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413. 

Врз основа иа член 7 од Законот за условите и 
начинот на располагање и користење на остваре-
ните конвертибилни девизи во плаќањата спрема 
странство и за задолжувањето во странство во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82) и член 
79 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи -со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ВО 
1982 ГОДИНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ДА ДРЖАТ КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕ-
ВИЗИ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО, ОДНОСНО 
РАБОТЕЊЕТО ДА ГО ВРШАТ ПРЕКУ КОНТО-

КОРЕНТНА СМЕТКА 

1. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може да 
и даде на организацијата на здружен труд регис-
трирана за вршење на надворешнопрговски промет, 
по нејзино барање, одобрение да држи девизи на 
сметките во странство, а на организацијата на здру-
жен труд што врши услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет и на други општествени 
правни лица од член 79 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77) — одобрение работе-
њето да може да го врши преку контокорентна 
сметка, под условите утврдени со оваа одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се дава на 
определено време, со важност најдоцна до крајот на 
1982 година. 

2. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може на 
организацијата на здружен труд да и даде одобре-
ние за држење на конвертибилни девизи на смет-
ките во странство: 

1) за изведување на инвестициони работи во 
странство — до 20°/о од вредноста на склучената 
работа; 

2) за давање кауција или за полагање депозит 
за извршување на определени работи, ако стран-
скиот содоговарач тоа го условува; 

3) за плаќање услуги во меѓународниот стоко-
вен и патнички промет, освен за плаќање закупни-
на за опрема увезена во закуп — до височината на 
просечните месечни трошоци што организацијата 
на здружен труд ги има во врска со работењето во 
странство, а врз основа на книговодствените пода-
тоци од претходната година. 

3. Народната банка на републиката, односно 
народната банка Да автономната покраина може да 
ќ даде одобрение на организацијата на здружен 
труд плаќањето и наплатувањето на услугите дг го 
врши преку контокорентната сметка што ја има со 
странскиот партнер, под услов да е во прашање 

организација на здружен труд што врши услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет или 
заедница за осигурување, односно заедница за рео-
сигурување. Во одобрението што го дава мора да 
биде назначен највисокиот износ на долевањето , 
односно на побарувањето на контокорентната смет-
ка, и тоа врз основа на фактурира®! услуги од 
претходната година. 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка, кон барањето и го поднесуваат на на-
родната банка на републиката, односно на народ-
ната банка на автономната покраина договорот со 
странскиот партнер со кој е утврдено дека плаќа -
њето и наплагувањето се врши преку контокорен-
тната сметка, видот на услугата и начинот и рокот 
до кој се намирува салдото. 

4. Советот на гувернерите, во согласност ес ус-
ловите предвидени во точ. 2 и 3 од оваа одлука, ќ е 
пропише единствени критериуми според кои народ-
ните банки на републиките, односно народните бан-
ки на 'автономните покраини ќе даваат одобрение 
за држење на девизи во странство, односно за вр-
шење на работењето преку контокорентни сметки. 

5. Организациите на здружен труд и заедниците 
што вршат услуги врз основа на меѓународни кон-
венции и договори што се ратификувани, плаќаат 
и наплатуваат услуги преку контокорентната смет-
ка само согласно со тие конвенции, односно дого-
вори. 

6. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може, 
во смисла на член 22 став 2 точка 2 од Законот за 
вршење на стопански дејности во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82), да 6 
даде одобрение на организацијата на здружен труд 
акциите на вложени средства во акционерско 
друштво да може да ги држи во странство, ако 
прописите на таа земја условуваат држење на ак -
циите во странство, за што е должна да поднесе 
потврда од дипломатското, односно конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во таа земја, или ако со 
статутот на акционерското друштво е предвидена 
обврска за држење акции во странство, за што ор-
ганизацијата на здружен труд е должна да поднесе 
извод од статутот на акционерското друштво. 

7. Кон барањето за држење конвертибилни 
девизи на сметките во странство од точка 2 на оваа 
одлука, односно кон барањето за вршење на рабо-
тењето преку контокорситната сметка од точ. 3 и 4 
на оваа одлука, подносителот на барањето прилага 
мислење од југословенска овластена банка за бони-
тетот на странската банка. 

8. Организациите на здружен труд на кои им е 
дадено одобрение во смисла на оваа одлука, се дол-
ж н и на народната банка на републиката, односно 
на народната банк? на автономната покраина да и 
доставуваат извештаи за плаќањето и наплатува-
њето, како и за состојбата на сметките во странство, 
тримесечно и годишно, и тоа 30 дена по истекот на 
извештајниот период. 

Во извештаите од став 1 на оваа точка се иска-
жуваат видовите на конвертибилните девизи и 
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динарската противвредност по курсот што ќе го 
утврди Сојузниот извршен совет, согласно со член 
50 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, кој важи на денот на истекот 
на периодот за кој се поднесува извештајот, како 
и основите по кои се држат девизите. 

Документацијата што се однесува на плаќањето 
и наплатувањето извршено преку сметката од став 
1 на оваа точка, организациите на здружен труд се 
должни да ја чуваат во своето книговодство. 

Организациите на здружен труд од точка 5 на 
оваа одлука не се должни да доставуваат извештаи 
од став 1 на оваа точка. Документацијата врз осно-
ва на која се вршени плаќања и наплату вања преку 
контокорентната сметка мораат да ја држат среде-
на во своето книговодство. 

9. Народните банки на републиките, односно 
народните банки на автономните покраини и доста-
вуваат на Народната банка на Југославија збирен 
извештај за одобренијата дадени во текот на секое 
тримесечје, односно за годината, за прометот из-
носот на девизите што организациите на здружен 
труд ги држат во странство, во рок од 45 дена од 
денот на истекот на периодот за кој се поднесува 
извештајот, искажани во илјади динари, по курсот 
што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, а кој 
важи на денот на истекот на периодот за кој се под-
несува извештајот. 

10. Решенијата со кои се дадени одобренија 
пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
остануваат во сила. Продолжување, измени и допол-
ненија на тие решенија се вршат според одредбите 
од оваа одлука. 

11. За време на важењето на оваа одлука нема 
да се применуваат одредбите на Одлуката за усло-
вите под кои лицата од члег 79 на Законот за де-
визното работеше и кредитните односи со странство 
можат да држат девизи во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/77 и 33/78), кои се однесуваат 
на конвертибилни девизи. 

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

, Е .п . бр. 209 
3 јуни 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Иланинц, е. р. 

414. 

Врз основа на член 7 од Законот за условите 
и начинот на располагање и користење на остваре-
ните конвертибилни девизи во плаќањата спрема 
странство и за задолжувањето во странство во 1932 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/32), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ 
ДОЛГУВАН*АТА И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАН-
СТВО ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ВО 1982 

ГОДИНА 

1. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може на 
организацијата на здружен труд да и даде одобре-
ние да изврши пребивање на побарувањето по 

извршен извоз на стоки и услуги со д о л е в а њ е т о 
што го има по извршениот увоз на стоки и услуги, 
под услов: 

1) работите уредно да и се пријавени на народ-
ната банка на републиката, односно на народната 
банка на автономната покраина, а постои обврска 
за пријавување на тие работи; 

2) да се товарени соодветните средства и права 
за плаќање на увозот, бо согласност со прописите 
што ги регулираат плаќањата по увоз; 

3) кон барањето да е приложена писмена сог-
ласност на странската фирма за пребивање на дол-
е в а њ е т о и побарувањето; 

4) да е исполнет еден од посебните услови од 
точка 2 на оваа одлука. 

2. Посебни услови од точка 1 на одредбата под 
4 од оваа одлука се: 

1) во определената земја да настапиле серизони 
растројства во плаќањата спрема странство; 

2) по извршениот извоз да е воведено ембарго 
на плаќањето или други слични рестриктивни мер-
ки во земјата на купувачот на стоките; 

3) да настапила виша сила која ја попречува 
редовната наплата (на пр. штрајкови, државни уда-
ри и војни). 

3. Д о л е в а њ а т а и побарувањата можат да се 
пребиваат и ако во пребивањето учествуваат повеќе 
организации на здружен труд или повеќе странски 
лица, кои за пребивањето дале писмена согласност. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, барале::> 
за добивање одобрение го потпишуваат сите орга-
низации на здружен труд кои учествуваат во пре-
бивањето и секоја поднесува свој примерок на 
барањето до надлежната народна банка на репуб-
ликата, односно до народната банка на автономната 
покраина. Организациите на здружен труд коп ба-
рањето поднесуваат фотокопии на согласноста од 
странските лица. 

Ако една народна банка на република, односно 
народна банка на автономна покраина утврди дека 
не постојат услови за давање одобрение за пребива-
ње на д о л е в а њ а т а и побарувањата, за тоа ќе ги 
извести, во рок од 8 дена, сите други народни банки 
на републиките и народни банки на автономните 
покраини. 

4. Организациите на здружен труд, на кои им е 
дадено одобрение работењето да можат да го вршат 
преку контокореитна сметка во странство, не се 
должни да прибават одобрение за пребивање на 
д о л е в а њ а т а и побарувањата предвидено со оваа 
одлука. 

5. За работите што се однесуваат на производи 
со посебна намена и на други форми на економски 
односи со странство од посебен општествен интерес, 
одобрение според оваа одлука дава Народната чан-
ка на Југославија. 

6. За време на важењето на оваа одлука нема 
да се применуваат одредбите на Одлуката за усло-
вите за давање одобрение на организациите на 
здружен труд да држат девизи во странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 72/81), што се однесуваат на 
конвертибилни девизи. 

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

Е. п. бр. 210 
3 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 
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415. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен плет на С Ф Р Ј ' , бр. 
34/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ГОЛА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ 

СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница спре-
' ма Народна Република Унгарија се -определува пос-
тојан граничен (премин Гола за меѓународен друм-
ски сообраќај. 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова реше-
ние ќе почне со работа на 12 јуни 1982 година. 

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

Е. п. бр. 208 
3 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

416. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/77 и 13/82) Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
ЗВАЊА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ЕКИПАЖОТ НА БРОДОВИТЕ НА ВНАТРЕШ-
НАТА ПЛОВИДБА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИ-
ЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат звањата, ус-

ловите за здобивање со звања и овластувањата на 
членовите на екипажот на бродовите на внатрешна-
та пловидба на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Звањата пропишани со овој правилник члено-

вите на екипажот на бродовите на внатрешната 
пловидба на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија (во на-
тамошниот текст: бродарците) ги здобиваат, односно 
тие звања им се признаваат под условите и на н а -
чинот пропишан со овој правилник. 

П. Звања на бродарците 

Член 3 
Звањата на бродарците се: 
1) морнар; 
2) крмар на тегленица; 
3) морнар моторног; 

4) бродски крмар; 
5) бродоводач на внатрешна пловидба; 
6) поручник на внатрешна пловидба; 
7) капетан на внатрешна пловидба; 
8) машиноводач на внатрешна пловидба; 
9) машинист на внатрешна пловидба; 
10) машинист на внатрешна пловидба I класа; 
11) ракувач со пловечка направа; 
12) ракувач со пловечка направа I класа. 

Член 4 
Лицата што немаат пловидбен стаж потребен 

за здобивање со звањето бродоводач на внатрешна 
пловидба, поручник на внатрешна пловидба, маши-
новодач на внатрешна пловидба, машинист на вна-
трешна пловидба и ракувач со пловечка направа 
се качуваат на бродот во својството на приправ-
ници. 

Приправниците од став 1 на овој член мораат 
да имаат степен на стручна подготовка, и тоа: 

1) за звањето бродоводач на внатрешна пловид-
ба — IV степен: на стручна подготовка (наутичка 
насока); 

2) за звањето поручник на внатрешна пловид-
ба — IV, односно VI/1 степен на стручна подготовка 
(наутичка насока); 

3) за звањето машиноводач на внатрешна пло-
видба — IV степен на стручна подготовка (машин-
ска насока); 

4) за звањето машинист на внатрешна пловидба 
— IV, односно VI/1 степен на стручна подготовка 
(машинска насока); 

5) за звањето ракувач со пловечка направа — 
IV, односно VI/1 степен на стручна подготовка (хи-
дротехничка, наутичка, машинска, електротехничка 
или сообраќајна водна насока). 

Ш. Услови за здобивање со звања 

Член 5 
Звањето морнар го здобива лице со завршен II 

степен на стручна подготовка, што има најмалку 
една година пловидбен стаж и положен стручен ис-
пит за звањето морнар. 

Член 6 
Звањето крмар на тегленица го здобива брода-

рец со завршен II степен на стручна подготовка (на-
утичка насока) кој во звањето морнар има најмалку 
една година пловидбен стаж на пловни објекти без 
сопствен погон и положен стручен испит за звањето 
крмар на тегленица. 

Член 7 
Звањето морнар моторист го здобива: 
1) лице со завршен III степен на стручна подго-

товка (наутичка или машинска насока, кое во зва-
њето морнар има најмалку една година пловидбен 
стаж на брод со сопствен погон и положен стручен 
испит за звањето морнар моторист; 

2) бродарец кој има најмалку две години пло-
видбен стаж на наутичко-технички работи во свој-
ството на морнар со завршен III степен на стручна 
подготовка (наутичка или машинска насока) и по-
ложен стручен испит за звањето морнар мо тоалет. 
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Член 8 
Звањето бродски крмар го здобива: 
1) лице со завршен III степен па стручна подго-

товка (наутичка насока) кое во звањето морнар има 
најмалку 13 месеци плови доен стаж, од што една 
година на работи на крмарењето под надзор и поло-
жен стручен испит за звањето бродски крмар; 

2) бродарец кој во звањето морнар моторист има 
најмалку една година пловидбен стаж на работи на 
крмарењето под надзор, завршен III степен на ст-
ручна подготовка (наутичка насока) и положен 
стручен испит за звањето бродски крмар; 

3) бродарец кој во звањето крмар на тегленица 
има најмалку една година пловидбен стаж, од што 
шест месеци на работи на крмарењето под надзор, 
завршен III степен стручна подготовка (наутичка 
насока) и положен стручен испит за звањето брод-
ски крмар. 

Член 9 
Звањето бродоводач на внатрешна пловидба го 

здобива: 
1) лице со завршен IV степен на стручна подго-

товка (наутичка насока) кое во својството на при-
правник за звањето бродоводач на внатрешна пло-
видба има најмалку една година пловидбен стаж и 
положен стручен испит за звањето бродоводач на 
внатрешна пловидба; 

2) бродарец кој во звањето бродски крмар има 
најмалку една година пловидбен стаж, завршен IV 
степен на стручна подготовка (наутичка насока) и 
положен стручен испит за звањето бродоводач на 
внатрешна пловидба; 

3) бродарец кој во звањето морнар моторист има 
најмалку 18 месеци пловидбен стаж, завршен IV 
степен на стручна подготовка (наутичка насока) и 
положен стручен испит за звањето бродоводач на 
внатрешна пловидба. 

Член 10 
Звањето поручник на внатрешна пловидба го 

здобива: 
1) лице кое во својството на приправник за зва-

њето поручник на внатрешна пловидба има најмал-
ку една година пловидбен стаж. завршен V, односно 
VI/!. степен на стручна подготовка (наутичка насо-
ка) и положен стручен испит за звањето поручник 
на внатрешна пловидба; 

2) бродарсц кој во звањето бродоводач има на ј -
малку една година пловидбен стаж, завршен V сте-
пен на стручна подготовка (наутичка насока) и по-
ложен стручен испит за звањето поручник на вна-
трешна пловидба; 

3) поручник на трговската морнарица кој во 
својството на приправник за звањето поручник на 
внатрешна пловидба има најмалку девет месеци 
пловидбен стаж на бродовите на внатрешната пло-
видба и положен стручен испит за звањето поруч-
ник на внатрешна пловидба: 

4) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил военопоморска офицерска школа, 
најмалку една година пловидбен стаж во својството 
на приправник за поручник ка внатрешна пловидба 
или најмалку девет месеци пловидбен стаж на бро-
довите на речната воена флотила и најмалку шест 
месеци пловидбе^ стаж во својството на приправ-
ник за поручник на внатрешната пловидба и поло-
жен стручен испит за звањето поручник на вна-
трешна пловидба; 

5) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил бродарска подофицерски школа и 
има најмалку три години пловидбен стаж на бро-
довите на Југословенската воена морнарица како 

активен помлад офицер, од кои две години пловид-
бен стаж на бродовите на речната воена флотила 
со положен испит за самостојно вршење на палуб-
на служба под сите услови и најмалку една година 
пловидбѕн стаж во својството на приправник за по-
ручник на внатрешна пловидба и положен стручен 
испит за звањето поручник на внатрешна пловидба. 

Член 11 
Звањето капетан на внатрешна пловидба го здо-

бива: 
1) поручник на внатрешна пловидба кој во свој-

ството на офицер на палуба има најмалку две го-
дини пловидбен стаж, завршен "VI/2 степен на ст-
ручна подготовка (наутичка насока) и положен 
стручен испит за звањето капетан на внатрешна 
пловидба; 

2) капетан на долга пловидба кој во својството 
на офицер на палуба има најмалку девет месеци 
пловидбени стаж на бродовите на внатрешната пло-
видба и положен стручен испит за звањето капетан 
на внатрешна пловидба. 

Член. 12 
Звањето машиноводач на внатрешна пловидба 

го здобива: 
1) лице со завршен IV степен на стручна под-

готовка (машинска насока), кое во својството на 
приправник за звањето машиноводач на внатрешна 
пловидба има најмалку една година пловидбен стаж 
и положен стручен испит за звањето машиноводач 
на внатрешна пловидба; 

2) бродарец кој во звањето морнар моторист 
има најмалку две години пловидбен стаж, завршен 
IV степен на стручна подготовка (машинска насока) 
и положен стручен испит за звањето машиноводач 
но внатрешна пловидба; 

3) поморец со завршен едногодишен курс на 
машинска насока во Југословенската воена морна-
рица и кој има најмалку четири години пловидбен 
стаж на бродовите на Југословенската воена мор-
нарица на работи во бродско-машинскиот комплекс 
со моќност поголема од 370 к\У и положен стручен 
испит за звањето машиноводач на внатрешна пло-
видба. 

Член 13 
Звањето машинист на внатрешна пловидба го 

здобива: 
1) лице кое во својството на приправник за зва-

њето машинист на внатрешна пловидба има најмал-
ку една година пдовидбен стаж на работи на раку-
вањето со бродски машини, завршен V, односно 
V I / ! степен на стручна подготовка (машинска насо-
ка) и положен стручен испит за звањето машинист 
на внатрешна пловидба; 

2) машиноводач на внатрешна пловидба кој во 
тоа звање има најмалку една година пловидбен 
стаж, завршен V степен на стручна подготовка (ма-
шинска насока) и положен стручен испит за звање-
то машинист на внатрешна пловидба; 

3) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил поморска машинска офицерска шко-
ла, има најмалку една година пловидбен стаж во 
бродско-машинскиот комплекс со моќност поголема 
од 370 к ^ на бродовите на Југословенската воена 
морнарица и положен стручен испит за звањето ма-
шинист на внатрешна пловидба: 

4) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил морнарска техничка школа за по-
млади офицери (машинска и моторна специјалност), 
има најмалку две години пловидбен стаж како а к -
тивен помлад офицер на машинскиот комплекс на 
бродовите на Југословенската воена морнарица и 
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најмалку шест месеци на бродовите на внатрешната 
пловидба на работи на ракувањето со бродските по-
стројки под надзор и положен стручен испит за зва-
њето машинист на внатрешна пловидба. 

Член 14 
Звањето машинист на внатрешна пловидба од 

I класа го здобива: 
1) машинист на внатрешна пловидба кој во 

својството офицер на машина има најмалку две го-
дини пловидбен стаж, завршен VI/2 степен стручна 
подготовка (машинска насока) и положен стручен 
испит за звањето машинист на внатрешна пловидба 
I класа; 

2) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил морнаричка техничка академија или 
виша военопоморска академија (техничка насока), 
има најмалку една година пловидбен стаж во брод-
ско-машинскиот комплекс со моќност поголема од 
1470 kW и положен стручен испит за звањето ма-
шинист на внатрешна пловидба I класа. 

Член 15 
Звањето ракувач со пловечка направа го здо-

бива лицето кое во својството на приправник за 
звањето ракувач со пловечка направа има најмалку 
една година пловидбен стаж, завршен V, односно 
VI /1 степен на стручна подготовка (хидротехничка, 
наутичка, машинска, електротехничка или сообра-
ќајна водна насока) и положен стручен испит за 
звањето ракувач со пловечка направа. 

Член 16 
Звањето ракувач со пловечка направа I класа 

го здобива ракувач на пловечка направа кој во тоа 
звање има најмалку две години пловидбен стаж на 
управување со работата на пловечката направа со 
капацитет до ЗОО m3 /h или во смена управува со ра-
ботата на пловечката направа без ограничување, за-
вршен VI/2 степен на стручна подготовка (хидро-
техничка, наутичка, машинска, електротехничка, 
сообраќајна водна насока) и положен стручен испит 
за звањето ракувач на пловечка направа I класа. 

Член 17 
Бродарец кој се здобил со некое од звањата од 

член 3 на овој правилник може да полага посебен 
испит за вршење работи на радиофонијата на брод 
на внатрешна пловидба. 

IV. Пловидбе!! стаж 

Член 18 
Пловидбе^ стаж, во смисла на овој правилник, 

е времето поминато на брод во определено својство, 
односно во вршење на работи од определено звање. 

Член 19 
Како пловидбен стаж се признава и времето 

поминато на брод додека бродот се наоѓал на по-
правка. 

Како пловидбен стаж не се признава времето 
поминато на брод додека бродот се наоѓал во рас-
према. 

Времето од став 1 на овој член се признава и 
тоа: на наутичките работи најмногу еден месец, а на 
машинските работи најмногу три месеци. 

Член 20 
Како пловидбен стаж за здобивање со звањето 

машиноводач на внатрешна пловидба и машинист 
на внатрешна пловидба се признава времето поми-

нато во пловидба на поморските бродови на тргов-
ската морнарица на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во вршење на работи во со-
одветно звање. 

Член 21 
Како пловидбен стаж за здобивање и призна-

вање на звање во трговската морнарица па Соција-
листичка Федеративна Република Југославија може 
да се признае и пловидбениот стаж остварен на бро-
дови со странско знаме. 

Пловидбениот стаж од став 1 на овој член се 
признава врз основа на уверение од странските бро-
дарски управни органи и со докази дека е извршен 
во соодветни или во слични услови како на бродо-
вите на трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Ако пловидбениот стаж од став 1 на овој член 
не одговара на пловидбениот стаж на бродовите на 
трговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, мора да се дополни 
на бродовите на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

Член 22 
Како пловидбен стаж поминат на бродовите на 

Југословенската воена морнарица во самостојно вр-
шење на должноста офицер на палубна стража во 
сите услови се признава само времето кое е поми-
нато во вршење на должноста командант и начал-
ник на штабот на пловната единица на бродот во 
опрема и командант на бродот во опрема. 

На другите бродски офицери им се признава 
како пловидбен стаж Бремето поминато на брод во 
опрема од денот на добивањето на оцена за оспосо-
беноста за вршење самостојна палубна стража во 
сите услови. 

Член 23 
Пловидбениот стаж определен како услов за 

здобивање и признавање на звање при преминува-
њето од Југословенската воена морнарица во тргов-
ската морнарица на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кој во целост не е остварен 
на бродовите на Југословенската воена морнарица 
може да се замени со дополнително здобиен пловид-
бен стаж остварен во определено својство, односно 
со вршење на соодветни работи во своето звање на 
бродовите на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

V. Признавање на звање 

Член 24 
Звањето машиноводач на внатрешна пловидба 

му се признава на: 
1) поморец кој го здобил звањето бродски ма-

шиководач со завршен IV степен стручна подготовка 
(машинска насока); 

2) поморец кој има завршен едногодишен курс 
машинска насока во Југословенската воена морна-
рица и има најмалку шест години пловидбен стаж 
на бродовите на Југословенската воена морнарица 
на работи во бродскиот машински комплекс со моќ-
ност до 736 kW. 

Член 25 
Звањето машинист на онатрепша пловидба му 

се признава, на: 
1) поморец кој се здобил со звањето поморски 

машинист; 
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2) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил школа за помлади офицери на воена-
та. морнарица (моторна, машинска или бродомашин-
ска специјалност) во траење од три или повеќе го-
дини и има најмалку четири години пловидбен стаж 
на бродовите на Југословенската воена морнарица 
на работи во бродскиот машински комплекс со моќ-
ност поголема од 736 kW, односно кој има најмалку 
четири години пловидбен стаж на бродовите на Ј у -
гословенската воена морнарица на самостојната до-
лжност — управител на машинскиот комплекс со 
моќност од 370 kW до 736 kW; 

3) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил поморска машинска школа за офи-
цери и има најмалку три години пл О Б И Д бен стаж на 
бродовите на Југословенската воена морнарица од 
што најмалку шест месеци во бродскиот машински 
комплекс со моќност поголема од 736 kW. 

Член 26 
Звањето машинист на внатрешна пловидба I 

класа му се признава на: 
1) поморски машинист I класа; 
2) поморец кој во Југословенската воена морна-

рица завршил военопоморско училиште, школа, 
академија (моторна, машинска, бродо-машинска 
специјалност) во траење од три години или повеќе 
години или виша военопоморска академија, однос-
но командноштабна академија на воената морнари-
ца (техничка насока) и има најмалку две години 
пловидбен стаж на бродовите на Југословенската 
воена морнарица на работи во бродскиот машински 
комплекс со моќност поголема од 1470 kW. 

VI. Овластувања 

Член 27 
Бродарецот може на брод да врши работи во 

рамките на звањето за кое добил овластување. 

Член 28 
Овластувањето ги содржи: натписот „Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија", со 
втиснат државен грб на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; називот: „овластување"; 
податокот за органот кој го издал овластувањето; 
презимето и името на бродарецот кому му се издава 
овластувањето; датумот, местото и републиката, од-
носно автономната покраина на раѓањето, држав-
јанството и звањето на бродарецот; податокот за 
прописот за издавање на овластувањето; работите 
за кои се овластува бродарецот; датумот и местото 
на издавањето на овластувањето; потписот на лице-
то овластено За издавање на овластувањето. 

Овластувањето се составува на еден од јазиците 
и писмата на народите на Југославија, односно на-
родностите на Југославија што е во службена упо-
треба во републиката, односно автономната покраи-
на на чија територија е седиштето на органот кој 
го издава овластувањето, како и на француски или 
на руски јазик. 

Член 29 
Овластување му се издава на бродарец постар 

од 18 години ако е телесно и душевно способен да 
врши работа на бродот и ако ги исполнува условите 
пропишани во поглед на острината на видот и слу-
хот. 

Сите бродарци мораат да бидат вешти во пли-
вање и веслање, како и да ги познаваат можностите 
за спасување и опстанок на внатрешните пловни 
патишта. 

Овластувањето за вршење работи во рамките на 
определено звање ќе му се одземе на бродарец ако 
се установи дека не ги исполнува условите од став 
1 на овој член. 

Одземањето на овластувањето во случаите од 
став 3 на овој член може да биде привремено или 
трајно. 

Член 30 
Бродарецот на кој му е издадено овластување 

за вршење работи во определено звање може да ги 
врши следните работи, и тоа: 

1) морнар — одржува брод и палуба м. ра-
кува со опрема и уреди; самостојно управува со 
пловниот објект без сопствен погон до 200 тони но-
сивост; во смена управува со пловен објект без соп-
ствен погон со неограничена носивост; 

2) крмар на тегленица — крмари со тегленицата, 
ја одржува палубата и ракува со опремата и уреди-
те; управува со брод без сопствен погон со неогра-
ничена носивост; 

3) морнар моторног — заповеда со брод со моќ-
ност до 220 kW; врши работи на офицер на палуба 
на брод со моќност до 440 kW; по едногодишен пло-
видбен стаж на определен пловен пат, крмари со 
брод ко ј има уреди за централно далечинско упра-
вување или со потискува« состав со назначена ј а -
чина на тој пловен пат; 

4) бродски крмар — крмари со брод, со влечен, 
односно потискуван состав на секторот на пловниот 
пат за кој е оспособен, а по едногодишен пловидбен 
стаж и на друг пловен пат; 

5) бродоводач на внатрешна пловидба — рабо-
тите на заповедник на брод на внатрешна пловидба 
со моќност до 750 kW; составува влечен или потис-
куван состав; крмари со влечен и потискуван состав 
кој има уреди за централно далечинско управува-
ње, по едногодишен стаж на определен пловен пат; 
во смена, како офицер на палуба, управува со бро-
дови со моќност до 1030 kW; ракува со бродска ра-
диофонска станица; 

6) поручник на внатрешна пловидба — работите 
на офицер на палуба на бродови од сите видови без 
ограничување; заповеда со брод на внатрешната 
пловидба до 1030 kW; крмари со брод и со потиску-
ван состав кој има уреди за централно далечинско 
управување по едногодишен пловидбен стаж на 
определен пловен пат; составува влечен или поти-
скуван состав и се грижи за нивната безбедност во 
текот на пловидбата; ракува со бродска радиофон-
ска станица; 

7) капетан на внатрешна пловидба — работите 
на заповедник на бродови со сите видови без огра-
ничување; составува влечен или потискуван состав 
и се грижи за неговата безбедност во текот на пло-
видбата или при стоењето; крмари со брод и со по-
ти скуваниот состав кој има уред за централно да-
лечинско управување по едногодишен пловидбен 
стаж на определен пловен пат; ракува со бродска 
радиофонска станица; 

8) машиноводач на внатрешна пловидба — уп-
равува со моторна постројка на бродови со моќност 
до 750 kW; во смена како офицер на машина ракува 
со погонските постројки на бродови до 1030 kW; во 
смена на бродови кои имаат уреди за централно да-
лечинско управување, ракува со погонските пост-
ројки со неограничена моќност; 

9) машинист на внатрешна пловидба — управу-
ва со моторните постројки на бродови со моќност 
до 1030 kW; во смена како офицер на машина ра -
кува со моторни постројки со неограничена моќност; 

10) машинист на внатрешна пловидба I класа — 
управува со бродски машини со неограничена моќ-
ност; 

11) ракувач со пловечка направа — во смена 
управува со работата на пловечката направа без ог-
раничување на капацитетот; самостојно управува со 
работата на пловечката направа со капацитет до 
ЗОО m3 /h; ракува со бродска радиофонсѕка станица; 
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12) ракувач на пловечка направа I класа — са-
мостојно управува со работата на пловечката на-
права без ограничување на капацитетот; ракува со 
бродска радиофонска станица; 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 31 
На бродарците на кои врз основа на овој пра-

вилник им се изменети овластувањата ќе им се из-
даде, на нивно барање, ново овластување. 

Член 32 
На бродарецот кој за вршење на определени ра-

боти во трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија стручно се ос-
пособил во странство може да му се признае опре-
делено звање од член 3 на овој правилник, ако сте-
пенот на стручното образование и должината на 
пловидбениот стаж што го има одговараат на одред-
бите од овој правилник за здобивање и признава-
ње на звање. 

На бродарецот од став 1 на овој член мора да 
му се определи полагање на дополнителен стручен 
испит, односно вршење на дополнителен пловидбен 
стаж ако се утврди дека постои разлика во степе-
нот на стручното образование, односно во должина-
та на пловидбениот стаж што го има бродарецот, и 
во степенот на стручното образование, односи^ во 
должината на пловидбениот стаж пропишан со од-
редбите на овој правилник за здобивање и призна-
вање на звање. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за звања-
та, стручната подготовка и овластувањата на чле-
новите на посада на пловила на внатрешната пло-
видба („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/G9). 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

V/02 Бр. 2640/1 
24 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, е. р. 

417. 

Брз основа на член 1036 став 2 точка 7 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 22/77 и 13/82) Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЈМАЛИОТ БРОЈ ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПА-
ЖОТ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛОВИДБА ШТО МОРААТ 
ДА ГО ИМААТ БРОДОВИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува најмалиот број 

членови на екипажот за безбедна пловидба што мо-

раат да ги имаат бродовите на внатрешната пловидба 
на трговската морнарица на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: бродот). 

Член 2 
Бродот мора да има екипаж кој, по својот број 

и составот, му овозможува на бродот безбедна пло-
видба. 

Член 3 
Член на екипажот за безбедна пловидба на бро-

дот може да биде само она лице што има соодветно 
звање и кое за вршење на работите во рамките на 
звањето на бродот има соодветно овластување. 

Член 4 
Бродот мора да има заповедник. 

Член 5 
Зависно од својата намена и карактеристиките 

на својот комплекс, бродот мора да го има следниот 
најмал број и состав на екипажот за една работна 
смена, и тоа: 

1) патнички брод: 
— со централно далечинско управување со 

220 kW: заповедник и морнар; 
— со централно далечинско управување над 

220 kW: заповедник, машинист и морнар; 
— без централно далечинско управување над 

220 kW: заповедник, бродски крмар, машинист и 
морнар; 

2) товарен брод, влекач и потискувач, со сопст-
вен погонски уред до 220 kW: 

— со централно далечинско управување: запо-
ведник и морнар; 

— без централно далечинско управување: запо-
ведник, машинист и морнар; 

3) товарен брод, влекач и потискувач, со сопст-
вен погонски уред над 220 kW: 

— со централно далечинско управување: запо-
ведник, машинист и морнар; 

— без централно далечинско управување: запо-
ведник, бродски крмар, машинист и морнар; 

4) товарен брод без сопствен погон, со уред за 
кормиларење: старешина на бродот; 

5) пловечка направа: 
пловечка направа со сопствен погонски и ма-

шински уред: 
— со централно далечинско управување: запо-

ведник-ракувач, машинист и морнар; 
— без централно далечинско управување: запо-

ведник-ракувач, бродски крмар, машинист и мор-
нар; 

пловечка направа без сопствен погонски ма-
шински уред која опслужува други пловни објекти: 
заповедник-ракувач и морнар; 

6) скела: 
— со сопствен погонски машински уред: старе-

шина на скелата и морнар; 
— без сопствен погонски машински уред: ста-

решина на скелата. 
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. Член 6 
Бродот <не мора да има екипаж ако е потискува!* 

или влечен кон бокот н а друг брод (влекач или по-
тиску вач), под услов екипажот од тој друг брод да 
е доволно броен и стручен за да обезбеди сигурност 
на пловидбата. 

За време на стоење во пристаниште, надвор од 
пловниот пат, бродот не мора да има екипаж, но мо-
ра да биде под стручен надзор. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да / важи Правилникот за најмалиот 
број членови на посада за безбедна пловидба на 
пловила за внатрешна пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

V/02 Бр. 2641/1 
24 мај 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за соо-

браќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, е. р. 

418. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
PLIBEX, АМПУЛИ ОД 2 ml X 5 амп. X 2 ml РАС-
ТВОРАМ, СЕРИЈА БРОЈ 463061, ПРОИЗВОД НА 
СОУР „ПЛИВА" ЗАГРЕБ, ООУР — ЛИЈЕКОВИ 

—. ЗАГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот PLIBEX ам-
пули од 2 ml X 5 амп. X 2ml растворач, серија број 
463061, производ на СОУР „Плива" — Загреб, ООУР 
Лијекови — Загреб, што е пуштен во промет 
спротивно на одредбите од Законот за пуштање на 
лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества 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". 

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

Бр. У-07-2381 
28 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот- комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

419. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
VASOFLEX, ТАБЛЕТИ ОД €0 X 5 mg, СЕРИЈА 
БРОЈ 228-16791, ПРОИЗВОД НА ХЕМИСКА, ФАР-
МАЦЕВТСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА 

„АЛКАЛОИД" — СКОПЈЕ 

1. Се повлекува од промет лекот VASOFLEX, 
таблети од 60 X 5 mg, серија број 228-16791, произ-
вод на Хемиска, фармацевтска, козметичка индус-
трија „Алкалоид" — Скопје, што е пуштен во про-
мет спротивно на одредбите од Законот за пуштање 
на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои - се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-07-2382 
28 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

420. 

Врз основа на член 56 став З од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
VASOFLEX, ТАБЛЕТИ ОД 60 X 2mg, СЕРИЈА 
БРОЈ 128-16771, ПРОИЗВОД НА ХЕМИСКА, ФАР-
МАЦЕВТСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „АЛ-

КАЛОИД" СКОПЈЕ 

1. Се повлекува од промет ленот VASOFLEX, 
таблети од 60 X 2mg, серија број 128-16771, про-
извод на Хемиска фармацевтска, козметичка 
индустрија „Алкалоид" — Скопје, што е пуштен во 
промет спротивно на одредбите од Законот за пу-
штање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на 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-07-2383 
28 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

421. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за ус-
ловите и начинот на располагање и користење на 
остварените конвертибилни девизи во плаќањето 
спрема странство и за задолжувањето во странство 
во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКО-
ВИТЕ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТО-
КИ И ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ЗА УВОЗОТ 
НА ПЛАТЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГО-

ДИНА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

1. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може на 
организациите на здружен труд да им ги продолжи 
роковите за наплата и внесување на конвертибилни 
девизи и за увозот на платени стоки и услуги од 
член 6 на Законот за условите и начинот на распо-
лагање и користење на остварените конвертибилни 
девизи во плаќањето спрема странство и за задол-
жувањето во странство во 1982 година (во натамош-
ниот текст: Законот), под условите определени со 
оваа одлука. 

Роковите од член 6 на Законот народната бан-
ка на републиката, односно народната банка ка ав-
тономната покраина може да ги продолжи само ис-
клучително, ако од документацијата која се прила-
га кон образложеното барање за продолжување на 
рокот утврди дека настапиле околности што не мо-
желе да се отстранат ниту да се предвидат, а вли ја -
еле врз одлагањето на наплатата, односно врз од-
лагањето на увозот на платените стоки, водејќи при 
тоа сметка за можностите за пласман на стоки на 
одделни пазари, како и за пласман на одделни ви-
дови стоки. 

Советот на гувернерите, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија и дру-
гите надлежни органи и Стопанската комора на Ју -
гославија, поради отежнатиот пласман на одделни 
видови стоки или поради отежнатиот пласман на 
одделни пазари, како и во случај на отежнати на-
плати од определени земји, може да им препорача 
на народните банки на републиките, односно на на-
родните банки на автономните покраини, да ги про-
должуваат роковите за внесување на девизи, од-
носно роковите за увозот на платените стоки и ре-
ализација на платените услуги. 

2. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да ги 
продолжи роковите за внесување на девизи од член 
6 став 1 на Законот: 

1) ако е поведен арбитражен спор или спор пред 
надлежен суд; 

2) ако настапи виша сила (хаварија на стоки, 
пожар, поплава, штрајкови, државни удари, војни 
и други слични случаи); 

3) ако е отворена постапка на присилно порам-
нување или стечајна постапка; 

4) поради подолг транспорт на стоки што се из-
везуваат во прекуморските земји, освен во земјите 
на Европа и земјите на Средоземјето; 

5) ако купувачот ставил забелешки врз квали-
тетот или квантитетот на испорачаните стоки, а е 
договорено квалитативно и квантитативно презе-
мање на стоки во странство; 

6) ако стоките се загубиле на патот, па е подне-
сено барање за надомест на штета до осигурител ен 
завод во Југославија или во странство; 

7) ако продавачот извезените стоки ги насочил 
кон друг купувач поради тоа што купувачот станал 
инсолвентен, што над купувачот е отворена стечај-
на постапка, што купувачот одбил да ги прими сто-
ките, што извезените стоки се вратени и др.; 

8) ако по извозот на стоките се воведе еЈИбарго 
на плаќањето и слични рестриктивни мерки во зем-
јата на купувачот; 

9) ако се преземени определени дејствија пред 
поведувањето на спор (ургирање и рекламирање 
к а ј купувачот, барање мислења од правни инсти-
туции за основаноста за поведување спор и др.); 

10) ако со договор е предвидена привремена 
цена на стоките (на пример по основ на котација, 
со анализа на мострата и др.), па постои несоглас-
ност меѓу купувачот и продавачот во врска со ут-
врдување на конечната цена; 

11) ако купувачот ставил приговор врз квалите-
тот на стоките за кои не е договорено да се презе-
маат со квалитативен прием, а е во прашање скри-
ена мана на стоките; 

12) ако со меѓудржавен аранжман со одделна 
земја е договорено репрограмирање на долгувањата 
на таа земја, со тоа што Народната банка на Југо-
славија е должна да ги извести народните бан^и на 
републиките, односно народните банки на автоном-
ните покраини за постоењето на таков аранжман 
и за условите што тој ги содржи. 

3. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да го 
продолжи рокот од член 6 став 2 на Законот: 

1) ако е поведен арбитражен спор или спор 
пред надлежен суд; 

2) ако настапи виша сила (хаварија на стоки, 
пожар, поплава, штрајкови, државни удари, војни 
и други слични случаи); 

3) ако е отворена постапка за присилно порам-
нување или постапка за стечај; 

4) поради подолг транспорт на стоки што се 
увезени од прекуморските земји, освен од земјите 
на Европа и земјите на Средоземјето; 

5) ако купувачот ставил забелешки врз квали-
тетот или квантитетот на испорачаните стоки, а е 
договорен квалитативен и квантитативен прием во 
Југославија; 

6) ако стоките се загубиле на патот, па поради 
тоа е поднесено барање за надомест на штета до 
осигурител ен завод во Југославија или во стран-
ство; 

7) ако стоките се враќаат неоцаринети (оште-
тени, расипани, ако не одговараат на санитарните, 
ветеринарски те и на другите пропишани стандарди, 
како и на условите предвидени со договор); 

8) ако се воведе ембарго на извозот и слични 
рестриктивни мерки во земјата на продавачот за 
стоките, што се платени; 
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9) ако се преземени определени дејствија пред 
поведувањето на спор (ургирање и рекламирање к а ј 
продавачот, барање мислења од правни институции 
за основаноста на поведувањето спор и др,); 

10) ако стоките не се оцаринети зашто на цари-
нарницата и е поднесено барање за исправка на 
царинските документи или за ослободување од пла -
ќ а њ е на царината. 

4. Организацијата на здружен труд не поднесу-
ва барање за продолжување на рокот до истекот 
на 180 дена ако се во п р а ш а њ е побарувања пс ос-
нов на : 

1) извршени услуги што не го преминуваат 
износот од 10.000 динари; 

2) застапничка провизија, агентска провизија 
и дил ерска провизија, што не го преминуваат из -
носот од 4.000 динари; 

3) извоз на мостри што се наплатуваат , чи ја 
вредност не го преминува износот од 2.000 динари; 

4) извоз на филателистички марки на ф и з и ч к и 
лица, што се испраќаат во странство к а к о писмо-
носни пратки, чи ј а вредност не го преминува изно-
сот од 1.000 динари. 

Рокот од 180 дена не се однесува на побарува-
њата настанати по основите и во износите опреде-
лени во став 1 на оваа точка, ако тие износи прет-
ставуват делови на ненаплатени побарувања. 

Динарската противвредност на износот од став 
1 на оваа точка се утврдува врз основа на курсе-
вите на странските валути што се утврдуваат сог-
ласно со одредбите н а член 50 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, 

5. Ако со договор за извоз на опрема со услуга 
на монтажа се договорени гарантните рокови и по-
лагање на депозити и ако тие депозити се задржани 
како покритие кон гаранцијата за исправноста на 
испорачаната опрема, наплатата на гарантниот де-
позит може да се продолжи до рокот што е пред-
виден со договорот со странскиот купувач, но не 
подолго од 24 месеца. 

G. Врз специфичните надворешнотрговски ра -
боти се применуваат роковите за наплата н а изве-
зените стоки и извршените услуги односно рокови-
те за увозот на платените стоки, и тоа: 

1) врз работите на извозот на книги, списани-
ја,, весници и други публикации преку поштенски 
пратки: 

— рок од 12 месеци, ако книгите се извезуваат 
Ео земјата на Европа, а 18 месеци — ако се изве-
зуват во други земји; 

— рок од 18 месеци, ако списанијата, весници-
те и други публикации се извезуваат во земјите на 
Европа, а 24 месеци — ако се извезуваат во Други 
земји; 

2) Брз работите на увозот на книги, списанија, 
весници и други публикации преку поштенски пра -
тки — рок од 12 месеци; 

3) врз работите на долгорочна производствена 
кооперација со странство по кои е .договорено на-
платување и плаќање преку контокорентна сметка 
— роковите определени во одобрението на народна-
та банка на републиката, односно народната банка 
на автономната покраина; 

4) врз работите, на Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони и на Југосло-

венскиот аеротранспорт со странски поштенски, те-
леграфски и телефонски управи и врз работите 
кз Установата за одржување па поморските пловни 
патишта, Сплит — рок од 12 месеци од денот на ис-
текот на роковите предвидени во меѓународните до-
говори и правилници за спроведување на тие дого-
вори. 

7. З а определени н а дв ор ешнотргов ски работи се 
применуваат следните рокови: 

1) врз извезени стоки н а неизвесна продажба 
(извоз на сопствени и консигнациоии складишта 
во странство, заради комисиона или пазарна про-
дажба со посредство на комисионери или делегати, 
к а к о и продажба на саемски експонати во стран-
ство) — пропишаниот рок на наплата, ко ј се смета 
од денот кога стоките се продадени во странство. 

2) врз работите на прометот на електрична 
енергија ко ја се дава к а к о размена или како помош 
— пропишаниот рок за наплата на разликата (сал-
дото) што се смета од денот на извршената пресмет-
ка со странскиот со договарач, со тоа што пресмет-
ковниот период во ко ј се врши размената о дпс сно 
помошта не може да биде подолг од една година од 
денот на царинењето на првата испорака; 

3) врз договорениот износ на авансот и меѓу-
плаќањата по работите на увозот — рокот за увоз 
ко ј е предвиден со договорот со странскиот содого-
варач; 

4) врз побарувањата по Qichob на тарифен поп-
уст (рефакција) и провизија , што се остваруваат во 
меѓународниот транспорт — пропишаниот рок за 
наплата се смета од денот на извршената пресмет-
ка со странскиот партнер, без оглед на тоа дали 
пресметувањето го врши организација на здружен 
труд за меѓународна шпедиција или тоа се врши 
преку југословенските железници; 

5) врз царинети и платени стоки што му се 
вратени на продавачот како несоодветни стоки во 
замена за соодветни стоки — пропишаниот рок кој 
се смета од денот на враќањето на несоодветните 
стоки заради замена ако со договор не е определено 
поинаку. 

8. Организацијата на з д р у ж е н труд не подне-
сува барање за продолжување на рокот на напла-
та, односно увозот на платените стоки од член 6 ст. 
1 и 2 на Законот, ако е во п р а ш а њ е помал износ кој 
не и се при јавува на банката туку може да се от-
пише врз основа на Наредбата за начинот и пос-
тапката за правдање на разликите на вредноста 
настанати во работењето со странство („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 33/77). 

9. Организацијата на здружен труд до народ-
ната банка на републиката, односно до народната 
банка на автономната покраина поднесува докумен-
тирано барање за продолжување на рокот за нап-
лата, односно за внесување на девизи и рокот за 
увозот на платените стоки од член 6 ст. 1 и 2 на 
Законот, пред истекот на пропишаните рокови. 

Во барањето за продолжување на пропишани-
те рокови се внесуваат битните податоци од п р и ј а -
вата за склучена работа на извоз односно увоз или 
од фактурата за извршени услуги за кои не се 
поднесува при јава за склучена работа (за стоки: 
број и датум на заклучокот, вредност на заклучо-
кот во валута, земја на извозот — увозот, видови 
стоки и режим, договорен начин на плаќање, да -
тум на извршеното плаќање ; за услуги: број v д а -
тум на фактурата , вид на услугата, ден на и з в р ш у -
вање на услугата, земја на извозот, вредност на услу-
гата во валута), како и податоци за износот за ко ј се 
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бара продолжување на рокот, рок до ко ј требало да 
со изврши наплата, односно увоз на стоките п да-
тум до кој се бара продолжување на рокот за на -
плата, односно на рокот за увозот на стоките. 

Организацијата на здружен труд која врши 
извоз односно увоз на стоки и услуги од свое име, 
а за сметка на друга организација на здружен 
труд е должна, кон барањето за продолжување на 
рокот, да поднесе доказ дека организацијата на 
здружен труд за чи ја сметка е извршен извоз од-
носно за чија сметка се врши увоз прифаќа нап-
лата на побарувањата по извозот, односно увозот 
да може да се изврши во рок подолг од пропи-
шаниот. 

Кон барањето за продолжување на рокот се 
поднесуваат и исправи со кои се докажуваат наво-
дите од барањето. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да 
бара од подносителот на барањето и други подато-
ци и документација од значење за донесувањето на 
решение по барањето. 

10. За работите од член 115 став 2 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со стр-
анство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) про-
должување на роковите врши Народната банка на 
Југославија — Воениот сервис, според одредбите 
на оваа одлука. 

11. Заради обезбедување на потребните подато-
ци за девизите што не се внесени во пропишаниот 
рок, согласно со член 8 од Законот, народните бан-
ки на републиките, односно народните банки на ав-
тономните покраини се должни да воведат и да 
водат посебна евиденција. 

12. Народните банки на републиките, односно 
народните банки на автономните покраини, врз ос-
нова на поднесените барања за продолжување на 
рокот за внесување девизи, односно за увоз на пла-
тените стоки и услуги, се должни по истекот на 
тримесечје^ , до десетти во наредниот месец, да до-
ставуваат до Народната банка на Југославија — 
Сектор за работи на контролата, тримесечен извеш-
тај Кој ќе содржи податоци за: вредноста на плате-
ните, а неувезени стоки и на платените, а нереали-
зирани услуги во пропишаниот рок; вредноста на 
извезените стоки и извршените услуги што не се 
наплатени во пропишаниот рок; поднесените и ре-
шените барања за продолжување на рокот за увоз 
на однапред платените стоки и услуги, што не се 
реализирани во пропишаниот рок и за бројот на 
поднесените и решените барања за продолжување 
на рокот за внесување на девизи за извезените 
стоки и услуги што не се наплатени во пропишани-
от рок. 

13. Народната банка на Југославија ќе пропи-
ше упатство за водење на евиденцијата од точка 
11 на оваа одлука и за доставување на извештајот 
од точка 12 на оваа одлука. 

14. За време на важењето на оваа одлука нема 
да се применува Одлуката за условите за продол-
жување на роковите за наплатување на извезени 
стоки, извршени услуги и побарувања по други ос-
нови и на рокот за увоз на платени стоки („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/82), во делот кој се од-
несува на продолжувањето на роковите за напла-
тување на извезените стоки и извршените услуги 
во конвертибилни девизи со плаќање во готово и 
за роковите за увоз на платени стоки и услуги во 
конвертибилни девизи, освен кога е во прашање 
продолжување на роковите за внесување на кон-
вертибилни девизи остварени по основите од чл. 
129 и 135 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

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

О. бр. 22 
21 ма ј 1982 година 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија; 

Радован Макиќ, е. р. 

422. 

Врз основа на член 65 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81) и член 3 став 2 
од Уредбата за контниот план и за билансите з-а 
банките („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 23/77 и 26/78), 
а по претходно прибавено мислење од Здружението 
на банките на Југославија, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИ-
ТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Кон-
тниот план за банките („Службен лист на СФРЈ4 ' 
бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81 и 15/82) во Пла-
нот на аналитичките сметки во Контниот план за 
банките, кој претставува составен дел на таа одлу-
ка, се вршат следните дополненија: 

1) по точка 89 се додава нова точка 89а, која 
гласи: 

,,89а) сметка 527 — Долгорочни кредити за ин-
вестиции дадени на населението; 

5271 — Долгорочни кредити за инвестиции да-
дени на населението; 

5277 — Долгорочни кредити за унапредување 
на стопанската дејност дадени на насе-
лението врз основа па продажба на де-
визи во кои учествува примарната еми-
сија; 

5278 — Долгорочни кредити за унапредување на 
стопанската дејност дадени на населе-
нието врз основа на продажба на девизи 
во кои не учествува примарната емисија; 

5279 — Други долгорочни кредити за инвести-
ции дадени на населението врз основа 
на продажба на девизи". 

2) по точка 97 се додава нова точка 97а, која 
гласи: 

,,97а) сметка 557 — Долгорочни кредити за ста-
нбено-комунална изградба дадеш! на населението. 

5571 — Долгорочни кредити за купување и из-
градба на станови; 

5572 — Долгорочни кредити за станбена изград-
ба на постраданите од елементарни не-
погоди; 

г^73 — Долгорочни кредити за купување и из-
градба на станови врз основа на девиз-
но штедење; 
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5574 — Долгорочни кредити за купување и из-
градба на станови според посебни про-
писи; 

5575 — Други долгорочни кредити за станбена 
изградба; 

5577 — Долгорочни кредити за купување и из-
градба на станови дадени на население-
то врз основа на продажба на девизи во 
кои учествува примарната емисија; 

5578 — Долгорочни кредити за купување и из-
градба на станови дадени на населени-
ето врз основа на продажба на девизи 
во кои не учествува примарната еми-
сија". 

b) во точка 98 по аналитичката сметка 5628 се 
додава нова аналитичка сметка 5629, која гласи: 

„5629 — Долгорочни кредити на банките од при-
марната емиија за унапредување на 
стопанската дејност дадени на населе-

нието врз основа на продажба на де-
визи". 

4) по точка 98 се додава нова точка 98а, која 
гласи: 

,,98а) сметка 564 — Долгорочни кредити дадени 
на банките од примарната емисија за кредитирање 
на станбената изградба; 

5647 — Долгорочни кредити на банките од при-
марната емисија за купување и изград-
ба на станови дадени на населението врз 
основа на продажба на девизи; 

5648 — Долгорочни кредити на банките од при-
марната емисија за порано дадени кре-
дити за станбена изградба". 

5) во точка 193 по аналитичката сметка 9628 се 
додава нова аналитичка сметка 9629, која гласи: 

„9629 — Обврски по долгорочни кредити од при-
марната емисија за кредитирање на 
унапредувањето на стопанската дејност 
на населението врз онова на продажба 

на девизи". 
6) по точка 193 се додава нова точка 193а, која 

гласи: 
„193а) сметка 964 — Обврски по долгорочни 

кредити од примарната емисија за кредитирање на 
станбено-комуналната изградба; 

9647 — Обврски по долгорочни кредити од при-
марната емисија за кредитирање на 
купување и изградба на станови врз ос-
нова на продажба на девизи; 

9648 — Обврски по долгорочни кредити од при-
марната емисија според порано даде-
ните кредити за станбена изградба" 

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

О. бр. 25 
21 мај 1982 година 

Белград 

За претседателот на Со-
ветот на гувернерите, 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковић, е. p. 

423. 

Врз основа на член 22, член 32 став 1 и член 
бб став 1 точка 15 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донеува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ ХАР-
ТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИ-

МАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки за купува-
ње хартии од вредност и на кредитите од примар-
ната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82) 
Ео точка 2 став 1 се додава нова реченица, која 
гласи: 

„Каматата по стапка од 12°/о народните банки 
ја наплатуваат од банките и на соодветниот износ 
на кредитите од примарната емисија за намените 
од точка 15 на Одлуката за мерките за спроведу-
вање на монетарно-кредитната политика во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр, 18/82), кој 
се однесува на износот на девизите што организа-
цијата на здружен труд не го внела во рокот од 
член 8 на Законот за привремено утврдување на 
условите и начинот на располагање и користење на 
остварените конвертибилни девизи во плаќањето 
спрема странство и за задолжувањето во странство 
во 1982 година." 

Во став 2 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка и потоа се додава нова одредба под 
4, која гласи: 

„4) по стапка од 4°/о годишно — на кредитот на 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка, одобрен по сонов на депонирање на 
девизи во смисла на член 16 од Законот за прив-
ремено утврдување на условите и начинот на рас-
полагање и користење на остварените конвертибил-
ни девизи во плаќањето спрема странство и за за -
должувањето во странство во 1982 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/82)". 

2. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. На износот на кредитите од точка 2 на оваа 

одлука што не е вратен во договорниот рок, народ-
ните банки наплатуваат затезна камата по стапка 
од 25% годишно." • 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. На износот на користените средства од при-
марната емисија, за кој надлежниот орган ќе утвр-
ди дека банката го користела без основа во пропи-
сите, народните банки наплатуваат затезна камата 
по стапка од 25% годишно". 

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

О. бр. 26 
4 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател на Сове-
тот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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424. 

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за 
основите на кредитниот и банкарскиот систем („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 59/81), генерал-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИНТЕРНАТА БАНКА ГИ 
ОБЕЗБЕДУВА И ГИ ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ЗА ВРШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧ-

КИ РАБОТИ 

1. Со ова упатство се пропишува кои податоци 
интерната банка ги обезбедува во книговодството 
и во другите евиденции за потребите на општестве-
ната евиденција и за вршење информативно-анали-
тички работи, како и начинот и роковите за доста-
вување на тие податоци до Службата на општестве-
ното книговодство. 

2. Во книговодствените и во другите евиденции 
интерната банка е должна да обезбеди податоци 
за: 

1) состојбата на краткорочните кредити и на 
кредитите за трајни обртни средства што ги одобри-
ла интерната банка; 

2) исплатите за инвестиции од инвестициони-
те кредити што се реализираат преку жиро-сметка-
та на интерната банка, а се водат како пласмани 
на индивидуални партии на соодветни конта во 
книговодството на интерната банка; 

3) промените на паричните средства на члено-
вите на интерната банка евидентирани на интер-
ните сметки во интерната банка, на начинот опре-
делен во точ. 3 до 10 на ова упатство. 

Податоците за состојбата на краткорочните 
кредити и на кредитите за трајни обртни средства 
интерната банка и ги доставува на Службата на 
општественото книговодство на образецот Месечен 
извештај за кредитите за обртни средства („К-1"), 
а податоците за исплатите за инвестиции од инвес-
тиционите кредити на образецот Месечен извештај 
за инвестиционите кредити во користење („ИН-К-1"), 
што ги утврдува генералниот директор на Служба-
та на општественото книговодство, во согласност со 
Одлуката за утврдување на Програмата на стати-
стичките истражувања од интерес за целата земја 
за периодот од 1978 до 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/78). 

3. Со евиденциите за промените на интерните 
сметки на членовите на интерната банка во интер-
ната банка се опфаќаат податоци за: 

1) промените настанати со пресметка на меѓу-
себните обврски на членовите на интерната банка 
по основ на промет на стоки и вршење услуги, ос-
вен по основ на инвестиции, преку интерни сметки, 
во согласност со одредбите на Правилникот за содр-
жината и начинот на вршењето пресметка преку 
интерните сметки во интерна банка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/82 — во натамошниот текст: 
Правилникот); 

2) промените настанати со привремен распоред 
на заедничкиот приход со пренос на средствата на 

заедничкиот приход на жиро-сметката на интер-
ната банка, врз основа на чл. 12, 13 и 17 од Правил-
никот; 

3) преносот на средствата на жиро-сметката на 
интерната банка од кредитите што интерната банка, 
врз основа на самоуправна спогодба или договор 
во согласност со член 58а од Законот за основите 
на кредитниот и банкарскиот систем (во натамош-
ниот текст: Законот); ги зела во свое име, а за сме-
тка на член на интерната банка; 

4) пренесените средства на жиро-сметката на 
интерната банка од жиро-сметките и од други смет-
ки на членовите на интерната банка заради нами-
рување на обврските на членовите на интерната 
банка што ги извршува интерната банка во свое 
име, а за сметка на членовите на интерната банка, 
врз основа на член 43а став 1 и член 51 ста© 1 точ-
ка 7 од Законот; 

5) преносот на меници на членовите на интер-
ната банка врз интерната банка заради здружува-
ње на средства; 

6) здружувањето во интерна банка на средства-
та содржани во обврзници и во други хартии од 
вредност на членовите на интерната банка; 

7) г . тите од здружените и од други сред-
ства ка ј интерната банка што се евидентираат на 
интерните сметки на членовите на интерната бан-
ка (во натамошниот текст: интерната сметка); 

8) исплатите од жиро-сметката на интерната 
банка за сметка на членовите на интерната банка 
од средствата наведени во одредбите под 2 до 7 
на овој став. 

При евидентирањето на промените од став 1 
на оваа точка интерната банка на интерните смет-
ки и во другите евиденции обезбедува податоци во 
согласност со Одлуката за утврдување на Програ-
мата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1978 до 1982 година, на 
образецот „Р-1". 

Образецот „Р-1", со називите на шифрите на 
расчленетиот промет и со упатството за пополну-
вање е отпечатен кон ова упатство и претставува 
негов составен дел. 

Распоредувањето на промените на интерната 
сметка по шифрите на расчленетиот промет (во 
натамошниот текст: шифрата) се утврдува: ако се 
во прашање налозите за пренос предвидени со 
Упатството за содржината, обликот и начинот на 
употреба на еднообразните инструменти за плаќање 
и за единствената постапка и начин на вршење на 
работите на платниот промет во земјата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/78 и 13/81), што се извршу-
ваат преку жиро-сметката на интерната банка — 
Брз основа на податоците од налогот за целта на 
дозргаката, а ако се во (прашање налози издадени во 
согласност со член 4 од Правилникот — врз основа 
на податоците од налогот за основата на создава-
њето на обврската. 

Евиденциите од став 2 на оваа точка се водат 
посебно за секој член на интерната банка. 

' 4. Податоците за потребите на општествената 
евиденција и за вршење информативно-аналитички 
работи, обезбедени во евиденциите од точка 3 на 
ова упатство, интерната банка и ги доставува на 
организационата единица на Службата на опште-
ственото книговодство к а ј која се води жиро-смет-
ката на таа банка: 

1) со поднесување налог од член 8 став 2 и чл. 
9 и 14 од Правилникот — за промените настанати 
во текот на вршењето пресметка на меѓусебните 
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обврски на членовите на интерната банка по основ 
на промет на стоки и вршење услуги и по основ на 
привремениот распоред на заедничкиот приход со 
пренос на средствата на заедничкиот приход на 
жиро-сметката на интерната банка, што се обеле-
жуваат начинот пропишан во точ. 5 и 6 од ова 
упатство; 

2) со поднесување месечен извештај на образе-
цот „Р-1" — за промените на интерната сметка на 
членовите на интерната банка за кои не се подне-
суваат налози за пресметка. 

Во евиденциите од точка 3 на ова упатство, врз 
основа на кои се составува извештај на образецот 
„Р-1", се искажуваат исплатите и уплатите за смет-
ка на член на интерната банка преку жиро-сметка-
та на интерната банка. 

Во евиденциите од точка 3 став 2 на ова упат-
ство, поради разликите во начинот на доставување 
податоци од став 1 на оваа точка на шифрата „30 
— Плаќања на други корисници на општествени 
средства по основ на набавка на материјал, услуги 
и купување на трговски стоки", посебно се обезбе-
дуваат податоци за промените настанати по тој 
основ со пресметка на меѓусебните обврски на чле-
новите на интерната банка, за кои се издаваат пре-
сметковни налози, а посебно за исплатите по тој ос-
нов на жиро-сметката на интерната банка за сметка 
на членовите на интерната банка, што се внесуваат 
во извештајот на образецот „Р-1". 

5. Кога пресметка на меѓусебните обврски на 
членовите на интерната банка се врши врз основа 
на член 6 од Правилникот, налозите за пресметка 
издадени на образецот на СОК бр. 42, интерната 
банка ги обележува, и тоа: 

1) налогот издаден на износот на изедначениот 
долговен и побарувачки промет на интерната смет-
ка во пресметковниот период на примерок на нало-
гот „Налог за одобрение" (во натамошниот текст: 
„одобрението") — со шифрата „11 —Примања од ко-
рисници на општествени средства што влегуваат во 
вкупниот приход, односно изворниот приход" (во 
натамошниот текст: шифрата „11"), а на примерокот 
на налогот „Извештај за задолжувањето" (во ната-
мошниот „текст" „задолжувањето") — со шифрата 
„30 — Плаќања на други корисници на општествени 
средства по основ на набавка на материјал, услуги 
и купувања на трговски стоки" (во натамошниот 
текст: шифрата „30"); 

2) налогот издаден на износот на пресметаните 
обврски над изедначениот долговен и побарувачка 
промет на „одобрението" — со шифра „19 — Други 
примања помеѓу корисниците на општествени сред-
ства" (во натамошниот текст: шифрата „19"), како 
враќање на здружените средства, а на „задолжува-
њето" — со шифрата „30"; 

3) налогот издаден на износот на пресметаните 
побарувања над изедначениот долговен и побару-
в а н а промет на „одобрението" — со шифрата „11", 
а на „задолжувањето" — со шифрата „99" — Други 
издавања помеѓу' корисниците на општествени 
средства" (во натамошниот текст: шифрата „99"), 
како пренос по основ на здружување на средства. 

Кога пресметка на меѓусебните обврски на чле-
новите на интерната банка се врани врз основа на 
член 7 од Правилникот, налогот за пресметка изда-
ден на износот на изедначениот долговен и побару-
вачки промет на интерната сметка во пресметков-
ниот период на „одобрението" се обележува со 
шифрата „11", а на „задолжувањето" — со шифрата 
„30". На ист начин се обележуваат и налозите из-
дадени за плаќање на ненамирениот износ на 
обврските преку пресметка врз товар на жиро-
-сметката на членот на интерната банка—должникот 
во корист на жиро-сметката на членот на интерната 
банка — доверителот. 

Кога, во согласност со самоуправната спогодба 
за здружување во интерна банка, за вишокот на 
ненамирениот износ на обврските ќе се издаде на-
лог врз товар на жиро-сметката на интерната банка 
во корист на жиро-сметката на член на интерната 
банка — доверител, се обележува само „одобрение" 
со шифрата „11". 

Износот на обврските од -став 3 на оваа точка, 
намирен од жиро-сметката на интерната банка, за 
кој не се издава пресметковен налог, се евидентира 
во евиденциите врз основа на кои се составува из-
вештај на образецот „Р-1" така што износот на об-
врските по основ на стоки и услуги намирен од 
жиро-сметката на интерната банка се искажува на 
шифрата „30", со истовремено искажување на кре-
дитите на шифрата „13 — Примени кредити и по-
зајмици" (во натамошниот текст: шифрата „13"), ко-
га членот на интерната банка — должникот за кого 
се платени обврските нема или нема доволно прене-
сени и здружени средства к а ј интерната банка. 

6. Налозите за спроведување привремен распо-
ред на заедничкиот приход преку жиро-сметките 
на членовите на интерната банка, издадени врз 
основа на член 14 став 1 од Правилникот, се обеле-
жуваат на „одобрението" со шифрата „11", а на 
„задолжувањето" — со шифрата „99". 

На налогот со кој средствата на заедничкиот 
приход, врз основа на член 12 став 2 од Правилни-
кот, се пренесуваат во корист на жиро-сметките на 
учесниците што не се членови на интерната банка, 
се обележува само „одобрението" со шифрата „11". 

Ако наплатената реализација во готово непос-
редно се уплатува на проодна сметка за собирање 
на заедничкиот приход (сметка 833 ка ј СОК), ин-
терната банка во евиденциите од точка 3 на ова 
упатство тој податок посебно го обезбедува на ш и ф -
рата „10 — Примања од населението што влегуваат 
во вкупниот приход односно во изворниот приход" 
(во натамошниот текст: шифрата „10"). 

Интерните банки к а ј кои се вршат уплатите од 
став 3 на оваа точка, при издавање на налозите од 
ст. 1 и 2 на оваа точка, издаваат по два налога за 
пресметка — еден кој се означува со шифрата „10", 
а другиот — со шифрата „11". 

Ако во заедничкиот приход евидентиран на ин-
терната сметка е содржан и наплатениот данок на 
промет на производи и услуги, а со самоуправна 
спогодба, врз основа на член 12 став 2 од Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81), 
работите во врска со евидентирањето и плаќањето 
на тој данок се пренесени врз интерната банка во 
евиденциите од точка 3 на ова упатство, врз ос-
нова на кои се составува извештај на образецот 
„Р-1", на шифрата „51 — Запрени даноци на промет 
на производи и на извршени услуги, други запрени 
надомести, придонеси и слично" (во натамошниот 
текст: шифрата „51") се искажува уплатата на тој 
данок. Евидентирањето се врши во моментот на уп-
латата — преносот на средствата од жиро-сметката 
на интерната банка на соодветните сметки за уплата 
на тие даноци. 

7. Исплатите за инвестиции што интерната бан-
ка ги врши за сметка на член на интерната банка 
— инвеститор од средствата на тој член претходно 
пренесени на жиро-сметката на интерната банка, 
се искажуваат во извештајот на образецот „Р-1", а 
сите други исплати за инвестиции ги врши интер-
ната банка — во извештајот „ИН-К-1". 
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8. Промените евидентирани на интерната смет-
ка на член на интерната банка што не се спроведени 
преку жиро-сметката на членот на интерната банка, 
се распоредуваат по шифрите на расчленетиот про-
мет на следниот начин: 

1) на шифрата „13" се евидентира: 
— преносот на кредитите замени од името на 

интерната банка, а за сметка на членовите на ин-
терната банка, од жиро-сметките на другите дава-
тели на кредити на жиро-сметката на интерната 
банка; 

— приливот на средства на жиро-сметката на 
интерната банка што е евидентиран на потегната 
сметка на член на интерната банка по основ на еми-
сија на хартии од вредност за сметка на член на 
интерната банка; 

— одобрените кредити од здружени и од други 
средства к а ј интерната банка за одржување на те-
ковната ликвидност на членовите на интерната 
банка што се евидентирани преку интерните сметки 
на членовите на интерната банка; 

— кредитите одобрени на член на интерната 
банка во врска со пресметката на меѓусебните об-
врски на членовите на интерната банка во интер-
ната банка (член G од Правилникот), како и износот 
на ненамирените обврски на член на интерната 
банка — должник од меѓусебната пресметка на об-
врските наплатена од жиро-сметката на интерната 
банка (член 7 од Правилникот). 

Отплатата на кредитите, односно враќањето на 
другите средства искажани на шифрата „13", што 
ги врши интерната банка за сметка на членовите 
на интерната банка, се искажува на- шифрата „93" 
— Вратени позајмици и отплати на кредити"; 

2) на шифрата „15 — Самопридонеси и слични 
примања од населението", се евидентираат уплатите 
на населението по тој основ на жиро-сметката на 
интерната банка, што му припаѓаат на определен 
член на интерната банка, ако таков начин на уп-
лата е предвиден со самоуправната спогодба за 
здружување во интерна банка или со договор (уп-
лата на населението за добивање приклучок за 
електрична енергија, вода телефон и др.); 

3) на шифрата „30" се евидентираат исплатите 
од жиро-сметката на интерната банка, извршени 
за сметка на членовите на интерната банка по ос-
нов на набавен материјал, извршени услуги и за 
купени трговски стоки, и тоа исплатите: 

— на други корисници на средства врз основа 
на член 43а став 1 и член 51 став 1 точка 7 од З а -
конот; 

— на член на интерната банка-доверител од 
пресметката на меѓусебните обврски за сметка на 
член на интерната банка — должник врз основа на 
член 7 од Правилникот; 

4) на шифрата „31 — Исплати на населението 
за стоки и услуги" се евидентираат исплатите по 
тој основ од жиро-сметката на интерната банка за 
сметка на член на интерната банка; 

5) на шифрата „32 — Надомести на населението 
за извршена работа или по основ на други права 
од работниот однос" се евидентираат само надомес-
тите што ги товарат материјалните трошоци на член 
на интерната банка; 

6) на шифрата „51" прометот може да се еви-
дентира само во случајот од точка 6 став 5 на ова 
упатство; 

7) на шифрите „70 — Исплати за инвестиции 
помеѓу корисниците на општествени средства", „71 
— Чисти лични доходи исплатени од средствата на 
инвеститорот" и „72 — Други надомести на населе-
нието од средствата на инвеститорот" (во натамош-
ниот текст: шифрите „70", „71", односно „72") про-
метот се евидентира само кога со самоуправна 
спогодба интерната банка е овластена да врши ис-
плати од жиро-сметката на интерната банка во 
свое име, за сметка на член на интерната банка — 
инвеститор од средствата што тој член претходно 
ги пренесел на жиро-сметката на интерната банка. 

Пресметаните и платените даноци и придонеси 
на личните доходи и другите надомести од средства-
та за инвестиции (искажани на шифрата „71", 
односно „72") се евидентираат на шифрата „38 — 
Издвојувања за општа, заедничка и друга потрошу-
вачка", а издвоените средства за станбена изградба 
—• на шифрата „82 — Издвојување на средства за 
станбена изградба". Издвојувањата по овој основ 
од доходот и од личните доходи не се евидентираат 
на интерните сметки на членовите на интерната 
банка; 

8) на шифрата „97 — Исплати на населението 
по други основи" се евидентираат исплатите од ж и -
ро-сметката на интерната банка за сметка на член 
на интерната банка по основ на надомести за упот-
реба на лични средства за работа надвор од прос-
ториите на основната организација на здружен 
труд (работа на „сиц"), односно на земјоделски 
производители ако го здружиле трудот во рамките 
на основна организација на кооперанти, закупнина 
на земјишта, деловни простории и др., станарина, 
односно исплати по други основи што се искажу-
ваат на таа шифра според одредбите на точка 3 
став 2 од ова упатство; 

9) на шифрата „98 — Пласмани на сопствени 
средства" се евидентираат уплатите за намирување 
на други обврски по основ на инвестициони вложу-
вања (за изградба на енергетски, објекти и др.) што 
по истекот на пропишаниот рок му се враќаат на 
инвеститорот. На таа шифра не се искажува меѓу-
себното кредитирање на членовите на интерната 
банка од средствата здружени к а ј интерната банка. 

9. Извештајот на образецот „Р-1", се составува 
посебно за секој член на интерната банка и се дос-
тавува до 8 во месецот по истекот на извештајниот 
период. 

Пред составувањето на извештајот на образецот 
„Р-1", интерната банка, врз основа на евиденцијата 
од точка 3 на ова упатство, го утврдува збирот на 
промените, во периодот од 1 јануари до последниот 
ден на извештајниот период по шифрите на рас-
членетиот промет поединечно за секој член на ин-
терната банка. 

Податоците за промените од став 2 на оваа точ-
ка се искажуваат во извештајот на образецот „Р-1" 
на соодветни шифри. 

10. Првиот извештај на образецот „Р-1", на на-
чинот пропишан со ова упатство, интерните банки 
го поднесуваат за периодот јануари-јуни 1982 го-
дина. 

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

Бр. 1/25 
20 мај 1982 година 

Белград 

Заменик 
на генералниот директор 
на Службата на општес-

твеното книговодство, 
д -р Милое Николиќ, е. р. 
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ПРИМАЊА 
Примања од населението што влегуваат во вкуп-
ниот приход, односно изворни приходи 0 2 10 X X X X X X X X X X + 
Примања од КОС што влегуваат во вкупниот при-
ход, односно изворни приходи 0 3 11 X X X X X X X X X X 

Средства примени од буџети и фондови 0 4 12 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х + 
Примени кредити и позајмици 0 5 13 

Примања остварени со индосирање ва меница по 
основ на реализација на производи и услуги 0 6 14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х + 
Самопридонеси и слични примања од населението 0 7 15 

Приходи од лотарија, осигурување и ел. 0 8 16 X X X X X X X X X X 

Наплати на КОС од населението по други основи 0 9 17 х х х х х х х х х х + 
Ослободени средства на пласмани и други вратени 
сопствени средства 1 0 18 х х х х х х х х х х + 
Други примања помеѓу КОС 1 1 19 х х х х х х х х х х + 

Вкупно примања (02 до 11) 1 «> 

Вкупни средства (01 плус 12) 1 3 х х х х х х х х х х 0 

ИЗДАВАЊА 
Плаќања на други КОС по основ на набавка на ма-
теријали, услуги и купување на трговски стоки 1 4 30 

Исплати на населението за производи и услуги 1 5 31 — 

Надомести на населението за извршена работа или 
по основ на права од работниот однос 1 6 32 

Платени камати, осигурувања и ел. 1 7 35 х х х х х х х х х х — 

Издвојувања за општа, заедничка и друга потро-
шувачка 1 8 38 — . 
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Н А З И В Н А Е Л Е М Е Н Т О Т 
Реден 
број Ш и ф р а И З Н О С ДИРКА 

1 2 3 4 

Исплатени чисти лични доходи и надомести на чис-
ти лични доходи 1 9 40 X X X X X X X X X X , 

Исплати на населението по основ на социјално 
осигурување, солидарност, боречки права и др. 2 0 43 х х х х х х х х х х , 

Запрени даноци на промет на производи и на из-
вршени услуги, други запреви надомести, придонеси 
и ел. 2 1 51 

Исплати за инвестиции помеѓу КОС 1 2 2 70 — 

Чисти лични доходи исплатени од средствата ва 
инвеститорот 2 3 71 

Други надомести на населението од средствата на 
инвеститорот 2 4 72 , 

Издвојување средства за станбена изградба 2 5 82 — 

Средства пренесени на ОЗТ од општествените де ј -
ности за покритие на тековните потреби 2 6 84 х х х х х х х х х х 

Вратени позајмици и отплати на кредити о 7 93 — 

Исплати на населението на згодитоци на лотарија, 
премии на осигурување и ел. 2 8 96 х х х х х х х х х х 

Исплати на КОС на населението по други основи о 9 97 — 

Пласмани на сопствени средства 3 0 98 — 

Други издавања помеѓу КОС 3 1 99 х х х х х х х х х х — 

Вкупно издавања (14 до 31) 

Конечно салдо <13 минус 32) 

3 

3 

2 

3 06 х х х х х х х х х х 

0 

УПАТСТВО З А ПОПОЛНУВАЊЕ 

1. Во соодветните полиња пред насловот в а об-
разецот интерната банка запишува: 

1) назив и седиште на интерната банка и ознака 
на седиштето на Службата на општественото книго-
водство к а ј која се води жиро-сметката на интер-
ната банка; 

2) период за ној е составен извештајот; 
3) назив и седиште на членот на интерната бан-

ка за кого се поднесува извештајот и ознака на се-
диштето на Службата за општественото книговод-
ство к а ј кр ја се води жиро-сметната на членот на 
интерната банка; 

4) во I слог, во кодексите 1 до 3, ознака на ос-
новната сметка, а во кодексот 4 до 10 — број на 
индивидуалната партија од ознаката на жиро-смет-
ката на членот на интерната банка. 

Петцифрената ознака на седиштето на Служ-
бата на општественото книговодство се презема од 
првото поле (делот) на бројот на соодветната жиро-
-сметка на членот на интерната банка. Ознаката 
на основната сметка се презема од второто поле, а 
ознаката на индивидуалната партија — од третото 
поле на бројот оа жиро-сметката на член на интер-
ната банка. 

Бројот на индивидуалната партија на жиро-
-сметката се внесува оддеско налево, т.е. почнувајќи 
од кодексот 10 кон кодексот 4. Ако бројот на инди-
видуалната партија е помал од седум знака, дру-
гите кодекси остануваат непополнети. 

2. Ознаката за „период" и ознаките во II ~ III 
слог се пополнуваат во седиштето на Службата на 
општественото книговодство к а ј која се води жиро-
- сметката на членот на интерната банка. 

3. Во колоната 4, под соодветните редни броеви, 
интерната банка го запишува збирот на промените 
од 1 јануари до последниот ден на извештајниот 
период (кумулативно) на соодветните шифхи на 
расчленетиот промет. 

Износите се искажуваат во динари без пари. 
За податоците што не се евидентираат во из-

вештајот на образецот „Р-1" и во евиденциите од 
точка 3 на ова упатство, во колоната 4 е отпечатена 
ознаката „ХХХХХ". 

Шифрите 38, 82 и 98 можат да се искажат само 
на обрасците во кои се евидентира прометот на 
шифрите 70, 71 и 72. По внесувањето на износите 
по одделни шифри, под реден број 12 се искажува 
збирот на примањата, а под реден број 32 — збирот 
на издавањата. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за прошире-
ната репродукција и минатиот труд објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 21/82, се поткрале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ З А ПРОШИРЕНАТА РЕПРОДУК-

ЦИЈА И МИНАТИОТ ТРУД 

1. Во член 4 став 1 алине ја 2 наместо зборот: 
„средства" треба да стои зборот: „средствата". 

2. Во член 6 пред зборот: „стопанисувањето" се 
додаваат зборовите: „управувањето и". 

3. Во член 8 став 3 наместо зборот: „одговро-
ностите" треба да стои зборот: „одговорностите". 

4. Во член 10 став 1 алинеја 2 наместо зборот: 
„тоа", треба да стои зборот: „таа". 

5. Во член 17 став 1 наместо зборот: „инвесит-
ционите" треба да стои зборот: „инвестиционите". 

6. Во член 23 став 1 наместо зборот: „инвести-
гионото" треба да стои зборот: „инвестиционото". 

7. Во член 25 став 3 наместо зборот: „слчајот" 
треба да стои зборот: „случајот". 

8. Во член 29 став 2 алинеја 2 наместо зборот: 
„зо" треба да стои зборот: „за". 

9. Во член 33 став 3 наместо зборот: „органи-
з а м а " треба да стои зборот: „организација". 

10. Во член 34 по зборовите: „член 33" се дода-
ваат зборовите: „од овој закон", 

11. Во член 37 став 1 алинеја 1 да се брише збо-
рот: „според". 

12. Во член 57 алинеја 4 наместо зборовите: 
„член 32" треба да стојат зборовите: „член 33". 

13. Во член 76 став 1 наместо зборовите: „За -
конот на" треба да стојат зборовите: „Законот за". 

14. Во член 78 став 3 наместо зборот: „осврува" 
треба да стои зборот: „остварува", а во став 4 н а -
место зборовите: „зголемен доходот на основната 
организација" треба да стои: „доходот на основната 
организација зголемен". 

15. Во член 80 став 1 наместо зборовите: „За -
конот на" треба да стојат зборовите: „Законот за". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ" , Белград, 9 јуни 1982 година. 

По извршеното срамнување со изворниот ^екст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за содр-
жината на одделните конта во Контниот план за 
буџетите на општествено-политичките заедници што 
е објавен во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 12/82 
се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 
БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Во член 42 зборовите: „е до една година" се з а -
менуваат со зборовите: „е подолг од една година". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Б е л -
град, 9 јуни 1982 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

З а потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи се назначува Срѓан Андреевиќ, 
досегашен заменик" на републичкиот секретар за 
внатрешни работи н а СР Србија. 

С. п. п. бр. 701 
20 ма ј 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на д р ж а в н а т а 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 ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ З А НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се назначува Анѓелко Б л а ж е -
виќ, порано на должноста амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
Индија . 

С. п. п. бр. 702 
20 ма ј 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на д р ж а в н а т а управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 21 /52), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР З А НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Димитрис К р а ј тер, до-
сегашен потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

С. п. п. бр. 703 
20 ма ј 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Зденко Свете, порано 
на должноста амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија при Светата Столи-
ца во Ватикан. 

С. л. п. бр. 704 
20 ма ј 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Плашшц, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ З А НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор ©о Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Александар Божовиќ, 
порано на должноста амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Египет. 

С. п. п. бр. 707 
20 ма ј 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот з - 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 АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

З а амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Живоин Јазиќ, досе-
гашен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Куба. 

С. п. п. бр. 705 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот з? 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 АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ З А НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Новак Прибиќевиќ, 
порано на должноста амбасадор на Социј а листичка 
Федеративна Република Југославија во Австрија. 

С. п. п. бр. 708 
20 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/32), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешните работи се назначува Мирослав Креачиќ, 
секретар на Сојузниот општествен совет за меѓуна-
родни односи. 

С. и. л. бр. 706 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Милка Планинц, е. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Душан Родиќ, заменик на 
раководителот на сектор во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 709 
20 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

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

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

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За -советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Бранко Јовановиќ, начал-
ник на управа во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи. 

С. п. п. бр. 710 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планину е. р. 

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

ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за информации, д-р Рафаел 
Џијан, заради заминување на друга должност. 

С. л. п. бр. 713 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Плашшц, е. 

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

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

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за внатрешни работи, Александар 
Андоновски, заради заминување на нова должност. 

С. п. п. бр. 711 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планину е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73 и 21/82). 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија, д-р Скендер 
Бериша, почнувајќи од 5 мај 1982 година, заради 
заминување на друга должност. 

С. п. и. бр. 714 
20 ма ј 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, Димит-
рис К р а ј тер, зардаи заминување на нова должност. 

С. п. п. бр. 712 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за правосудство и организације! на 
сојузната управа, Владимир Лембергер, почнувајќи 
од 1 јули 1982 година, заради заминување во пен-
зија. 

На именуваниот му престанува работниот од-
нос на 31 декември 1982 година, а правата по основ 
на работата ќе ги остварува во Сојузниот секрета-
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ријат за правосудство и организација на сојузната 
управа. 

С. п. п. бр. 715 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредни ' заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Исламска Репуб-
лика Пакистан 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Генерал Mohammad Zia-ul-IIaq, претседател на 
Исламска Република Пакистан. 

Бр. 5 
22 јануари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergei Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андов Диме Ћиро, Ангеловски Лазар Иван — 
Анче, Асанова Хасанагић Омер Ифета, Б а ј а лека 
Киро Бојана, Клетнички Јован Асен, Мишев Иван 
Александар, Николовски Димко Драган, Перовски 
Јован Стеван, Пупалевски Тале Вангел; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Алчевски Петре Кочо, Багевски Милан Гоце, 
Јаневски Коста Христо, Стојаноски Сандре Тодор; 

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

СО ОРДЕН ЗА 2СРАБРОСТ 

Блажески Перо Мире; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андовски Серафим Благоја, Андровски Ђоре 
Тодор, Атанасов Лазар Крсто, Аврамовски Симон 
Коста, Димитриев Добре др Лазар, Ђорђевски Мар-
ко Вукосав, Ђошев Томе Никола, Ђурчиноски Сто-
јанов Добре, Цалевски Михајла Ристо, Гашовски 
Крстан Владо, Илиевски Стоил Сенто, Ј у с у ф Зекир 
Селим, Картов Илија др Владимир, Катевеновски 
Ристо Томе, Котлар Трифун Борис, Маркоски Новев 
Богоја, Миладинов Крсто Кирил, Мишев Данчо 
Владислав, Несторовски Анђела Александар, Пет-
ров Борис Методија, Попова Георгиева Спиро Нада, 
Старковски Ђорђи Панде, Шапкар Климе Благој, 
Темел коски Цветков Трајче, Трпев Стојан Душан, 
Варошлија Петров Ноне, Василевски Јован Киро; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Малиминовски Пано Бранко, Нетрева Павлен-
цева Димитар Вера, Попоски Климе Јовица, Ставров 
Ристо Лазар, Стоилов Тра јко Митко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аврамовска! Цонета Миодраг, Барбутов Трајко 
Стојан, Бошев Александар др Кирил, Бурић Реџова 
Петар Мирослава, Цветков Љамо Атанас, Чесноска-
-Танева Круме Стевка, Дамјановски Трајче Теофил, 
Донска Накова Крум Љубица, Геговски Глигор Ми-
ле, Георгиевски Милан Тодор, Гоџо Марко Алексан-
дар, Голубовци Харалампи Петар, Тошева Крстев-
ска Драган Мирјана, Груевски Трајче Вангел, 
Хаџиеска Крстета Фана, Ичев Нако Киро, Илиев-
ски Георги Петар, Ивановски Велов Драган, Ј а к и -
мовски Ђорђи Наум, Јованов Мите Благој, Јованов 
Стојан Славчо, Кава диновски Ангеле Спиро, Кова-
чески Јордан Стојан, Крстев Лазар Трајан, Лазарев 
Петар Ђорђи, Љаткова Чаулева Наско Елена, Ма-
тевски Ђорђе Стоимир, Милевски Наум Драган, 
Петрушевски Николе Благоја, Начевска Петрушева 
Борис Божана, Настески Б л а ж е Владо, Николоски 
Милан Ристо, Новески Климе Иван, Палифром Ар-
лам Јанко, Палифром Иван Коста, Пејоски Ламбе 
Милан, Поњавић Мангова Кики, Поп Ацев Димитар 
Евгени, Поповски Богоја Благој, Ракочевић Никола 
Владимир, Салих Шериф Сабина, Сербес Џафер 
Сербес, Сиљаноски Митре Иван, Станисавовски 
Благојев Васе, Ставревеки Стрезо Ставре, Стоилов 
Иван Ђорђи, Шафкуловски Никола Горги, Ш а р л а -
манов Ђорђи Томе, Шиклески Благоев Ристо, Тато-
мир Димзовска Наум Љиљана, Трајковски Петар 
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Анастас, Трајковски Ћоше Славе, Трајковски Ве-
лјан Васил, Трифуновски Доне Александар, Ж е р а -
јлћ Бошко Слободан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алиоска Алческа Стефан Милена, Анчевски 
Трпе Цветан, Анђелоски Б л а ж е Нестор, Арсовски 
Костадина Бранко, Атанасоска Призоска Климева 
Весела, Автовски Методија Иван, Бафчанџиска Ви-
довска Трендафил Велика, Балаловски Крсте Дра-
ги, Балуловски Петар Боривоје, Бекир Умер Ис-
маил, Бимбилоски Цветан Драгутин, Бобановска 
Спасовска Велко Ангелина, Бојаџиев Ефтим Мето-
ди, Бошњак Бануш Салих, Бујароски Ангеле 
Благоја, Црнковић Лазар Оливера, Цветковска 
Стефановска Глигор Вера, Ћазими Неџип Рауф, 
Ћироски Ексо Миле, Чадиковоки Спиро Алексан-
дар, Чорбески Кирила Зафир, Даутов Атанас Ристо, 
Дејкоски Филип Божидар, Димески Николов Дано, 
Димитрова Филипова Симо Емилија, Димовска Ми-
лош Јелица, Динић Тра ј кова Димитар Виолета, 
Дишлиески Аврам Ламбе, Донева Благој Елица, 
Донков Васил Славчо, "Бончевски Спасев Никола, 
Ђорђиески Димков Боро, Ђоревски Стојан Борис, 
Ђоргиоски Ламбе Крсте, Ѓорѓиоски Љубе Иван, Ѓу-
рески Трајан Цветан, Еленска Стефанова Цветан 
Евгенија, Георгиев Коце Наће, Гиновски Стојко 
Стојмир, Главинчески Иларион Цветко, Глигоров 
Цветан Петар, Головодовоки Ристе Миле, Грабовац 
Алија Исмет, Гражданлиев Крсто Стево, Грозданос-
ка Мустракиноска Јован Мирјана, Груева Дамјан 
Елена, Грујевски Атанас .Најден, Ичев Михаило 
Јован, Илковски Томо Димитрија, Илиевска Огна-
нова Димитар Загорка, Иловски Алексо Петре, И в а -
нов Тасо, Борис, Ивановска Фимјан Душка, Ива -
новски Александар Велимир; 

Јанкулоски Ефтов Добре, Ј а н к у л о в о м Дурацо-
ва Петар Вера, Јолакоски Лазар Славе, Јончески 
Симонов Илија, Јованоски Аргил Петре, Јул оски 
Мате Митре, Кукашева Аксентиева Костадин Ката, 
К а л а ј диоски Крум Јован, Калеска Николић Душа-
на Надица, Камчевски Јован Владо, Караниколов 
Борис Глигор, Караниколова Крстеска Димо Ружа, 
Кавазовски Спиро Владо, Китанов Златан Вангел, 
Климовски Коле Устијан, Коцев Георги Ђорђи, Ко-
лоски Ђоре Живко, Крстаноски Русев Борис, Крс-
тески Дабе Радован, Крстески Спасев Трајче, 
Ку таноски Ставре Бошко, Лакоски Вангел Разме, 
Лазова Парлић Станислав Олга, Малески Владо 
Денко, Манева Стојан Љиљана, Маркоски Ристо 
Благоја, Марковски Ташко Ристо, Масенчев Глигор 
Костадин, Меродиев Алекса Димитар, Мицковска 
Александар Радмила, Милевски Димитар Јован, 
Милосавлевски Стојче Борис, Милошевски Јован 
Страхиња; 

Наумоски Левко Љубе, Нед елковски Риста Дон-
чо, Недески Крстев Благоја, Ничовски Горги Јор-
дан, Никодиноски Лазаров Трајан, Николоска 
Мулоска Коста Зора, Николоски Јордан Ефтимија, 
Оцева-Котларова Симон Љупка, Николов Ристо 
Стојан, Николовски Томов Славе, Паскал нева Цвет-
ковска Петар Василка, Пешевска Медвед Петар 
Терезија, Петанчевски Никола Стеван, Петреска 
Филева Ангел Евдокија, Петрески Ж и в к о в Драган, 
Петрушевска Апостоловска Глигорија Зорица, Пи-
перкова Иван Олга, Писарова Шишков Петар 
Даница, Полизовска Капушева Димитар Цвета, 
Попева Витанова Михајло Вера, Поповски Данко 
Живко, Радуловска Миладин Душанка, Раичковић 
Коцева Љубен Надица, Ракетић Милован Драгомир, 
Ралева-Радосављевић Цветка Бисерка, Рамадани 
Незир Зећир ја, Ристески Ванчов Бошко, Ристески 
Никола Злате, Ристовски Ристо Стојан, Самаранов 
Васил Коста, Савеска Размоска Димко С лав јанка, 

Савић Величко Крсто, Серафимовска Кипрова Ме-
тоди Јелица, Симонов Ное Милош, Симоновска Ди-
мовска Гаврил Зорка, Симоска Серафимовска Симо 
Љубица, Смичковска Анастасова Анастас Милица, 
Смилески Ристов Радослав, Станковски Стојан Ду-
шан, Ставрев Панде Асен, Стефаноска Тодороска 
Трајче Даница, Стефаноски Никола Сотир, Стефа-
новска Димитар Софија, Стевкова Проскоска Илија 
Павлина, Стојаноски Танаско Јаким, Стојановски 
Јефте Петар, Стрезоски Јонче Ђорђи, Шарковски 
Лефтер Милан, Шемкоска Димоска Коста Вера, Та -
севски Христо Кирил, Ташев ски Димко Коста, 
Тилев Спасо Божин, Тофилоски Димко Кире, То-
девски Б л а ж е Коле, Трајанова Огрин Франц Мари-
ја, Тримческа Богдан оска Зоте Јелица, Трновски 
Борисов Димче, Тутенкоски Јонче Томе, Упевчески 
Ђорђи Петар, Усовић Никола Душан, Бандевска 
Антићевић Јаков Милица, Василевска Благоева 
Борис Радмила, Вретоски Глигор Наумче, Зафирова 
Томе Виолета, Ж е р а ј и ћ Бошко Богдан, Жилева 
Наум Павлина, Жупаноски Владо Ђоко; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Динески Јосиф Михајло, Каранфиловски Ристе 
Крсте, Кордевски Васил Димче, Мирчевски Васил 
Мирко, Павлов Стојан Кирил, Петровски Никола 
Душко, Симоноски Трајко Неде, Брезоски Глигор 
Ђорђи; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ З А НАРОД 

Арифи Бећир Назми, Бубевски Мирослав Нико-
ла, Гугицев Мите Гоне, Ћушкоски Стојан Томислав, 
Чакарески Науме Климе, Калајџиески Јонче Ђорђи, 
Крстев Стојан Јован, Милић Обрен Радмила, Пет-
коска Цветан Ратка, Рабар Мартина Мартин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамческа Ачкоска Тра јко Спасија, Аврамоски 
Јонче Баље, Бебекоски Славе Будимир, Биљаноска 
Чорба Али Зефкисер, Б о б а н о в с к а Богдановска 
Славе Олга, Божиновски Митре Стеван, Чакарески 
Јоков Јоне, Чук Новица Љубомир, Данаилов Алек-
сандар Иван, Давчевски Ангел Тодор, Дервиш Муса 
Исмаил, Димоски Анастас Илија, Димоски Јонче 
Миладин, Донески Симеон Стојмир, Дукоски Ђорђи 
Никола, Гиноска Андоска Боге Љубица, Гиновска 
Данилова Спиро Христина, Груеска Канческа Шти-
љан Јорданка, Исмаил Муса Абдула, Јаневска Ни-
колић Љубинко Олга, Јованоска Тасеска Иван 
Борка, Јованова Лазарова Камче Нада, Карапетрова 
Ачева Ристо Јорданка, Кичова Сотир Вера, Китан-
ски Димитар Никола, Клечкароска Илоска Станко 
Борисава, Копанданова-Јотевска Копанданова Ан-
гел Гордана, Костадиновски Ђуро Благоја, Костоски 
Борис Димитрија, Кота лески Јонче Драгољуб, Кум-
бараџи Адеми Садик Лида, Кунгулова Методија 
Олга, Кусеникова Мрмова Лазар Панда, Ламбески 
Јован Паун, Лозановски Драган Димитрија, Љуљу-
ковски Димков Борис, Мандова Матоска Ристо Сло-
боданка, Маневски Борис Ангеле, Манолева Чугун-
цалиева Кирил Слободанка, Марке Абаз Зењел, 
Матоска Кукунешоска Васил Олга, Метоски Ванђел 
Илија, Мицкоска Кристафил Наумка, Митић Ата-
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насова Борис Љиљана, Наумоска М а р к о в а Б л а ж е 
Ленка, Наданова Трпенова Војо Олга, Гранчевски 
Велко Васил, Петревски Методи Трајче, Петрушев-
ски Блажо Цветан, Пинтоска Вешоска Васил Фани-
ја, Плунцевић Усеиноза Асан Сафетка, Подкова 
Арсова Борис Перса, Попандиновски Никола Тра-
јан, Поповска Тодоровића Благоја Даница, Путић 
Милошевска Атанас Зорка, Радуновић Керамитћие-
Еа Михајло Слободанка, Рибароска Темел коска 
Христо Тренка, Самарџиу Мунир Веип, Сапламаев 
Коста Ристо, Симоновски Сречко Тодор, Смилевска 
Тодор Добрица, Софрониевоки Јордан Софронија, 
Соколов Најдо Андон, Сталков Лазар Ристо, СтаЕ-
рески Стојан Благоја, Стефаноски Васил Никола, 
Стефановска Митевска Климе Елена, Стојковић 
Станимир Мирослав, Танеска Виктор Струма, Та-
нески Бељан Бељан, Тасевски Левче Коста, Ташко-
ва Бојманлиева-Глигор Веска, Тодоров Огњан То-
мислав, Тодоровића Стефчева Никола Љубица, 
Тодоровска Николовска Недан Мирјана, Томовска 
т у л е в с к а Стојан Спасија, Уљо Ајро Рамиз Дрита, 
Вешоска Иванова Драган Рилка, Зебић Ћирић Р а -
дослав Милена; 

— за заслуги и постигнати успеси во работат! 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бобановски Трајан Стеван, Чачаровски Атанас 
Стојан, Груевски Соколе Ђорђи, Јашаров Јашар 
Ћемал, Керемелевски Трајан Кирил, Колевски 
Анастас Петар, Костеновски Дончо Радован, Лаза-
ревски Б л а ж е Никола, Маркоски Ангеле Младен, 
Митрински Јован Кирил, Најдовски Ристо Димитар, 
Ристески Наум Иван, Стојановски Димитар Милан, 
Шурбев ски Томе Алексо, Тодевски Веле Борис, 
Брклевски Пандо Александар. 

Бр. 6 
31 јануари 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Перу 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Hygo Palma Valderrama, извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република П^ру во СФР Ј у -
гославија. 

Бр. 9 
11 февруари 1982 година 

Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Азабагић Мустафа Омер, Мишић Милана Ђуро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћурчија Никола Ранко, Хафизовић Мустафа 
Мухамед, Хоџић Меха Суљо, Маричић Јура Мари-
јан, Марковић-Дакић Никола Душанка, Тодић Пе-
тар Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мешиќ Алија Јусуф; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кља јић Бранка Мићо, Вигњевић-Гајић Ненада 
Вукица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсић Ж и в к а Радомир, Бећаревић Салка Акиф, 
Берберовић Халила Ибрахим, Берберовић Хама 
Мухо, Бездроб Захида Ешреф, Безер Лука Бранко, 
Богдановић Ра јка Предраг, Боснић- Боснић Коста 
Мира, Братић Мија Иван, Братић Божа Војин, Буха 
Сава Милован, Бурсић-Лукић Милана Зора, Цвија -
новић Јова Угљеша, Чехић Салиха Халид, Чолако-
вић Драга Димитрије, Чупић Ивана Мартин, Дан-
губић Никола Душан, Делић Петар Бранко, Добл 
Антона Владимир, Дрљача Миланка Мићо, Фетахо-
вић Мустафа Џевад, Галијашевић Зијада Смаил, 
Хајдуковић Давида Мирко, Хасановић Омера Фе-
рид, Хоџић Мустафа Ахмет, Хоџић Меха Рамиз, 
Храповић Рашида Заим, Кадић Фехима Ибрахим, 
Кала јџић Цвијетина Боривоје, Кассљ-Медић Марка 
Винка, Кењар-Џинић Рашида Исмета, Кешетовић 
Џемала Мухамед, Кнежевић Теодора Саво, Комић 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Serge ј Kraigher, е. p. 
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Мехмеда Есад, Крњић Ивана Фрањо, Купрешак 
Илија Душан, Лозо-Бартел Алфред Даница, Лукач 
Хасана Мехо, Љумановић Јусуфа Џевад, Мандић 
Трива Урош, Медић Тодора Ђуро, Мехаџић Заима 
Шефик, Мехић Салка Февзија, Мешановић Селима 
Рамиз, Мицић Ђемала Мухамед, Мијатовић Војина 
Саво, Миличевић Лаза Гојко, Мисимовић Б о ж а 
Обрад, Мрда Спасоја ЈОЕО, Мулач З у л ф а Химзо, 
Нахић Мустафа Ђемал, Опрхал Стјепана Круно-
слав, Османковић Пашана Хуснија, Парађина Ми-
лана Арсен, Павловић Милана Милисав, Решидбе-
говић Ибрахима Кемал, Риздановић Рашида Јунуз, 
Росић Мирка Рајко, Сарајлија Хасан Зухдија, Си-
јамхоџић Ахмета Хилмија, Смаилбеговић Садија 
Есад, Соколија Мехмед Рагиб, Спасојевић Петра 
Рајко, Стојановић Вида Момир, Шахинагић Сма је 
Ахмет, Шахинпашић Зијаха Недим, Шаренац Ђор-
ђе Лазар, Шарић Ибрахима Адем, Шертовић Са-
лиха Едхем, Шишић Авдо Сафет, Шкорић Јова 
Дане, Штрбац Стевана Слободан, Терзић Мухарема 
Нијаз, Трифковић Лука Душан, Вукотић Марка 
Душан, Захировић Алија Омер, Зиројевић Пека 
Здравко, Зубан Асим Сафет, Живановић-Ћурковић 
Анто Љерка; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Благојевиќ Срето Новица; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бадњевић Алмаза Сеид, Берета Гојка Здравко, 
Дрча Боже Триво, Дупановић Јусуфа Јусуф, Гајић 
Трива Љубомир, Трепанић Османа Осман, Туцако-
вић Ибре Мухамед, Велић Омера Сејфо, Зукић Ха-
мида Амир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Ивана Иво. Богунић Мухамеда Кемал, 
Бужимкић Хусеина Хамдија, Дрљача Душана Ђор-
ђе, Филиповић Ра јка Тихомир, Јелача Ђура Петар, 
Колар Мехмеда Абид. Крстић Риста Перо, Медић 
Никола Мира, Мујановић Јусуфа Исмет, Новкинић 
Мустафа Асим, Писаревић Момчила Милан, Пре-
пољац Мурата Исмет, Рац Драгомира Милинко, Ра -
дак Млађена Миленко. Симић Трипа Петар, Сенди-
јаревић Ахмет Зијад, Шеховац Владан Марко. 

Бр. 14 
1 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

413. 

414. 
921 

— 923 

Одлука за условите за давање одобрени-
ја во 1982 година на организациите на 
здружен труд да држат конвертибилни 
девизи на сметките во странство, однос-
но работењето да го вршат преку конто-
корентна сметка — — — — — — 
Одлука за условите под кои организа-

циите на здружен труд можат да ги пре-
биваат д о л е в а њ а т а и побарувањата со 
странство во конвертибилни девизи во 
19Ѕ2 година — — — — — — — 922 

415. Решение за определување постојан гра-
ничен премин Гола за меѓународен друм-
ски сообраќај — — — — — — — 923 

416. Правилник за звањата, условите за здо-
бивање со звања и овластувањата на чле-
новите на екипажот на бродовите на вна-
трешната пловидба на трговската мор-
нарица на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — 

417. Правилник за најмалиот број членови 
на екипажот за безбедна пловидба што 
мораат да го имаат бродовите на внатре-
шната пловидба на трговската морнари-
ца на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија — — — — — — 927 

418. Решение за повлекување од промет на 
лекот PLIBEX ампули од 2 ml X 5 амп. 
X 2 ml растворач, серија број 463061, про-
извод на СОУР „Плива" — 3aipe6, ООУР 
— Лијекови — Загреб — — 

419. Решение за повлекување од промет на 
лекот VASOFLEX таблети од 60 X 5 mg 
серија број 228-16791, производ на Хеми-

ска, фармацевтска, козметичка инду-
стрија „Алкалоид" — Скопје 

420. Решение за повлекување од промет на 
лекот VASOFLEX таблети од 60 X 2 mg, 
серија број 128-16771, производ на Хеми-
ска, фармацевтска, козметичка индус-
трија „Алкалоид" — Скопје — — — 

421. Одлука за условите за продолжување 
на роковите за наплатување на извезе-
ните стоки и извршените услуги и за уво-
зот на платените стоки и услуги во 1982 
година во конвертибилни девизи — — 

422. Одлука за дополненија на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план 
за банките — — — — — — — — 931 

423. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за каматните стапки за купување 
хартии од вредност и на кредитите од 
примарната емисија — — — — — — 

424. Упатство за податоците што интерната 
банка ги обезбедува и ги доставува до 
Службата на општественото книговодство 
за потребите на општествената евиденци-
ја и за вршење информативно-аналити-
чки работи — — — — — — — — 

Исправка на Законот за проширената репро-
дукција и минатиот труд — 

Исправка на Правилникот за содржината на 
одделните конта во Контниот план за бу-
џетите на општествено-политичките заед-
ници — — — — — — — — — 

Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 

— 928 

— — 928 

928 

929 

932 

933 

— 938 

938 
938 
941 

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

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград^улевар војводе 
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