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591. 

Врз основа на член 78 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДЕОР ЗА ПОДГОТОВКА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА VI ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕ-
РЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТР-

ГОВИЈА И РАЗВОЈ (VI, UNCTIAD) 

1. Се формира Одбор за подготовка и одржување 
на VI заседание на Конференцијата на Обединетите 
нации за трговија и развој (VI UNCTAD) — (во на-
тамошниот текст: Одборот), чија задача е да ги ор-
ганизира и насочува сите работи во врска со под-
готвувањето ц одржувањето на VI заседание на Кон-
ференцијата на Обединетите нации за трговија и 
развој (VI UNCTAD), кое ќе. се одржи во јуни 1983 
година во белград. 

2. Одборот ќе-формира координационен одбор, а 
по потреба и други работни тела. 

2. Одборот го сочинуваат претставници на Со-
јузниот извршен совет, претставник на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, претставник на Соб-
ранието на СР Србија, претставници на извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на^ собранијата на автономните покраини, 
претставници на соодветните сојузни органи на уп-
равата и на сојузните организации, преставници на 
Собранието на град Белград и претставник на Кон-
зорциумот на научно-економските институти. 

Претседателот и членовите на Одборот ги име-
нува Сојузниот извршен совет. 

3. Стручните и административните работи за по-
требите на Одборот ги врши Извршниот секретари-
јат како привремена'стручна служба со која рако-
води извршниот секретар; 

Извршниот секретар го назначува Сојузниот из-
вршен совет. 

4. Средствата за работа на Одборот се обезбе-
дуваат во буџетот на федерацијата. 

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

Е. п. бр. 328 , 
22 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Звоне Драган, е. р. 

592. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ДАВАЧКА 
ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ 

НА МЛАЗНО ГОРИВО ОД КЕРОЗИН СКИ ТИП 

1. На увозот на млазно гориво од керозински 
тип од тар. број 27.10/4 од Царинската тарифа, што 
се увезува за домашни потреби во согласност со 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година 
и со регионалниот распоред на увозот, не се плаќа 
давачка за царинско евидентирање пропишана со 
Одлуката за височината на давачката за царинско 
евидентирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76). 

2. Оваа одлука се применува на увозот што 
се в ш и во 1982 година. 

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

Е. п. бр. 329 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

593. 

Врз основа на чл*зн 1 став 2 од Законот за 
плаќање посебна давачка За израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки („Служ-

, беи лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согла-
сноста од надлежните,/ републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА 
УВОЗОТ НА МЛАЗНО ГОРИВО ОД КЕРОЗИН-

СКИ ТИП 

1. За увозот на млазно гориво .од керозински тип 
од тар. број 27. 10/4 на Царинската тарифа, што 
се увезува за домашни потреби во согласност со 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година 
и со регионалниот распоред на увозот, не се плаќа 
посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки пропишана со Од-
луката за определување на стоките за кои се пла-
ќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварувања на увезените стоки во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81). 
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2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
В1>ши во 1982 година. 

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

Е. п. бр. 330 
30 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. p. 

594. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за- пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на' СФРЈ", бр. 63/80), • врз^ основа на согласноста 
на надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен со<вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВА-
РУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ 
НА СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕШТА-

ЧКИ ЃУБРИЊА 

1. На увозот на суровини за производство на 
вештачки ѓубриња, од следните тар. броеви на Ца-
ринската тарифа, и тоа: 

28.10/2в Фосфорна киселина — пиро 
18.16/1 и 2 Амонијак, безводен или во безводен 

раствор 
31.02/2а и б Амониумнитрат 
31.02/4 Аманпур сулфат 
31.02/86 Амонијачен раствор на амониумнит-

рат или уреа 
31.02/26 Трикратен суперфосфат (над 383/о 

Р* 05) 
31.04/2 Калиумхлорид 
31.04/3 Калиумсулфат кој содржи најмногу 

&23/о Н2О по тежина 
31.05/2а К о м п л е т н и ѓубриња Ех: Моноамони-

умфосфат 
31.05/2в , . Диамониум фосфат 
не се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки про-
пишана со Одлуката за определување на стоките 
за кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночнотр оптоварување на увезените стоки во 
1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81). 

2. Царинскиот обврзник е должен во постапка-
та на царинење да поднесе до надлежната царинар-
ница писмена изјава дека суровините од точка 1 
на оваа одлука ги увезува за производство на веш-
тачки ѓубриња. 

3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши во 1982 година. 

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

Е. п. бр. 331 
30 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

595. 

Врз основа на член 19 став 2 рд Законот за 
условите и начинот на располагање и користење на 
остварените 1 конвертибилни девизи во плаќањето 
спрема странство и за задолжувањето во странство 
во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА КОМПЕНЗАЦИЈА ОД ЧЛЕН 22 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 
КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО 1982 

ГОДИНА 

1. Заради остварување на правото на компен-
зација од член 22 на Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство (во натамош-
ниот текст: компензација) со оваа одлука се утвр-
дуваат условите и начинот за 'остварување на пра-
вото на компензација, за утврдување на височина-
та на компензацијата и за обезбедување девизи за 
остварување на тие права. 

2. Основа за остварување на правото на ком-
пензација може да биде секој акт на Собранието на 
СФРЈ, на Сојузниот извршен совет или на сојузен 
орган на управата со кој исклучително се забрану-
ва или се ограничува извозот на определени стоки 

*или вршењето на определени услуги на странски 
лица, ако со тие акт^ се утврдува или се споо-веду-
ва заедничката економска политика на замјата, и 
со тоа се наруши рамноправноста на организации-
те на здружерг труд во остварувањето девизи или 
рамноправноста на републиките и автономните по-
краини на единствениот југословенски пазар. 

Под акт за забрана или ограничување на изво-
зот ЕО смисла на оваа одлука се подразбира акт на 
Сојузниот извршен совет или на сојузен орган на 
управата со кој исклучително во* текот На спрове-
дувањето ка заедничката економска политика на 
земјата, а заради отстранување на растројствата во 
снабдувањето на југословенскиот пазар, ќе се за-
брани или ограничи извозот на определени стоки 
или на определат- услуга. ' 

Правото на компензација во смисла на оваа 
одлука се утврдува истовремено со донесувањето 
на актот за забрана, односно ограничување на из-
возот. 

Во актот за исклучителна забрана или ограни-
чување на извозот треба да се наведе на кои сто-
ки, односно услуги се однесува, како и количество-
то и вредноста на стоките, односно услугата чијшто 
извоз се забранува или ограничува. 

3. Правото на компензација може да се оствари 
само за стоки за кои за 1982 година се утврдени 
материјалните биланси на 1 ниво на федерацијата, 
врз база па единствена договорена методологија, 
што се разгледувани истовремено со утврдувањето 
на проекциите на плцтнобилансните и девизноби-
лансните позиции на републиките и автономните 
покраини. 

Правото на компензација може да се оствари * 
под услов со актот со кој се утврдува, односно се 
спроведува заедничката економска политика да се 
забранува или ограничува извозот на стоки во рам-
ките на количеството што за тие стоки со матери-
јалните биланси е планирано за извоз. 

' 4. Правото на компензација поради забрана или 
ограничување во вршењето на определени услуги 
на странски лица може да се оствари за услугите 
од член 54 на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77 и 5/82). под услов тие услуги да се од 'посеб-
на важност за спроведувањето на утврдената зае-
дничка економска политика на земјата. 
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Секој поединечен случај на компензација за 
услугите од став 1 на оваа точка го одобрува Сојуз-
ниот извршен совет. 

5. Ако во текот на спроведувањето на заеднич-
ката економска политика на земјата Сојузниот• из-
вршен совет утврди дека, од објективни причини, 
дошло до потфрлање во производството ца , стоки 
од точка 3 став 1 на оваа одлука, сразмерно со та-
ка оствареното производство ќе се пристапи кон 
корекција на количествата потребни за домашниот 
пазар и на количествата на тие стоки предвидени 
за извоз и за така коригираното количество на сто-
ки, за кон е донесен акт за исклучителна забрана 
или, ограничување на извозот, ќе се утврди право 
на компензација. 

6. Височината на компензацијата се утврдува 
врз основа на пресметка на количеството на сто-
ките, односно обемот на услугите за ,кои е донесен 
акт за забрана или ограничување на извозот, по 
просечната извозна цека на тие стоки, односно ус-
луги, што важела во моментот на донесувањето на 
актот за забрана или ограничување на извозот. 

Просечната извозна цена во смисла на став 1 
од оваа точка се пресметува во согласност со Упат-
ството за применување На критериумите за фор-
мирање на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/81). 

7. За остварување на правото на компензација 
во 1982 година, согласно со член 19 од Законот за 
условите и начинот на раполагање и користење на 
остварените конвертибилни девизи во плаќањето 
спрема странство и. за задолжувањето во странство 
во 1982 година, се користат конвертибилни девизи 
во износ од 20,!)/о од девизите што ,по основа на член 
14 од тој закон се издвојуваат и се пренесуваат на 
сметка кај Народната банка на Југославија. Во по-
стапката на следење на остварувањето на платно-
билансните и деЕизнобилапснНтс позиции на репуб-
ликите и автономните покраини, девизите остваре-
ни по основа на компензација се сметаат како де-
визи остварени со извоз. 

Ако за остварување на компензација во 1982 
година не се доволни средствата од став 1 на оваа 
точка, Сојузниот извршен совет во актот за> забра-
на или ограничување на извозот,-ќе предложи из-
вори и Начин иа обезбедување средства за компен-
зација. 

8. Обемот на увозот и износот на девизите за 
остварување на тој увоз по основа на девизна ком-
пензација за основните и други организации на 
здружен труд и други општествени правни лица, 
се утврдува со самоуправните спогодби од член 09 
на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, склучени ЕО рамките на репуб-
личките и покраинските самоуправни интересни 
заедници за економски односи со странство во со-
гласност со проекцијата на платцобилансната и де-
визнобилансната позиција на републиките и автог 
номните покраини во единствената проекција на 
платниот и на девизниот биланс на Југославија. 

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

Е. п. бр. 332 
30 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

596. 

-Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 
условите и начинот на располагање некористење 
на остварените конвертибилни девизи, во плаќање-
то спрема странство и за задолжувањето во стран-
ство во 1982 година („Службен лист на СФРЈ",' бр. 
26/82), Брз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ПРО-
ДАВА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ КОНВЕРТИ-
БИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЛАЌА-
ЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 
ЧИЕШТО СЕДИШТЕ Е НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ОНИЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
НА КОИ .ВО ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНОВО 
ЛАНСКАТА ПОЗИЦИЈА ИМ Е УТВРДЕН ДЕФИ-

ЦИТ ВО 1982 ГОДИНА 
! 

1. Со оваа одлука се утврдуваат износите на 
конвертитилните девизи кои во 1982 година Народ-
ната банка на Југославија им ги продава на овлас-
тените банки што ќе ги определи надлежниот ор-
ган на републиката, односно автономната покраи-
на за потребите на плаќањето на општествените 
правни лица чиешто седиште е на територијата на 
оние републики и автономии покраини на кои во 
проекцијата на платнобилансната 1 позиција им е 
утврден дефицит. 

2. Од вкупниот износ на конвертибилните де-
визи во височина на ефективните странски пари, 
чекови, кредитни писма, што овластените банки 
ги откупиле од странски и домашни лица и од про-
дадените бензински бонови, и кои тие банки и ги 
пренеле на Наррдната банка на Југославија, се 'из-
двојуваат 80'% за намените од точка 1 на оваа од-
лука. 

Девизите од став ^ 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија ќе им ги продава на овласте-
ните банки по истекот на секое тримесечје, со тоа 
што за чевтртото тримесечје продажбата ќе се 
изврши до 25 декември 1982, година, до износот на 
вкупно утврдениот дефицит, и , тоа : 

1) врз основа на остварувањето на предвиде-
ниот обем на дефицитот утврден со проекцијата на 
платнениланската позиција на републиките, однос-
но автономните покраини ЕО единствената проекци-
ја на платниот биланс на Југославија, по тримесеч-
ја, во пропорција со остварувањето на вкупниот 
девизен прилив; 

2) сразмерно со остварувањето на девизниот 
прилив — до износот издвоен во смисла на точка 

- 2 став 1 од оваа одлука. 
3. Народната банка на Југославија ќе води по-

себна евиденција за износите на конвер^ибилните 
девизи, по републики и автономни покраини, прене-
сени и продадени според одредбите на оваа одлука. 

Народната банка на Југославија по истекот на 
секое тримесечје ќе го утврди износот на конверти-
билните девизи кој е пренесен во тоа тримесечје 
во смисла на точка 1 од оваа одлука, со тоа што зч 
четвртото тримесечје тој износ ќе се утврди до 20 
декември 1982 година, како и износите што можат 
да се продадат з̂ а потребите на плаќањето на оп-
штествените правни лица чиешто седиште е на те-
риторијата на одделна република, односно автоно-
мна покраина, во смисла на одредбите од точка 2 
на оваа одлука. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 333 
3D јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
џ Звоне Драган, с. р. 

597. 
Врз основа на точка 10 од Одлуката за користе-

ње на девизите што граѓани и граѓански правни 
лица ги држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог и за условите и начинот на продажба 
на одделни производи од домашно производство за 
динари што потекнуваат од продажба нк девизи и 
за ослободување од плаќање основен данок на про-
мет на тие производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/82), во спогодба со сојузниот секретар за пазар 
и опш1и стопански работи, сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ И ГРА-
ЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗ-
НА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ 
И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА 
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРО-
ИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 
ОД ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Со ова упатство се регулира постапката според 
која граѓаните и граѓанските правни лица можат да 

•користат динари кои .потекнуваат од продажба на 
конвертибилни девизи од девизни сметки или од 
девизни штедни влогови за купување на одделни 
производи од домашно производство (БО натамош-
ниот текст: производи) во смисла на Одлуката за 
користење на девизите што граѓани и граѓански 
правни лица ги држат на девизна сметка или на 
девизен штеден влог и за условите и начинот на 
продажба на одделни производи од домашно пооиз-
БОДСТВО за динари што потекнуваат од продажба на 
девизи и за ослободување од плаќање основен данок1 

на промет на тие производи (во натамошниот текст: 
Одлуката), како и постапката според која југосло-
венските граѓани на привремена работа во стран-
ство можат да купуваат производи во смисла на 
точка 8 од Одлуката. 

2. При продажбата на производите во смисла на 
Одлуката, продавачот задолжително издава факту-
ра во која ја искажува вкупната продажна цена на 
производите, износот на основниот данок на промет, 
како и продажната цена на производите намалена 
за износот на основниот данок на промет. 

Фактурната вредност на производите п р и ^ ^ ^ л 
во смисла на став I од оваа точка, намалена за из-
носот на основниот данок на промет, треба да биде 
еднаква, односно не може да биде помала од изно-
сот на динарската противвредност на девизите про-
дадени во смисла на точка 1 од Одлуката. 

Зл Граѓаните и граѓанските правни лица — има-
тели на девизни сметки и на девизни штедни влого-
ви во конвертибилни девизи кај овластена банка, 
односно кај Поштенската штедилница можат да ги 
купуваат производите од точка 4 на Одлуката под 
условите утврдени со точка 6 од Одлуката со подне-
сување на потврда од овластена банка, односно од 

Поштенската штедилница за извршената продажба 
на девизи од девизни сметки или од девизни штед-
ни влогови. 

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава 
на сопственикот на девизна сметка или на девизен 
штеден влог во еден примерок кој истата му ја пре-
дава на продавачот на односните производи при ку-
пувањето. Таа потврда му служи на продавачот ка-
ко документ (доказ) за правдање на ослободување-
то на односните производи од плаќање на основен 
данок на промет и се одлага со фактурата за извр-
шената продажба на производите. 

\ Ако плаќање на стоките се врши по вирмански 
пат или непосредно со исплатени динари на благај-
ната на банката, овластената банка, односно Пош-
тенската штедилница е должна во рубриката „цел 
на дознаката" на образецот 41 на СОК, односно во 
празниот простор на налогот за исплата на динари-
те на нејзината благајна, да ги внесе следните по-
датоци: 

„Продадено 
(ознака на валутата и износ) 

од девизна сметка — штеден влог бр. 

(број на сметката и име на сопственикот на сметката) 

заради купување на стоки во смисла на Одлуката 
објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82. 

(печат и потпис на овластеното лице) 

Ако продавачот не ги испорача платените про-
изводи во договорениот рок, ќе му ја врати на купу-
вачот, на негово барање, потврдата од став 1 на оваа 
точка. 

Ако динарите кои потекнуваат од продажба на 
девизи од девизни сметки или од девизни штедни 
влогови се користат во смисла на точка 5 од Одлу-
ката (уплата на производи од точка 4 став 3 на Од-
луката за потребите на членовите на семејството на 
сопственик на девизна сметка — девизен штеден 
влог) .тогаш тоа мора да се назначи на потврдата од 
став 1 на оваа точка. 

Сопствениците на девизни сметки — девизни 
штедни влогови кои своите девизи ги продаваат за-
ради добивање кредити за станбена изградба, за ку-
пување на станови, за унапредување на самостојна 
стопанска деЈносг или -кредити за други намени не 
можат, по основ на така извршена продажба на де-
визи, да ги користат погодностите утврдени со Од-
луката. 

4. Продажба на производи во смисла на точка 8 
став 1 одредба под 1 од Одлуката за динари кои по-
текнуваат од продажба на овластен менувач На 
ефективни странски пари, на банкарски чекови и 
на кредитни писма кои гласат на конвертибилни 
девизи се врши со поднесување на потврда за купу-
вање на конвертибилни девизи ка ј овластена банка, 
ка ј Поштенската штедилница или ка ј овластен ме-
нувач во земјата, на која се запишува клаузулата:, 
„Потврдата служи исклучиво за купување на про-
изводи со даночни олесненија во смисла на Одлука-
та објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82". 

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава 
на„ купувачот во еден примерок на образецот пропи-
шан со Упатството за вршење и контрола на мену-
вачките работи, број 24/III /18 од 10 јули 1981 годи-
на, со сите измени и дополненија, издадени од стра- , 
на на Народната банка на Југославија. 

Потврдата од став 1 на оваа точка не може ни 
под кои услови да се издава во дупликат, ниту може 
да се користи фотокопија на истата во смисла на 
Одлуката. 
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Потврдата од став 1 на оваа точка ќе му служи 
на продавачот како документ за правдање за осло-
бодувањето на односните производи од плаќање на 
основниот данок на промет на производи и се одла-
га со фактурата за извршената продажба од точка 2 
на ова упатство. 

Продавачот на потврдата ја . запишува клаузу-
лата: „Искористено за купување • на производи по 
фактура број: од Исто така, на 
фактурата, со која се одлага потврдата од став 1 на 
оваа ' точка продавачот ја запишува клаузулата: 
„Износот по оваа фактура е наплатен со динари кои 
потекнуваат од продажба на девизи во смисла на 
точка 8 став 1 одредба под 1 од Одлуката по потврда 
број од 

5. Продажба на производи во смисла на точка 8 
став 1 одредба под 2 од Одлуката при плаќање со 
меѓународна парична картица издадена од стра-
на на странски издавач.— емитент, може да се врши 
во продажните места на организациите на здружен 
труд што имаат склучени договори за таков начин 
на продажба со 'застапниците во земјата под услов 
на конвертибилно плаќање. 

При продажбата извршена во смисла на став 
1од оваа точка продавачот во образецот „Евиденција 
на трошењето" ја искажува вкупната продажна це-
на на производот, износот на основниот данок на 
промет, како и продажната цена намалена за изно-
сот на основниот данок на промет. 

Кон копијата на фактурата од точка 2 на оваа 
упатство, кое служи како документ (доказ) за 
правдање на ослободувањето на односните произво-
ди од плаќање на основниот данок на промет, про-
давачот прилага еден примерок од поништениот об-
разец „Евиденција на трошењето" кој ги содржи 
сите податоци од меѓународната парична картица со 
која е извршено плаќањето на производите во сми-
сла на Одлуката и на ова упатство. 

Со меѓународни парички картици издадени од 
сарана на домашните емитент , не може да се врши 
купување, односно плаќање на производи во смисла 
на Одлуката и на ова упатство. 

6. Продажба на производи во смисла на точка 8 
став 1 одредба под 3. на Одлуката при плаќање со^ 
еврочек влечен на странска банка кој гласи на ди-
нари, односно со поштенски чек влечен на странска 
поштенска штедилница кој гласи на динари, може 
да се врши во продажните места на организациите 
на здружен труд кои склучиле договор со овласте-
ната банка, односно со Поштенската штедилница. 
Поблиски упатства за постапката и работата со овие 
чекови обезбедува овластената банка, односно Пош-
тенската штедилница. 

Ако во прометот се појави еврочек, односно по-
штенски чек, кој гласи на странска конвертибилна 
валута мора да се примени постапката пропишана 
со точка 4 од ова упатство. 

Продавачот кој извршил продажба на произво-
ди во смисла на став 1 од оваа точка е должен се-
којдневно да составува спецификација на примени-
те еврочекове!, односно поштенски чекови кои гла-
сат на динари, врз основа на кои е извршена про-
дажба на производи во смисла на Одлуката. Оваа 
спецификација содржи податоци за бројот и дату-
мот на еврочекот, односно на поштенскиот чек, на-
зивот на странската банка, односно странската пош-
тенска штедилница на која чекот е влечен — к о ј а 
го издала, името и презимето на сопственикот на 
чекот и износот во динари. 

Спецификацијата и се предава секојдневно, од-
носно наддоцна првиот нареден работен ден на ов-
ластената банка, односно на Поштенската штедил-
ница. Банката, односно Поштенската . штедилница, 
со печат и потпис на спецификацијата го потврдува 
датумот на приемот на еврочековите, односно на по-
штенските чекови. 

Кон спецификацијата продавачот прилага 
копија на фактурите од точка 2 на ова упатство 
кои служат како документ (доказ) за Правдање на 
ослободувањето на односните производи од плаќање 
на основниот данок на промет, според кои е извр-
шена продажба на производи во смисла на Одлу-
ката, со плаќање со еврочекове односно поштенски 
чекови наведени во таа спецификација. 

Со еврочекови кои се издадени од страна на до-
машни банки не може да се врши плаќање, односно 
купување на производи во смисла на Одлуката и на 
ова упатство.^ 

7. Продажба на производи во смисла на Одлу-
ката може да се врши и врз основа на дознаки од 
странство во конвертибилни девизи, согласно со 
точка 8 став 1 одредба под 4 од Одлуката. 

Продажбата на производите во смисла на став 
<1 од оваа точка продавачот ја врши дури по прие-

мот на извештајот на образенот 745 „Налог за ра-
според на девизите". 

Образецот 743 продавачот го прилага кон копи-
јата на фактурата од точка 2 на ова упатство, која 
служи како документ (доказ) за правдање на ос-
лободувањето на односните производи од плаќање 
на основниот данок на промет. 

Купувањето и плаќањето на производите во 
смисла на став 1 од оваа точка може да се врши са-
мо со дознаки од странство кои гласат на конверти-
билни девизи. 

8. На продадените производи од домашно про-
изводство од точка 4 на Одлуката ослободувањето од 
плаќање данок на промет на производи се однесува 
само на основниот данок на промет и тоа било. про-
дажбата да ја извршат непосредно производителите 
или трговските и други организации на здружен 
труд преку своите "складишта, стоваришта или дру-
ги деловни единици. Во случај кога во продажната 
цена на производите е укалкулиран данокот на про-
мет, даночниот обврзник — продавачот го исклучува 
тој данок од продажната цена со примена на соод-
ветна пресметана даночна стапка. При продажбата 
на оние производи за кои купувачот самиот го плаќа 
данокот на промет (моторни возила и др.) или на 
оние' производи што не подлежат на плаќање на да-
нок на промет, се постапува согласно со одредбите 
на член 15 од Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот и за тоа на фактзфите се става 
посебна клаузула со повикување на правната осно-
ва за даночното слободување (член 36 став 1 точка 
2 и став 3 од Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот и точка 6 од Одлуката). 

9. За продажбата на определени производи од 
домашно производство во смисла на одредбите од 
-Одлуката, продавачот — даночниот обврзник обез-
бедува посебна даночна евиденција, со тоа што за 
укалкулиракиот а ненаплатен основен данок на 
промет по овој основ ја намалува обврската, и тоа 
секои 15 дена во месецот или по истекот на месецот, 
односно зависно од роковите кога е пријавена об-
врската за плаќање аконтација на данокот на про-
мет ка ј надлежната служба на општественото кни-
говодство. 

Продавачите — даночните обврзници, покрај во-
дењето посебна евиденција од став 1 на оваа точка, 
за оваа продажба составуваат и посебни полугоди-
шни извештаи за продажбата на производите извр-
шена во смисла на Одлуката и ги доставу-
ваат до надлежните републички, односно покраин-
ски органи според територијалната припадност на 
продавачот — даночниот обврзник, односно делов-
ната единица што го извршила прометот, во рок од 
30 дена по истекот на полугодието, кои збирните из-
вештаи ќе ги доставуваат до Сојузниот секретари-
јат за финансии во рок од 60 дена по истекот на од-
носното полугодие. 

Со извештаите од став 2 на оваа точка се опфа-
ќа вкупниот износ во динари наплатен врз основа 
на продажбата во смисла на одредбите од Одлуката 
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во извештајниот период, како и вкупниот износ врз 
основа на ослободувањето од плаќање на основниот 
данок на промет на производи. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за спроведу-
вање на Одгсуката за користење на девизите што 
граѓани и граѓански правни лица ги држат на де-
визна сметка или на девизен штеден влог и за усло-
вите и начинот на продажба на одделни производи 
од домашно производство за динари што потекну-
ваат од продажба на девизи и за ослободување од 
плаќање основен данок на промет на тие производи 
(„Службен лист на СФРЈ", број 45/31). 

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

Бр. 3-8134/1 
30 јули 1932 година 

Белград 

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

598. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите 

и начинот на продажба на одделни производу од 
домашно производство на странски физички лица 
за динари што потекнуваат од продажба на ефек-
тивни странски пари и за ослободување од плаќање 
основен данок на промет на тие производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/82), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за пазар и општи стопански работи, 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА 
СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИНА ЗА ДИНАРИ ШТО 
ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОПАЖ^А НА ЕФЕКТИВ-
НИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАКАЊЕ ОСПОРЕН 7WTOK ПД ПРОМЕТ НА 

ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Со ова упатство се регулира постапката спо-
ред која странски физички лица (во натамошниот 
тексту купувачите) можат да купуваат одделни про-
изводи од домашно производство во смисла на Од-
луката за условите и начинот на продажба на оддел-
ни производи од домашно пронео-ТСТРО. на странски 
физички лица за динари што потекнуваат од про-
дажба на ефективни странски пари и за ослободу-
вање од плаќање основен данок на промет на тие 
производи (во натамошниот текст: Одлуката) со 
право ма ослободување од плаќање на основниот 
данок на така извршениот промет на определени 
•производи од домати мо производство (во натамош-
ниот теке: производите). 

2. При продажбата на производи во смисла на 
Одлуката ипоч?вачот задолжително издава факту-
ра вр која ја искажува вкупната продажна цена на 
производите, износот на основниот данок на промет 
како и продажната цена на производите намалена 
за износот на основ?шот данок на промет. 

Фактурната вредност на производите продадени 
во смисла на став 1 од оваа точка, намћл^на за из-
носот на основниот данок на пролет, треба да биде 
еднаква, односно не може да биде помала од изно-
сот на динарската противвредност на девизргге про-
дадени во смисла на точка 1 од Одлуката. 

3. Продажбата на производи во/смисла на точка 
1 став 1 одредба под 1 од1 Одлуката за динари што" 
потекнуваат од продажба на овластен менувач на 

ефективни странски пари, банкарски чекови и 
кредитни писма, што гласат на конвертибилни де-
визи се врши со поднесување на потврда џ-а купу-
вање на конвертибилни девизи ка ј овластена банка, 
ка ј Поштенската штедилница или кад овластен ме-
нувач во земјата, на која се запишзчза клаузулата: 
„Потврдата служи само за купување на производи 
со даночни олеснувања во смисла на Одлуката об-
јавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/82". 

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава 
на купувачот во еден примерок на образецот про-
пишан со Упатството за извршување и контрола на 
менувачките работи број 24/111/18 од 10 јули 1981 
година, со сите измени и дополненија издадена од 
страна на Народната банка на Југославија. 

Потврдата од став 1 на оваа точка не може под 
никој услов да се издава во дупликат, ниту може да 
се користи фотокопија на истата во смисла на Од-
луката. 

Потврдата од став 1 на оваа точка МУ служи тта 
продавачот како документ за правдање за ослобо-
дување на односните производи од плаќање иа ОЈ-
ГЈОВНИОТ данок на промет на производи и се одлага 
кон фактурата за извршената продажба од точка 2 
га ова упатство. 

Продавачот на потврдата ја запишува клаузу-
лата: „Искористено за купување на производи по 
фактура број: — од —- : Исто 
така, на фактурата, кон која се одлага потврдата 
од став 1 на оваа точка, .продавачот ја запишува 
клаузулата: „Износот по оваа.фактура е наплатен 
во динари што. потекнуваат ,од продажба на девизи 
во смисла на точка 1 став 1 одредба под 1 од Одлу-
ката по потврда број од 

4. Продажба на производи во смисла на точка 
1 став 1 одредба под 2 рд Одлуката при плаќање со 
меѓународна парична картица издадена од страна 
на странски издавач — емитент, може да се врши 
во продажните места на организациите на 'здружен 
труд кои имаат склучени договори за таков начин 
на продавање со застапници во земјата под услов 
на конвертибилна^ плаќање. 

При продажбата извршена во смисла на став 1 
од оваа точка, продавачот во образецот „Евиденци-
ја на трошењето" задолжително ја искажува вкуп-
ната продажна цена на производите, износот на ос-
новниот данок на промет како и продажната цена 
намалена за износот на основниот данок на промет. 

Кон копијата на фактурата од точка 2 на ова 
упатство, што служи како документ (доказ) за 
правдање на ослободувањето на односните произво-
ди од плакање на основниот данок на промет, про-
давачот прилага еден примерок од поништениот oo-
ps зец „Евиденција на трошењето" што ги содржи 
сите податоци од меѓународната парична картица, 
со која е извршено плаќањето на .производите бо 
смисла на Одлуката и на ова упатство. 

Со меѓународни парични картици издадени од 
страна на домашни емитенти, не може да се врши 
купување, односно плаќање на производи во смисла 
на Одлуката и на ова упатство. 

5. Продажба на производи во смисла на точка 
1 с т а в ! одредба под 3 од Одлуката покрај плаќање 
со еврочек влечен на странска банка што гласи на 
динари, односно со поштенски чек влечен на стран-
ска поштенска штедилница, што гласи на динари, 
може да се врши во продажните места на организа-
циите на здружен труд кои склучиле договор со 
овластена банка, односно со Поштенската штедил-
ница'. Поблиски упатства за постапката и работата 
со овие чекови обезбедува овластената банка, одно-
сно Поштенската штедилница. 
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Ако во прометот се појави еврочек, односно по-
штенски чек, кој гласи на странска конвертибилна 
валута мора да се примени постапката пропишана со 
точка 3 на ова упатство. -N 

Продавачот кој извршил продажба на произво-
ди во смисла на став ,1 од оваа точка е должен се-
којдневно да составува спецификација на примени-* 
те евроч^кови, .односно на поштенските чекови кои 
гласат на динари, врз основа на кои е извршена 
продажба на производите во смисла на Одлуката. 
Оваа спецификација ги содржи податоците за бро-
јот и датумот на еврочековите,- односно на поштен-
скиот чек, називот на странската банка, односно на 
странската пештанска штедилница на која чекот е 
влечен — која го издала, името и презимето на соп- « 
ственикот на чекот и износот во динари. 

Спецификацијата и се предава секојдневно, од-
носно најдоцна првиот нареден работен ден ца ов-
ластената банка, односно на Поштенската штедил-
ница. Банката, 'односно Поштенската штедилница со 
печат и потпис на спецификацијата го потврдува 
датумот на приемот на еврочековите, односно на 
поштенските чекови. 

Кон спецификацијата продавачот прилага ко-
плја на фактурите од точка 2 на ова, упатство што 
служат како документ (доказ) за правдање на ос-
лободувањето на односните производи од, плаќање 
на основниот данок на промет, по кои е извршена 
продажба на производите во смисла на Одлуката, 
со плаќање со еброчекови, односно, со поштенски 
чекови наведени DO таа спецификација. 

Со еврочекови што се издадени од страна на 
домашни банки не може да се врши плаќање одно-
сно купувале на производи во смисла на Одлуката 
и на ова упатство. 

6. Продажба па производи во смисла на Одлу-
ката може да ое врши и врз основа на дознаки од 
странство во конвертибилни девизи согласно со точ-
ка 1 став 1 одредба под 4.од Одлуката. 

Продажбата на производите во смисла на став 
1 На оваа точка продавачот ја врши по Приемот на 
цзвештајот на образецот 745 „Налог за распоред на 
девизите". 

Образецот 745 продавачот го прилага кон копи-
јата на фактурата од точка 2 на ова упатство, што 
служби како документ (доказ) за правдање на осло-
бодувањето на односните производи од плаќање на 
основниот данок на промет. 

Купување и плаќање на производи во смисла 
па став 1 од оваа точка може да се врши само со 
дознаки од странство што гласат на конвертибилни 
девизи. 

7. На продадените производи од домашно про-
изводство од точка 4 на Одлуката ослободувањето 
од плаќање на данокот на промет на производи се 
однесува само на основниот данок на промет и тоа 
било продажбата да ја извршат непосредно произ-
водителите или трговските и други организации на 
здружен труд преку своите складишта, стоваришта 
или други деловни единици. Во случај кога во ^про-
дажната цена на производите е укалкулиран дано-
кот на промет, даночниот обврзник —• продавачот 
го исклучува тој данок од продажната цена со при-
мена на соодветна пресметана даночна стапка. При 
продажбата на оние производи за кои купувачот 
сам го плаќа данокот на промет (моторни возила и 
др.) или на оние производи што не подлежат на пла-
ќање, на данок на промет, се постапува согласно 
со одредбите на член 15 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот и за тоа на ф а -
ктурите се става посебна клаузула со повикување 
на правната основа за даночното ослободување (член 
36 став 1 точка 2 и став 3 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот и точка 5 на Од-
луката). 

8. За продажбата на определени производи од 
домашно производство во смисла на одредбите на 
Одлуката^ продавачот — даночниот обврзник обез-
бедува. посебна даночна евиденција со тоа што за 
укрлкулираниот а ненаплатен основен данок на 
промет по овој основ ја намалува обврската? и тоа 
секои 15 дена во месецов или по истекот на 
месецот, односно зависно од роковите кога е прија-
вена обврската за плаќањеNна аконтација на дано-
кот- на промет ка ј надлежната служба на опште-
ственото книговодство. 

Продавачите даночните обврзници, покрај во-
дењето на посебната евиденција од став 1 на оваа 
точка, за оваа продажба составуваат и посебни по-
лугодишни извештаи за продажбата на производи 
извршена во смисла на Одлуката и ги доста-
вуваат до надлежните републички, односно покра-
ински органи според територијалната припадност н& 
продавачот — даночниот обврзник, односно делов-
ната единица што го извршила прометот, во рок од 
30 дена од денот на истекот на полугодието, кои 
збирните извештаи ќе ги доставуваат до Сојузниот 
секретаријат за" финансии во рок од 60 дена од де-
нот на истекот на односното полугодие. 

Со извештаите рд став 2 на оваа точка се опфа-
ќа вкупниот износ на динарите наплатен по основа 
на продажбата во смисла на одредбите од Одлуката, 
во извештајниот период, како и вкупниот износ по 
основа на ослободувањето од плаќање на основен 
данок на промет на производи. 

9. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за спроведу-
вање на Одлуката за условите и начинот на про-
дажба на одделни производи од домашно производ-
ство на странски физички лица за динари што по-
текнуваат од продажба на ефективни странски пари 
и за ослободување од плаќање основен данок на 
промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/81). 

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

Број: 3-8133/1 
29 јули 1982 година 

Белград 

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

599. 

Врз основа,на член 56 став 3 од З а к о н у за пуш-
тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3 \ ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ. НА ЛЕКОТ OS-
PEN 750 СИРУП ОД 100 ml, СЕРИЈА БРОЈ 88361180, 
ПРОИЗВОД НА „КРКА" ТОВАРНА ЗДРАВИЛ 

н.сол.о., НОВО МЕСТО 

1. Се повлекува од промет л*зкот OSPEN 750 сируп 
од 100 ml, серија број 88361180, производ на „КРКА* 
— Товарна здравил н.сол.о., Ново Место, што е пуш-
тен во промет спротивно на одредбите од Законот за 
пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се на-
оѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите 
затечени количини на лекот од таа точка да му ги 
вратат на производителот во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на ова решение во ^Службен 
лист на СФРЈ". 
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3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-07-3536 
22 јули 1982 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Мила Ѓорѓиќ, p. 

600. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член бб 
став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одред-
бите на Одлуката за целите и задачите на заедни-
чката емисиона и парична политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1982 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81) и Одлука-
та за -остварување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1982 годи-
на („Службен Лист на СФРЈ", бр. 11/82), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГОДИНА 

,1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитнатд политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/82 и 30/82) во 
точка 41 став 2 бројот: „15W се заменува со бро-
јот: „25%". 

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

О. бр. 37 
26 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

/ на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

601. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — Пречистен текст •— „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, на седницата одржана на 2 август 1982. годи-
на, врз основа на известувањето на Сојузниот собор 
дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ од СР Македонија му престанал ман-
датот поради смрт, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР 
ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се распирува дополнителен избор за еден де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од 
СР Македонија. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во, сите 
собранија на општините во СР Македонија од 15 
август до 18 септември 1982 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собра-
нието на општината на која ќе се изврши дополни-
телниот избор за делегат во Сојузниот собор ќе го 
одреди претседателот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од денот на објавувањето на оваа 
одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жат о-ваа комисија, Републичката и општинските из-
борни комисии од територијата на СР Македонија., 

Бр. бб 
\ 

2 август 1982 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Таип Таипи, е. 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 ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

I 

Се отповикува 
Милиќ Бугарчиќ од должноста ч извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Швајцарската 
Конфедерациј а. 

II 

Се назначува 
д-р Сулејман Реџепагиќ, член на Претседател-

ството на Социјалистичка Република Црна Гора, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Швај-
царската Конфедерација. 

III 

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

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
2 јули 1982 година 

Белград 

.Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамбрлиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Брз основа на плен 244 став 1, а во врска со член 
415 став 4 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР ПА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За помошник на генералниот секретар на Со-
јузниот извршен совет се назначува Јагош Голубо-
ви!^, досегашен помошник на секретарот на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ. 

С. п. п. бр. 858 
22 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

v ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Стојан Стаменовиќ, досегашен помош-
ник на сојузен секретар за пазар и општи стопански 
работи. 

С. п. п. бр. 931 
22 јули 1982 година 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постилка™ успеси во ра-
. ботата од значење за социјалистичката изградбана 

земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Души Ну а Праќа, Лекутановиќ Пашка Марко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значеше за социјалистичката изградба иа земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕВА 
ЅВЕЗДА 

Гуховић Митра Милета, Кастратовић Вука Ма-
ријан, Петровић М а р к и т е Милан, Радовић Влади-
мира Мирко, Ж и ж а к Спасоје Васо; 

— за заслуги и постигнати успеси во р а б о т а т а 
од значење за напредокот на земјата 

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Јована Милета, Бакрач Ра јка Стани-
ша, Бојовић Шћепана Мирко, Ђуричковић Петра 
Веселин, Филиповић Радула Раденко, Јокнић Ми-
хаила Новак, Калезић Мирка Марко, Коматина Но-
ве Радомир, Лекић Блажа Милорад, Мандић Сулеј-
мана Рамиз, Матовић Милоша Драгомир, Недовић 
Александра Милета, Нововић Милисава Лука, Ра-
ду синовић Богдана Војислав, Раичевић Боже Вуји-
ца, Раонић Милосава Марко, Ражнатовић Илије 
Бранко, Спахић Халила Ташо, Стојановић Михаи-
ла Предраг, Шпањевић Боже Љубомир, Травар Са-
ве Недељко Ву јотић Михаила Драгољуб, Вукадино-
вић Ба ј е Љубомир, Зечевић Милана Љубомир, Ж у -
гић Ђорђије Божидар; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аврамовић Јове Илија, Чаушевић Тодора Новак, 
Чађеновић Саве Вучина, Гробић Милована Драган, 

, Јелић Милуна Добрашин, Јоксимовић Радивоја Ми-
лета, Лутовац Драгише Дмитар, Пешић Саве Весе-
лин, Ровчанин Лазара Милија, Секуловић Трифуна 
Драгољуб, Вујовић Велише Милорад; 
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за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дакић Бошка Бранко, Ивановић Душана Мио-
мир, Јанковић Новака Мило, Радиновић Раде Мили-
воје, Шкобаљ Вукосава Марина, Вујисић Радула 
Милорад, Вукашиновић Павла Васиљка, Вуликић 
Крсте Радомир; 

О д СР С л о в е н и ј а 

, — за особени заслуги и пстигнати успеси во ра-
ботата од значење за соттг ' '°листичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРДЦИ 

Гаспарич Франца. Павел, Ленарчич-Престењак 
Августа Зденка, Петрич Јернеј а Здравко, Подбев-
шек Филипа Борис; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андолшек Антона Андреј, Ковачич Антона Вла-
димир, Кумељ Франчишка Стане, Слабе Алојза Ан-
тон; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ослакович Ивана Томислав, Бенко Ивана Ми-
лан> Бокал Антона Рудолф, Брешан Јакоба Алојз, 
Добрич Станка Милош, Колбл Алојза Антон, Ко-
зар-Кирбус Франца Ирма, Козељ Јанеза Јанез, Кра-
мер Милоша Драган, Лах Ивана Милан, Лукежич 
Јожета Оскар, Мај етер Ивана Драго, Ребољ Мар-
тина Божо, Скок-Коцијанчич Јанеза Аница, ^.тро-
јин-Бевц Антона Милена, Влашич Јожета Драго, 
Земљич Јурија Станислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бавчар Ангела Метод, Брумец Ивана Штефан, 
Бучалич-Лоренчак Антона Иванка, Цапл Антона 
Јоже, Драган Јанеза Франц, Коцијанчич-Селан И-
вана Јожица, Коленко Антона Мирослав, Крашо-
вец Томажа Николај, Лешник Јожета Јоже, Мило-
вић Лазар ја Данило, Лахор Јожефа Алберт. Пав-
лович Богослава Живорад, Попович Живка Томо, 
Познич-Горшек Марије Мајда, П у т н и к Антона Јо-
же, Рајнер Викторја Руди, Стерле Станислава Вин-
ценциј, Somen Јоге Јоге, Тавчар Иване Јожа, Зиг-
мунд Јанеза Станислав, Жагар Антона Марјан, Ж е -
лезник Симона Марјан, Жинкович Јожета Иван, 
Ж у ж е к Јоже Марјан; 

— за залагање и постигнати успеси в о работата 
од значење' за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Балох Валентина Емил, Божич Мартина Алоје, 
Бремец Антона Иван, Бриновшек Јожета Иван, 

Буразер Јуре Кристофор, Бургар-Пасута Ернеста 
Јудита, Чех Алојза Алојз, Ћеранић Микајла Милош, 
Чибеј Ивана Лудвик, Чотар Алојза Марија, Чук-
-Шегина Јанеза Милка, Деспотовић Милована Ми-
линко, Дешман Јоже Јоже, Допуђа Вује Мирко, 
Довган Ивана Станислав, Дујмович Алојза Дарко, 
Ђурђевич Симе Милан, Ерјавец Фердинанда Јо-
жеф, Фекоња Јожета Штефан, Флајшман Алојза 
Јанез, Фортун-Задел Валентина Амалија, Франк Ива-
на Хинко, *Франтар-Кирн Милана Марјана, Фуна 
Ивана Јоже, Гомбоц Леополда Адалберт, Грабровеи 
Мартина Јоже, Грајш Франца Лудвик, Грегорчич 
Франца Алојз, Гутеша-Репич Франца Јерка, Ху-
деља Матија Јоже, Јанкович Војина Коста, Јањош 
Ристе Марко, Јуркота Антона Антон, Кајшлер Ан-
тона Алојз, Китанович Стојадина Китан, Коцбек 
Павла Феликс, Кончар Ивана Адолф, Кошич Луд-
вика Лудвик, Крајнц" Франца Бранко, Краљ Антона 
Јоже, ' Крстов Станојка Ангел, Лај ковин Франца 
Алојз, Левстик Алојза Алојз, Личина Душана Ми-
лош, Логар Франца Јоже, Макеља Анте Смиљан, 
Марчета Стевана Стојан, Мијатовић Гавре ,Борко, 
Милич Станка Ђуро, Млинарич Франца Данијел, 
Нинкович Јована Пане, Новак Августа Август, Но-
вак Јанеза Марија, Обреновић Саве Томислав, Осој-
ник Јакоба Јанез, Перич Тихомира Предраг, Петех-
-Белоглавец Ивана Хедвига, Пиречник Ане Звоне, 
Плохл Антона Антон, Пољанец Филипа Сречко, 
Попович Недељка Божо, Пукл, Франца Матија, 

Путник Душана Љубомир, Ракович Владислава Ву-
које, Ремец-Фурлан Ивана Нели, Робачер Пвана 
Иван, Ром Јулија Лудвик, Рожман Антона Иван, 
Сеница Јожета Ернест, Симерл Марије Силво, Спе-
тич Јакоба Леополд, Стеванове™ Сокола Јован, 
Стштолшак Ивана Антон, Страхинич Данијела Пе-
тар, Стр гу л ац Алојза Алојз, Суша Андреја Андреј, 
Шега Франца Франц, Шкантар Јожета Иван, Шер-
гет Штефана Штефан, Шкоберне Јожета Јоже, 
Шкоф Франца Доминик, Шолн Ивана Франц, Шо-
штарич Ивана Иван, Шпех Јанеза Јанез, Штолфа 
Ивана Стане, Штракл Франца Антон, Штумбергер 
Михаела Иван, Шупут Илије Ђорђе, Тепина-Гро-
шељ Адолфа Хелена, Топличар Франца Стане, Урх 
Јоже Антон. Урошевић Мирослава Мирослав, TVaIch 
Карла Бенедикт, Видович Јурија Златко, Водовник 
Симона Владо, Врховец Августа Данијел, Задкик-
-Когјанчич Антона Мајда, За јц Антона Велентин, 
Залетел-Ковач Вида Конрад, Зори Франца Петар, 
Зупанчич Јанеза Алојз, Зупанчич Јанеза Јанез, 
Жохар Ивана Максимиљан, Ж о р ж Ивана Рихард; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Блажич Јоже Гвидо, Голмајер Петера Петер, 
Ивануша Ивана Иван, Јеленич-Новак Леополда Ви-
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да, Крајнц Антона Јоже, Лебан Антона Митја, Ли-
кар Андреја Брнако, Лоренчич Ивана Иван, ПДа-
зар-БартоЈѓ. Франца Олга, Пољшак Алојза Алек-
сандер, Ренчељ Алберта Здравко, Тратник Тоне И-
гор, Трбовц Винценца Иван,, Уљан-Интихар Јернеја 
Марија, Зоре Лудвика Борис; 

— за залагање и постигнати успеси сз работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Башич-Грегорич Алфонза Кат ј у т а , Бирса-Гор-
јуп Јоже Душица, Чрњач-Желец Јожефа Аница, 
ГодњаЕец Франца Здравко, Грилц Ангеле Вид, Ко-
кот-Хриберник Виктор ја Клотилда, Крањц Антона 
Терезија, Крашо.вец Т омажа Венцеслав, Лах Фран-
ца Јосип, Лесковар Стјепана Иван, Лучовник-Па-
совник Антона Павла, Р1емец Габријела Штефанија, 
Погачар Антона Александер, Ригач Александера 
Јожица, Шимс-к-Закрајшек Ивана Катарина, Вог-
рин-^Гаксмин Милана Невенка, Волк-Обид Јанеза 
Розина, Жеровец-Шоштарич Милана Марија; 

О д САП В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Милеуснић Илије Миле; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ђукић Боже Стева, Грковић Мирка Обрад, И-
нић Гојка Кг"ста, Мартинов Милана Сава, Марти-
нов Милана Зоран, Орчић Петра Јосип, Вулић Све-
тозара Жика; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чокорило Новице Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аџиќ Глигора Владо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на напредокот На зем-
јата , 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Анчиќ Миладина Божо, Бјелановиќ Раденка 
Глиша; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА ЏАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Белотић Ивана Ђура, Филиповић Саве Гојко, 
Кашаш Иштвана Јожеф, Љујић Радослава Тана-
сије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Биорац Вучка Ранко, Добријевић Илије Бранко, 
Дрљача Душана Раде, Ђерић Проке Мане, Еремић 
Витомира .Бранислав, Филиповић Вуке Миладин, 
Гогић Чедомира Радомир, Гошњић Душана Добри-
воје, ' Гроздановић Николе Милка, Хромиш-Сегеди 
Владимира Нада, Иветић Марка Мирко, Јапунџић 
Николе Миле, Јевтић Добривоја Трифун, Јездиќ 
Глигорија Ђорђе, Јолић Јоце Угор, Јовановић Пан-
телије Илија, Кецовић Живорада Милољуб, Кне-
жевић Стевана Милан, Коњевић Недељка Велимир, 
Ковачевић Милана Драго, Крстић Николе Мирос-
лав, Маринковић Славољуба Мирослав, Марков Ву-
је Ђура, Милановић Душана Чедомир, Милутинови^ 
Драгољуба Јован, Никић Живојина Здравко, Нико-
лић Павла Стеван, Новаковић Ђуре Данило, Нова-
ковић Милета Миодраг, Опсеница Станка Иса, Па-
пик-Милановић Радомира Љиљана,, Паповић Вида-
ла Томислав, Павловић Драгића Милан, Попоши-
лов-Шићаров Мате Маца, Поповић Петра Мило, Ра-
јић Марка Владислав, Раковић Љубисава Југослав, 
Рамадановић Шукрије Јаков, Родић Уроша Бора, 
Росић Јована Обрад, Савовић ВељиШе Спасоје, Си-
лак Плеша Шандор, Симић Јеврема, Станојло, Ско-
ко Божидара Трифко,, Станојев Бранка Бранислав, 
Стојановић Љубомира Радосав, Сувачарев Милана 
Ѓурица, Шогор Јована Илија, Шуњеварић Жарка 
Милош, Шупут Стевана Миле, Трбовиќ Дане Зорка, 
Васовић Величка Јеленко, Војводић Николе Боро, 
Вулић Пане Даница, Зечић Ра јка Манојло, Зорић 
Миле Бранко; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Будишић Витомира Радослав, Чарубџић Алек-
сандра Здравко, Дукић Ђуре Раде, Халугин-Ни-
колин Љубише Амалија, Иванчевић Радована Ди-
митрије, Јакша Иштвана Денеш, Лукић Радоша 
Милојица, Никић-Пепић Вукосава Јелица, Ожего-
вић Душан Лазар, Петров Бранка Ђуро, Вуковић 
Драгољуба Милун; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајцев Константина Душан, Алексић Богољуба 
Радивоје, Бајат Илије Гојко, Бањеглав Николе Мир-
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ко, Боровчанин Павла Милисав, Булајик-Пејновић 
Будимира Биљана, Ћоровић. Рајина Драгомир, Пепић 
Војина Ратомир, Дакић Паје Душанка, Деврња-До-
диг Милана Даница, Димитријевић Јована Зора, Доб-
рић Војина Бошко, Дробњак Милуна Радиша, Ђор-
ђевић Живорада Велисав, Ђуђић Душана Душанка, 
Ембер Ане Миклош, Гагић Ивана Гордана, Илеш 
Фрање Марта, Илић Момчила Никола, Ивановић 
Ранислава Војислав, Јовић Боже Станиша, Лазић 
Драгице Живан, Максимовић Симе Анка, Малетић 
Милета Вјекослав, Марјановиќ Триве Мирко. Мар-
ковић Богољуб Миломир, Мијајловић Грујице Ста-
нојло, Мијатовић Саве Миленко, Милић Тихомира 
Александар, Милутиновић Милутина Душанка, Мо-
рис Бенуша Бенедек, Николић Светозара Милун, 
Палфи Ференца Јожеф, Пастернек Јанка Јанко, 
Попов Уроша Радивој, Поповић Сретена Милутин, 
Пувалић-Вуковић Михајла Илинка, Станојевић Се-
рафима Данчо, Стокућа Раде Симо, Тот Михаља 
Ференц, Тот Рокоша Јанош, Веселиновић Гуре Сре-
тен, Вида Јосипа Миќа, Видаковић Луке Иван, Ви-
дицки Милорада Душан, Билети Лајоша Атила, Ву-
јановић-Давидов Јована Нада, Вучиниќ Василија 
Жарко, Зарић Светислава Обренка, Зубан Рудол-
фа Антал. 

х Бр. 31 
28 април 1982 године 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д САП К о с о в о 
) 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за исклучителни заслуги во Народноослободител-
ната борба и долгогодишната револуционерна рабо-
та, како и за значаен придонес во изградбата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Хасани Ђел»а Синан. 

Бр. 43 I 
13 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
' Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

591. Одлука за формирање Одбор за под-
готовка и одржување на VI заседание 
на Конференцијата на Обединетите на-
ции за трговија и развој (VI UNCTAD) 1229 

592. Одлука за ослободување од плаќање 
давачка за царинско евидентирање на 
увозот на млазно гориво од керозински 
тип — — — — — — — — — 1229 

593. Одлука за ослободувале од плаќање по-
себна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки 
на увозот на млазно гориво од керозин-
ски тип — — — — — — — — 1229 

594. Одлука за ослободување од плаќање да-
вачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на уво-
зот на суровини за производство на веш-
тачки ѓубриња. — — — — — — 1230 

595. Одлука за условите и начинот за ос-
тварување на правото на компензација 
од член 22 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство 
во 1982 година — — — — — — 1230 

596. Одлука, за утврдување на износите до 
кои Народната банка на Југославија им 
продава на овластените банки конверти-
билни девизи за потребите на плаќање-
то на општествените правни лица чиеш-
то седиште е на териториј ата на огогз ре-
публики и автономни покраини на кои 
во проекцијата на платнобилансната по-
зиција им е утврден дефицит во 1982 го-
дина — — — — —' — — — 1231 

597. Упатство за спроведување на Одлуката 
за користење на девизите што граѓани и 
граѓански правни лица ги држат на де-
визна сметка или на девизен штеден влог 
и за условите и начинот на продажба на 
одделни производи од домашно произво-
дство за динари што потекнуваат од про-
дажба на девизи и за ослободување од 
плаќање основен данок на промет на тие 
производи — — — — — — — — 1232 

598. Упатство за спроведување на Одлуката 
за условите и начинот на продажба на 
одделни производи од домашно произ-
водство 'на странски физички лица за 
динари што потекнуваат од продажба на 
ефективни странски пари и за ослободу-
вања од плаќање основен данок на про-
мет на тие производи — — —' — — 1234 

589. Решение за повлекување од промет на 
лекот OSPEN 750 сируп од 100 ml, се-
рија број 88361186, производ на „КРКА" 
Товарна здравил, н. сол. о., Ново Место 1235 

600. Одлука' за измена на Одлуката за мер-
ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1982 година — — 1236 

601. Одлука за распишување на дополните-
лен избор за еден делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ од СР Ма-
кедонија — — — — — — — — 1236 

Укази — — — — — — — — — — 1236 
Назначувања и разрешувања — — — — 1237 
Одликувања — — — — — — — — 1237 

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

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


