 1 на овој член, времето на престојот во стран-
ство и начинот на решавање на статусните праша-
ња на тие кадри. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР 

Член 11 
Учесниците на Општествениот договор се обвр-

зуваат дека, тргнувајќи од заедничката одговор-
ност за доследно остварување на начелата и кри-
териумите на кадровската политика во органит.е и 
организациите на федерацијата и во органите на 
општествено-политичките организации во федера-
цијата, со свои акти ќе ги утврдат своите права, 
обврски и одговорности и со посебни документи ќ̂ з 
ги уредат меѓусебните права, обврските и одговор-
ностите во односите на соработка со соодветните 
републички и покраински органи и организации 
што произлегуваат од Општествениот договор, а осо-
бено во поглед на: 

1) застапеноста на кадри од социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраи-
ни и обезбедувањето на националниот состав со 
кое се остварува ^рамномерна застапеност на ка-
дри од социјалистичките републики и социјалисти-
чките автономни покраини и на народите и народ-
ностите на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и адекватната застапеност на жени и 
млади во составот на избираните и именуваните 
функционери, назначените и стручните работници 
во работните заедници; 

2) применувањето на принципот на ограничено 
траење на мандатот на определени функции и ре-
изборност на избираните и именуваните функцио-
нери и назначените работници што вршат опреде-. 
лени стручни работи и задачи во согласност со у,с-
тавот на СФРЈ и сојузните закони и со докумен-
тите на општествено-политичките организации во 
федерацијата; 

3) определувањето на функции и раководни 
места што ќе се вршат професионално; 

4) поорганизирано^ и поефикасното создавање 
на услови потребни за работа и живот на кадрите 
што се избираат, именуваат или назначуваат на 
определени функции односно работи и задачи во 
органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичк^те организации 
во федерацијата; 
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5) обврските на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини да ги 
преземат своите кадри по истекот на времето за кое 
се избирани, именувани или назначени во органите 
и организациите на федерацијата и во органите на 
општествено-политичките организации во федера-
цијата. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека, во соработка со соодветните органи и 
организации во социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини, актите од 
став 1 на овој член ќе ги донесат во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето на Општествениот 
договор во сила. 

Член 12 
Единственото остварување на кадровската по-

литика во органите и организациите на федераци-
јата и во органите на општествено-политичките ор-
ганизации во федерацијата ги обврзува учесници-
те на Општествениот договор со својата активност 
,ца влијаат органите и организациите во федераци-
јата. што вршат задачи и работи од интерес за фе-
дерацијата и социјалистичката република и соци-
јалистичката автономна покраина, а кои не се пот-
писници на Општесвениот договор — во своите акти 
да ги вградат начелата и критериумите на кадров-
ската политика утврдени со Општествениот договор. 

Член 13 
Учесниците на Општествениот договор се со-

гласни спроведувањето на Општествениот договор 
да го следи Координациониот одбор на Претседа-
телството на Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југослави-
ја за остварување на кадровската политика во 
органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичките организации 
во федерацијата, во согласност со задачите што се 
утврдени со Одлуката на Претседателството на Со-
јузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија за неговото ос-
новање и со Општествениот договор. 

Учесниците на Општествениот договор се обвр-
зуваат дека од својот состав во Координациониот 
одбор од став 1 на овој член ќе избираат делегати 
и ќе им даваат насоки за работа, како и дека ќе ја 
утврдат обврската на делегатите за својата работа 
да ги известуваат учесниците на Договорот. 

Учесниците на Општествениот договор се со-
гласни Координациониот одбор од став 1 на овој 
член со својот Деловник поблиску да ги утврди на-
чинот на работа и постапката во остварувањето на 
своите задачи. 

Член 14 
Измени и дополненија на Општествениот дого-

вор се вршат на предлог од еден или повеќе учес-
ници на Општествениот договор. 

Измените и дополненијата на Општествениот 
договор се сметаат како усвоени кога со нив ќе се 
согласат сите учесници на Општествениот договор. 

Измените и дополненијата на Општествениот 
договор се вршат на начинот и по постапката пред-
видена за неговото склучување. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на Општес-

твениот договор престанува да важи Општествени-
от договор за кадровската политика во федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/76). 

Член 16 
Општествениот договор е склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на неговите 
учесници. 

Општествениот договор влегува во сила осмиот 
ден ед денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

13 ноември 1981 година 
Белград 

За Сојузната конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работни-

от народ на Југославија, 
Кољ Широка, е. р. 

За Централниот комите-т на Соју-
зот на комунистите на Југославија, 

Бранко Микулиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Југославија, 

Ѓорѓе Лазиќ, с. р. 

За Сојузниот одобр на Сојузгт на 
здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна на Ју-

гославија, 
ВИЦКО АНТИЌ, С. р . 

За Конференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина на Ју-

гославија, 
Миодраг Вуковиќ, с. р. 

За Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југосла-

вија, 
Срета Ковачевиќ, с. р. 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с.р. 
Зоран Полич, с. р. 

За Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република 

Југославија, 
Фадиљ Хоџа, с. р. 

За Сојузниот извршен совет, 
д-р Иво Марган, с. р. 

За Стопанската комора на Југос-
лавија, 

Јон Србован, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Босна и Херцего-

вина, 
Мунир Месиховиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Црна Гора, 
Омер Курпејовиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Хрватска, 
Божидар Гагро, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Македонија, 
Азем Зулфиќари, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Словенија, 
Митија Рибичич, с. р. 
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За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Србија, 
Жика Радојловиќ, с. р. 

За Покраинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Косово, 
Азем Власи, с. р. 

За Покраинската конференцијана 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Војводина, 
Павле Кртиниќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 2 
СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРА-
НА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО ВТОРОТО ПОЛУ-

ГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА 

1. Работната организација АТП „Севертранс". 
од Сомбор, поведе постапка пред Уставниот суд на 
Југославија за оценување на согласноста на одред-
бите од член 2 став 3 на Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за исплатување на определени издатоци во 
второто полугодие на 1981 година со Уставот на 
СФРЈ, бидејќи смета дека со нив се ограничува 
правото на распределба во основните организации 
на здружен труд, како и дека се доведуваат во не-
рамноправна положба организациите на здружен 
труд кои, во второто полугодие на 1980 година, има-
ле помалку издатоци за дневници, во однос на оние 
организации на здружен труд кои имале поголеми 
издатоци за дневници во истиот период. 

2. Со оспорениот закон се забранува располага-
њето со дел од општествените средства за испла-
тување на определени издатоцт1 во второто полуго-
дие на 1981 година од страна на организациите на 
здружен труд и други корисници на општествена 
средства за определени цели, односно со тој закон 
се ограничува растежот на издатоците за овие по-
треби, во зависност од формата на потрошувачката 
и од корисникот на општествени средства, додека 
одделни корисници на општествени средства, за 
определени форми на потрошувачка, се изземаат 
од пропишаното ограничување и им се препушта 
на соодветните органи на управувањето со своите 
акти да ја утврдат височината на тие издатоци. 

Според одредбата на член 267 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај дру-
гото, кога тоа е неопходно заради спречување и от-
странување на поголеми растројства во стопанство-
то, да се пропише привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства за потро-
шувачка од страна на организациите на здружен 
труд и другите корисници на општествени сред-
ства. 

Неопходноста на привремената забрана на ра-
сполагањето со дел ед општествените средства за 
потрошувачка заради спречување или отстранување 
на поголеми растројства во стопанството, ја цене-
ше, во рамките на своите надлежности, Собранието 
на СФР.Ј, при донесувањето на Законот. 

3. Врз печова на член 375 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на СФРЈ член 13 став 1 и член 29 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-

ницата одржана на 21 октомври 1931 година, Устава 
ниот суд донесе 

О д л у к а 1 

Се одбива предлогот на работната организација 
АТП „Севертранс", од Сомбор, за оценување на 
уставноста на одредбите од член 2 став 3 на Зако-
нот за привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за исплатување на опре-
делени издатоци во второто полугодие на 1981 го-
дина. 

Оваа одлука судот ја донесе во составот: прет-
седател на Судот Никола Секулиќ и судии: Ра-
мадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, Милорад Дос-
таниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делепиќ, Владимир При-
вид, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спиров-
ски. д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Мијушко 
Шибалиќ. 

У. бр. 186/81 
21 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

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

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ 

I 

Се отповикува 
Живко Јошило од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бангладеш. 

II 

Се назначува 
Густав Задник, потпретседател на Координацио-

ниот одбор на Стопанската комора на Словенија за 
економски односи со странство, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бангладеш. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
изврши овој указ. 
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IV 

Овој указ влегува ВО сила веднаш. 

У. бр. 40 
21 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИ-
БИСКА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ЏАМА-

ХИРИЈА 

I 
Се отповикува 
Сафет Шерифовиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Народна Либиска Арапска Џамахирија. 

II 

Се назначува 
Наум Ачковски, начелник на управата во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Соци-
јалистичка Народна Либиска Арапска Џамахирија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 41 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА ТАНЗА-
ЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЈА 

I 

Се отповикува 
Милорад Коматина од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединета Репуб-
лика Танзанија. 

II 
Се назначува 
Иван Ивековиќ, член на Претседателството на 

Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Хрватска, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Обединета 
Република Танзанија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр 42 
2 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КЕНИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

КЕНИЈА 

I 
Се отповикува 
Реџо Терзиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Кенија. 
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И 

Се назначува 
Зоран Жагор, претседател на одборот на Собо-

рот на републиките и покраините за кредитно-моне-
тзрниот систем на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија,, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Рапублика Ке-
нија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ, 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 43 
5 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседа гелството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИС-
ТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 0 -
ПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН 

I 

Се отповикува 
Мирослав Милутиновиќ од должноста извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна' Република Југославија во Ислам-
ска Република Пакистан. 

II 
Се назначува 
Слободан Мартиновиќ, главен инспектор во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федератинна Република Југославија во Ис-
ламска Република Пакистан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 44 
4 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 
. 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ГРЦИЈА 

1 
Се отповикува 
Ратко Мочивник од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Гр-
ција. 

II 

Се назначува 
Трајко Трајковски, советник на сојузниот сек-

ретар за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Грција. 

III 

Сојузниот ,секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 45 
5 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за 

Новинско-издавачката установа Службен лист на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НО-
ВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста директор на Но-
винско-издавачката установа Службен лист на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
Душан Машовиќ, поради истекување на периодот 
на назначувањето на оваа функција. 

С. и. п. бр. 15 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарин, с, р. 
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Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Но-
винско-издавачката установа Службен лист на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославиј.а 
(,.Службе-н лист на СФРЈ", бр, 43/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКО-
-ИЗДАВАЧКАТА. УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За директор на Новинско-издавачката установа 
Службен лист на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се назначува Вељко Тадиќ. по-
мошник на претседателот на укинатиот сојузен ко-
митет за наука и култура. 

С. п. П. бр. 1183 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен сонет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник сојузен 
секретар за надворешни работи Драгомир Петровиќ, 
поради заминување на друга должност. 

С, п. п. бр. 1185 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став I од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извртен совет и сојузните органи на упра-
вата. (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23 78), Сојузниот 

' извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУ,ЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Јован 
Печеновиќ, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1187 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор; во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Лазар 
Живуљ, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1.186 . 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет. 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
обновите на системот на државата управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните, органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ",, бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Драгу-
тин Рожман, поради заминување-на друга должност. 

С. П. п. бр. 1117 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Тариќ Ајановиќ, член на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Босна и Херце-
говина и претседател на Републичкиот комитет за 
односи со странство. 

С. п. п. бр. 1126 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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Врз основа на член 7 став 2 од Уредбата за Ав-
то-сервисог на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АВТО-СЕР-
ВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За директор на Авто-сервисот на сојузните ор-
гани се назначува Милорад Русмир, досегашен ди-
ректор на тој авто-сервис. 

С. п. п. бр. 1184 
30 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ' 

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

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
животот, и долгогодишната револуционерна работа, 
а за извонредни заслуги во изградбата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, за раз-
вивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во 
борбата за слобода и независност на нашата земја 
како и за значаен придонес на нејзината политика 
за мир и пријателска соработка со другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Вукановић Бега Радован. 

Бр. 46 
27 мат 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИС,ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за повеќегодишна успешна работа и извон-
редни заслуги врз унапредување на обострано ко-
рисна економска соработка, како, и за значаен при-
донес во развивањето на пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка. Федеративна Република Југо-
славија и Сојузот на Советските Социјалистички 
Републики 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Иван Васиљевић Архипов, прв заменик-претсе-
дател на Советот на министрите на СССР. 

Бр. 47 
28 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, 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-

- ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Томашевић Косте Бранко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакаловић Мустафе Аго; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЗД 

Авдаловић Митпа Радомир, Галић Анте Лоз го, 
Ибрановић Незира Теуфик, Јуришиќ Јосипа Томис-
лав, Видовпћ Станка Борислав; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јосиповић Ивана Немања; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
Од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аврам Радована Љепосава, Биџан Хасана Мус-
тафа, Глушац Мирослава Слободан. Ќелава Петра 
Јаков, Керић Павао Бранко, Квеса-Гемајнек Фра-
нце Катица. Марковић Ђуре Ђорђе, Милекић Ђуре 
Илија, Ружиќ Јове Миладин. Саџак Ферхата Алија, 
Селимовић Ахмеда Сеид. Старчевић Остоје Богдан, 
Томашев-Соколовић Сабита Аиша, Вулина Радогза-
на Ранка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на зе.мјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајић Стојана Борко, Вајкуша Рајка Ивица. Бе-
глеровпћ Мустафе Џемал, Беговић Мустафе Сулеј-
ман, Бербић Хусе Ибрахим, Биједић Садика И?ет, 
Богуновић Благоја Душан, Бпадара Мије Драго, 
Боатић Јоне Здравко. Бугарин Недељка Се.кула, 
Пончевић-Курилпћ Јове Јованка. Чечар Николе 
Миливоје, Чолак Ивана Станко Дабић Ристе Све-
тозар. Дејановиќ Ботка Миливоје. Демировиќ Абду-
рахмана Сабина, Диздаревић-Карић Николе Радми-
ла Драгић Јакова Божо. Цемиџић-Зурић Омера Е-
ниса, Фазлић-Чавдар Азиза Дика. Фестиќ-Рет.тепо-. 
вић Кемала Нафија. Гајић Симе Блпжо. Хонић Ос-
мана Исмет, Хрњић Ахмета Мухамед, Јањић Стан-
ка Вукашин. Јуриш Анте Драгица. Кар^матић Анте 
Илгпа Копоман Митра Божидар. Костпћ Пепе Бран-
ко. Ковачевиќ Пантиќ Ристе Госпова. Ко?аоик-
-Павловмћ Ју река Антонија Кртталић А дема Алија, 
Курдија Хусе Мурат. Лале Младена Томислав. Лу-
киќ Симе Пвијетин, Малешевић Остоје Владо. Ман-
диќ Мате Гојко Марић Петра Ангелка. Марсов 
Владимир?? Анатолија. Мехичић Узеира Ирфан. Ми-
траковић РГлије Јово, Мркановић Салиха Ибрпхим, 
Мухалгедагић Ибрахима Ахмед. Мухнћ Алема Фик-
рет. Мулабеговпћ Сулејмана Фуад, Муса Иве Јозо, 
Мусић Хамдије Ибро, Омерефендић ТТбрахима Ед-
хем. Плавеп Леополда Антон. Рожић Милана Јово, 
Савић Душана Стеван, Симић Раде Бранко. Слати-
на-Љухар Јусуфа Абаса, Спасојевпћ Спасоја Мили-
воје, Станишић Мирка Даница Шнмуновић Перо 
Мато Шкаоица Иве Бранко, Тановнћ Рашида Ха-
мид. Томић Стјепана Жарко. Васић-Реновипа Љу-
боја Ђука Васић Вујице Васо Васил^евић Саг?е Ра-
де, Вучетиђ Раде Радош, Буковик Манојла Ристо, 
Зељеља Косте Мирко, Жунић Салпма Џевад; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Иванковић Хрвоја Слободан, Митан Богдана 
Душан, Мрдак Мине Петар, Шеховац-Папаз Раде 
Веса; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арнаут Мухарема Хамза, Вратив Милана Петар, 
Иванковић Илије Стојан, Курдија Шућре Медо, Лов-

рић Анте Миле, Луцовић Жарке Тихомир, Осмић 
Мухамеда Фахрудин, Панић Душана Симеун, Пи-
лав Махмута Мирсад, Ризваиовић Ибрахима Ибра-
хим, Софтић-Чолаковић Мехо Емира, Томић Цви-
јетина Новак, Триваћ-Половина Марка Олга, Ункић 
Хасе Хусеин, Зеаро Вида Драго; 
О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Апленц Стјепана Жељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арлави-Павленић Мате Маријана, Крофлин 
Мартина Фрањо, Пајтлер Јосипа Владимир, Пирц 
Антуна Фрањо, Шлезингер Филипа Бранко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ивановик Илије Никола, Љубенко Јосипа Дра-
го, Таклец Стјепаиа Жељко. 

Бр 48 
2 јуни 1981 година 

Белград 

.Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ. 
Sergej Kraigher, 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-
ја одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во развивањето и зац-
врстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Федерална Република 
Нигерија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Alhaji Shehu Shasaria — претседател на Феде-
рална Република Нигерија 

Бр. 49 
4 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
н а ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

Од С о ј у з н и т е о р г а н и 

— за покажана лична храброст и самопрегор 
во акциите на разбивање на непријателските, кон-
трареволуционерните демонстрации во Приштина 
и Подуево и за фаќање на одметниците во Долни 
Преказ — посмртно 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Хасановић Мухамеда Салих, Пејовиќ Милана 
Миланко, Тубић Милорада Војо; 

— за покажана лична храброст и самопрегор во 
акциите на разбивање на непријателските, контра-
револуционерните демонстрации во Приштина и 
Подуево и за фаќање на одметниците во Долни 
Преказ 

Благојевић Жарка Зоран, Ивановик Видоја 
Мирољуб, Коси Франца Франци, Палија Миланка 
Бошко, Радивојевић Миладина Радивоје, Стјепано-
вић Драгића Владо, Суботић Радомира Бранко; 

О д САП К о с о в о 

— за покажана лична храброст и самопрегор 
во акциите на разбивање на непријателските, кон-
трареволуционерните демонстрации во Приштина 
- посмртно 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Абази Рамуша Ибрахим; 

— за покажана лична храброст и самопрегор 
во акцијата за фаќање на одметниците во Долни 
Преказ — посмртно 

Сељмањ Мухарема Мухамет; ј 

— за покажана лична храброст и самопрегор во 
акциите за разбивање на непријателските и кон-
трареволуционерните демонстрации во Приштина и 
за фаќање на одметниците во Долни Преказ 

Милачић Светозара Јован; 
за покажана лична храброст и самопрегор во 

акциите за разбивање на непријателските и контра-
револуцпонерните демонстрации во Приштина 

Стојановић Бранислава Драгиша. 

бр. 54 
16 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стража 

Sergej Kraigher, с. р. 

653. Уредба за условите и начинот под кои 
можат да се вршат преправки, адаптации 
или други градежни работи на службени-
те простории на сојузните органи — — 1531 

654. Уредба за условите и начинот на приба-
вување, користење, одржување, чување и 
заштита на предметите со уметничка и 
култрна вредност што ги користат сојуз-
ните органи — — — — — — — — 1582 

655. Одлука за измени на Одлуката за распо-
редување на девизите утврдени за потре-
бите на органите на федерацијата и за 
потребите на остварувањето на правата 
и должностите на федерацијата за 1981 
година — — — — — — — — — 1583 

656. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1931 година — — — — — — 1590 

657. Одлу/са за определување на најниските 
осигурени суми на кои мора да се дого-
вори осигурување за еден патник во јав-
ниот превоз од последици на несреќен 
случај — — — — — — — — — 1590 

653. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allge-
meine Zeitnug" — — — — — — 1590 

659. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието ,:Der Spiegel" — 1590 

660. Решени2 за дополнение на Решението за 
определување на организациите на здру-
жен труд за издавање цертификат^ за 
квалитетот на садниот материјал на зем-
јоделските растенија што се извезуваат 1591 
Одлука за минималните општи услови на 
кредитната способност на банките и на 
другите финансиски организации — — 1591 

662 Одлука за начинот и условите на корис-
тење на резервниот фонд на банките и на 
другите финансиски организации за одр-
жување на нивната дневна ликвидност — 1592 

66c. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија — — — 1593 

664. Одлука за^кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност — 1593 

665. Одлука за измени и дополнение на Одлу-
ката за мерките за спроведување на мо-
нетарно-кредитната политика во 1931 го-
дина — — — — — — — — — — 1594 

666. Општествен договор за остварување на 
кадровската политика во органите и орга-
низациите на федерацијата и во органите 
на општествено -политичките организации 
во федерацијата — — — — — — 1594 

Одлука за оценување на уставноста на член 
2 став 3 од Законот за привремена забра-
на на располагањето со дел од општест-
вените средства за исплатување на oiipe-
делени издатоци во второто полугодие на 
1981 година — — — — — — — — 

Укази — — — — — — — — — — 
Назначувања и разрешувања — — — — 

1598 
1593 
1600 
1602 

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