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332. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 11 с т . 1 и 2 од Законот 
за статистичките истражувања од интерес за целата 
земја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот одбор од 13 мај 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИ-
СТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 
ЦЕЛАТА ЗЕМЈА З А ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 

ГОДИНА 
1. Се утврдуваат измените и дополненијата на 

Програмата на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 го-
дина, која е составен дел на' Одлуката за утврдува-
ње на Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/82). 

2. Програмата за измени и дополненија на Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година 
е составен дел на оваа одлука. 

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

Собрание на СФРЈ 
' АС бр. 177 

13 мај 1983 година 
Белград 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 

нивните носители им се зголемува надоместот на 
личниот доход во определен износ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/83), во точка 1 под б) по алинеја 
5 се додаваат нови алинеи, што гласат: 

,,— претседател на Комисијата за следење на 
спроведувањето на Законот за здружениот труд; 

— претседател на Комисијата за следење на 
примената на деловниците во Собранието на СФРЈ.4 ' 

2. Во точка 1 под в) по алинеја 10 се додава 
нова алинеја, што гласи: 

,,— претседател на Комисијата за контрола на 
Службата за државна безбедност." 

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

Бр. 020-17/83-013 
12 мај 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р, 

333. 
Врз основа на член 8 од Законот на личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 
62/79 и 13/83), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, е а седницата од 12 април 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А ' 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА ДЕКА НА НИВНИ-
ТЕ НОСИТЕЛИ ИМ СЕ ЗГОЛЕМУВА НАДОМЕС-
ТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО ОПРЕДЕЛЕН 

ИЗНОС 
1. Во Одлуката за определување на функциите 

во Собранието на СФРЈ за кои се утврдува дека на 

334. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за про- ' 
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/82), а врз основа на соглас-
ност на извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА РАБО-
ТАТА НА КООРДИИАЦИОНИОТ ОДБОР ПРИ СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, ЗА ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ РАБОТИ 

НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата, начинот и усло-

вите на работата на Коордиеациониот одбор при Со-
јузниот извршен совет, за организациите на здру-
жен труд што вршат работи на надворешнотргов-
скибт промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77) 
во член 6 по зборовите: „сите членови на Координа-
циониот одбор" се додаваат зборовите: „и нивните 
заменици што ги заменуваат во случај на нивна от-
сутност.". 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 231 
5 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

335. 

Врз основа на член 82 -став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 
77/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ 

ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ 

1. На организациите на здружен труд и на други 
организации и заедници (во натамошниот текст: 
организации иа здружен труд) што извезуваат стоки 
од домашно производство, ^ако и на организациите 
на здружен труд што им даваат стопански услуги 
на странски л,ица, им се утврдува право на враќање 
царина и други давачки, под условите и на начи-
нот што се пропишани со одредбите на оваа одлука. 

2. Правата од оваа одлука ги остваруваат орга-
низациите на здружен труд што девизите остварени 
со извоз на стоки и услуги ги внесуваат во Соц,ија-
листичка Федеративна Република Југославија во 
пропишаниот рок и што, врз основа на прописите, 
можат да ги употребат за плаќање во странство 
или да ги продаваат на девизниот пазар. 

Правата од оваа одлука можат да ги остварат и 
организациите на здружен труд на кои им е одобре-
но работење преку контокорентна сметка, односно 
на кои им е одобрено држење на девизи на девизни 
сметки во странство, организациите на здружен 
труд што, во согласност со прописите, извозот на 
стоки и услуги ќе го наплатат со увоз на опреде-
лени стоки и услуги и организациите на здружен 
труд на кои, во согласност со прописите, им е одо-
брено пребивање на долгувањата со побарување иако 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија не внеле девизи. 

3. Правата од оваа одлука се остваруваат ако 
наплатата е извршена: ЕО девизи што се предмет 
на купување и продажба на меѓу банкарските сос-
таноци на единствениот девизен пазар, во египет-
ски пресметковен долар, пресметковна фунта, трст-
јанска лира, горинка лира, албански долар и индиска 
рупија, во девизи остварени според меѓудржавни 
аранжмани со земјите на СЕВ, во динари наплатени 
од меѓународни организации што потекнуваат од 
котизација, односно од придонеси на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија на тие 
организации, во динари наплатени од девизни нере-
зиденти што можат да се трансферираат во стран-
ство и во денарски чекови на Народната банка на 
Југославија. 

4. Под извезени стоки, во смисла на точка 1 од 
оваа одлука, се подразбираат: стоките што се оца-
ринети и извезени во странство, стоките што се 
оцаринети, ставени под царински надзор и што 
чекаат налог од купувачот за натамошно испраќање, 
стоките што се сместени во царински склад по на-
лог на куповачот, стоките што се оштетени или уни-

штени а се наплатени од домашниот осигурувач во 
девизи и стоките што се вградени во објекти во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
по налог од странскиот нарачувач што тие стоки ги 
платил во девизи. 

5. Под стоки од домашно производство, во смисла 
на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат стоките 
произведени во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, како и индустриските отпадоци и 
нуспроизводи, освен старо железо, стари крпи, ста-
ра хартиј.а и кршено стакло. 

6. Под услуги, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се подразбираат услугите наведени во член 
G3 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/82), како 
и други стопански услуги што се вршат во прометот 
со странство, под услов организациите на здружен 
ТРУД да се регистрирани за вршење на тие услуги, 
освен услугите на посредување во надворешиотргов-
скиот промет и услугите на застапу-вање на стран-
ски фшраги. 

Под услуги, во смисла на точка 1 од оваа од-
лука, се подразбираат и услугите на поправки извр-
шени во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославиј,а по налог од странски нарачувач и на-
платени во девизи, при што домашниот материјал 
вграден во производи на странскиот нарачувач има 
третман на стоки, услугите на облагородување на 
стоки што организациите на здружен труд ги вршат 
ЕО рамките на работите на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, здравствените услуги 
укажани на странски лица во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, услугите извр-
шени на објекти во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија з-а сметка на странски нара-
чз^вач и услугите на економска и туристичка про-
паганда. 

Врз девизниот прилив остварен со давање на 
услугите од ст. 1 и 2 на оваа точка се применуваат 
стапките за враќање на царина и други давачки по 
групации на дејностите на кои им припаѓаат орга-
низациите на здружен труд што ги дале тие 
услуги. 

7. Основица за остварување на правото од оваа 
одлука, за извоз на стоки, претставува денарската 
п,ротиввредност на девизите наплатени за извезени-
те стоки сведена на п а р к е т о т ' франко-југословен-
ска граница или Солун, односно FOB југословен-
ска лука или Солун (во натамошниот текст: 
југословенска граница). 

Основица за остварување на правото од точка 1 
на оваа одлука, за извршени услуги, претставува 
динарската противред,ност на девизите наплатени 
за извршени услуги, намалена за странските тро-
шоци. 

Динарската противвредност од ст. 1 и 2 на оваа 
точка се пресметува со примена на курсевите утвр-
дени врз основа на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

8. Организациите на здружен труд кои со извоз 
на стоки и услуги ќе остварат девизи, имаат право 
на враќање на царина и други увозни давачки, како 
и право на враќање на придонес од доходот и при-
донес од личниот доход освен придонес за здрав-
ствено, инвалидско и пензиско осигурување, по ста-
пките што се дадени во Прилогот бр. 1. 

Организациите на здружен труд што се регис-
трирани за снабдување на странски бродови -имаат 
право на враќање царина и други увозни давачки 
по стапка од 0,390/о и на враќање на придо-нес од 
доходот и придонес од личниот доход по стапка од 
0,76% на девизниот прилив остварен со продажба 
на бродско-технички'материјал потребен за текушто 
одржување на бродовите (боја, шајки, детергенти 
и др.). Тие организации на здружен тр-уд не можат 
да ги остваруваат правата според став 1 на оваа 
точка. 
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На организациите на здружен труд што Ќе 
остварат девизи со извоз на стоки произведени во 
смисла ,на одредбата од Одлуката за условите за 
увоз на суровини и на друг (репродукционен мате-
ријал заради производство на стоки за извоз кои се 
наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 64/82), покрај правата од став 
1 на оваа точка, имаат право и на додатно враќање 
на царина и други увозни давачки по стапка од 1%. 

9. Организациите на здружен труд што со извоз 
на стоки ќе остварат девизи имаат право на враќа-
ње на дел од платената воз-арина во поморскиот, 
речниот, речно-поморскиот и воздушниот превоз, по 
стапка од: 

1) 20% од износот на платената возарина за пре-
воз од југословенските луки или од лупата Сслун, 
односно од југословенските пристаништа до расто-
в а р и л е дуки или пристаништа и од југословенски-
те аеродроми до странсжите аеродроми во земјите 
наведени во Прилогот бр. 2; 

' 2) 30% од износот на платената возарина за пре-
воз од југословенските луши PI ли од лу к-ата Солун 
до растоваривте дуки, односно од југословенските 
аеродроми до странските аеродроми, ЕО земјите на-
ведени во Прилогот бр. 3; 

3) 30% од износот на платената возарина за пре-
воз на дневен и неделен политичко-ииформативен 
печат, книги, списанија, филмови и детски, младин-
ски и локални весници, при што не можат да ги 
користат и правата според одредбите под i и 2 на 
овој став. 

Ако п,ревозот на стоки се врши врз основа на 
транспортен документ за директен превоз на стоки 
од југословенската лука на натовар, односно од 
луката Солун до местото на испораката на стоките 
на купувачот во земјата наведена во Прилогот бр. 4. 
враќање на дел од платената возарина ќе се врши 
и за дел од превозот на стоки извршен со друмски 
и железнички превозни средства. 

10. Организациите на здружен труд што ќе оства-
рат девизи со извоз на стоки во земјите во развој 
наведени во Прилогот бр. 4 имаат право на враќа-
ње 30% од платената возарина во друмскиот, желе-
зничкиот, воздушниот, речниот, речно-поморскиот 
и поморскиот сообраќају за превоз на стоки од југо-
словенската граница до определувалиштето на купу-
вачот, вклучувајќи го и директниот превоз на стоки 
врз основа на транспортен документ. 

Правото од став 1 таа оваа точка можат да го 
користат организациите на здружен труд што не 
го искористиле правото од точка 9 на оваа одлука. 

Под возарина, во смисла на точка 9 став 1 од 
ов-аа одлука и став 1 на оваа точка се подразбира 
и надоместот за продолженото време на натоварот 
и растоварот на. стоките (прекустојница) надоме-
стот за зафатеност на луката (congestion surharge), 
надоместот за промена на цените на горивото (bun-
ker adjustment factor) и надомзстот за промена на 
односот на валутата (currency adjustment factor). 

11. Организациите на здружен труд — членки 
на фондовите на агроиндусирискиот комплекс, што 
ќе остварат девизи со извоз на стоки од програмите 
за извоз на тие фондови, покрај правата утврдени 
со оваа одлука, имаат право и на враќање на дава-
чки според правилата на тие фондови, сразмерно 
со остварениот извоз. 

Правата од став 1 на ов-аа точка можат да се 
остварат ако програмите за извоз од тој став ги 
усвоила Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Правата од став 1 ,на оваа точка ги имаат и 
организациите на здружен труд — членки на фон-
довите на агроиидустрискиот комплекс што ќе 
остварат девизен прилив со извоз на стоки преку 
Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена. 

12. Правата од оваа одлука^ ги имаат и органи-
зациите на здружен труд што ќе остварат девизи 
со извоз на СТОКИ според одредбите на Одлуката за 
компензационите работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/82) и Одлуката за извоз и 
увоз на стоки во рамките на определени меѓу-
народни саемски компензациони работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/77). 

13. Правата од оваа одлука ги имаат и органи-
зациите на здружен труд што со извоз на стоки 
ќе остварат конвертибилни девизи, сообразно со 
точка 7 од Одлуката за работите на посредување 
во надЕорешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/77 и 56/32). 

14. Авто-мото сојузот на Југославија има право 
на враќање давачки по стапка од 14,61%) од динар-
ската противвредност на боковите за бензин и дизел 
гори-во продадени во странство и на граничните пре-
мини за девизи со попуст од 10%. 

Корисници на бановите од став 1 на оваа точка 
можат да бидат и странски лица, како и граѓани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија со престој во странство кога користат пат-
ничко возило, јахта или моторен чамец со стран-
ска регистрација или изнајмено патничко возило 
(rent-a-car), јахта или моторен чамец. 

Основица за утврдување на правата од одредбата 
на став 1 од оваа точка претставува денарската 
противвредност на девизите остварени со продаж-
бата на бонови по куповниот курс за ефективни 
странски пари што важи на денот кога е остварен 
девизниот прилив. 

Авто-мото сојузот на Југославија може да ги 
користи правата од став 1 на оваа точка ако од 
средствата што ќе ги добие по основ на одредбата 
од тој став обезбеди 2,50/о за трошоците за печа-
тење и организирање на продажбата на бонови и 
1% за покритие на трошоците за помош на пати-
штата. 

15. Туристичкиот сојуз на Југославија и Стопан-
ската комора на Југославија имаат право на вра-
ќање дел од трошоците платени на име туристичка и 
стопанска пропаганда во странство. 

16. На-родната банка на Југославија и Службата 
на општественото кониговодство на Југо славија, ќе 
водат евиденција за користење на средствата 
наменети за враќање на царина и други давачки, 
и податоците од таа евиденција ќе и ги доставуваат 
на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство и на- самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и автономните покраини. 

Народната башка на Југославија, односно Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија го 
утврдува начинот на водење евиденција за кори-
стење на средствата од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија, во спогодба 
со Службата на општественото книговодство, ја про-
пишува документацијата за остварување на правото 
од оваа одлука. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, дава, 
по потреба, упатство за применување на одредбите 
од оваа одлука. 

17. Барање за остварување на правата од оваа 
одлука организациите на здружен труд поднесуваат 
до народната банка надлежна според седиштето на 
организацијата на здружен труд која извезла стоки 
односно според седиштето на организацијата на 
здружен труд која дала сопствена услуга. 

Организациите на здружен труд се должни бара-
њето од став 1 на оваа точка да го поднесат во 
рок од 90 дена од денот кога е остварен девизниот 
прилив по извршениот извоз, односно од денот на 
извршниот извоз на стоки и услуги ако девизниот 
прилив е остварен пред денот на извозот, 

18. Барање за остварување на правата од оваа 
одлука за дадени здравствени услуги, може да под-
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несе и соодветна самоуправна интересна заедница, 
ако тоа ја овласти давателот на здравствената 
услуга. 

19. За работи д а долгорочна производствена ко-
операција со странство, рокот од точка 17 став 2 на 
оваа одлука почнува да тече од денот на изврше-
ниот увоз со кој се плаќа извозот по таа коопе-
рација, а за работи к а ј кои се врши пребивање 
на долгувања со побарување и работи ка ј кои во 
согласност со одобрение од надлежната народна бан-
ка извозот се наплатува со размена на документи — 
од денот на донесувањето решение за тоа. 

Ако наплатата е договорена со примена на 
лизгава скала, како и во други случаи во кои е 
наплатен поголем износ од договорениот, рокот од 
точка 17 став 2 на оваа одлука почнува да тече 
од денот на наплатата, врз основа на документите 
за припишување на повеќе наплатениот износ. 

20. Надлежната народна банка може, врз основа 
на барање и поднесени докази, да го продолжи 
рокот од точка 17 став 2 на оваа одлука, според 
критериумите што ќе ги пропише Народната банка 
на Југославија. 

21. Ако надлежната народна банка утврди не-
правилности во поднесеното барање и документација, 
ќе го повика подносителот на барањето тие непра-
вилности да ги отстрани во определен рок кој не 
може да биде подлог од 60 дена. 

Надлежната народна банка со решение ќе го 
отфрли барањето ако врз основа на поднесената 
документација утврди дека организацијата на здру-
жен труд не ги исполнила условите за остварување 
Е а пра-вата од оваа одлука, 

Против решението од став 2 на оваа точка и 
од точка 20 на оваа одлука може да се изјави 
жалба до Народната банка на Југославија.. 

22. Организациите на здружен труд кои сообра-
зно со прописите за девизното работење што се при-
менуваа во 1982 година, право на враќање царина 
и други давачки оствариле со поднесување до бан-
ката привремени пресметки, се должн,и конечните 
пресметки за оствареното право па враќање царина 
v други давачки да ги поднесат до надлежната 
народна банка до 31 мај 198?. година. 

23. Народната банка на Југославија врши кон-
трола над примената на одредбите од оваа одлука и 
обезбедува нејзина единствена примена. 

24. Прилозите бр. 1 до 4 се отпечатени кон 
оваа одлука и претставуваат нејзин составен дел. 

25. Одредбите од оваа одлука се однесуваат на 
девизните приливи остварени од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

По ИСКЛУЧОК од одредбата на став 1 од оваа 
точка за работи склучени со стра,нски ^договору-
вач пред денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, организацијата на здружен труд може пра-
вото на враќање царина и други давачки да го 
оствари според прописите што се применуваа до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука ако за 
неа тоа -е поповолно. 

26. Оваа одлука ќе се применува до денот на 
склучувањето на самоуправната спогодба од член 82 
став 1 на Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство. 

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

Е. п. бо. 248 
12 ма1 1983 ,година 

Белград 

Прилог бр. 1 

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И ДРУ-
ГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И СТАПКИ ЗА ВРАЌА-
Њ Е НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ПРИДО-
НЕСОТ ОД Ј1ИЧНИТ ДОХОД (ВЕЗ ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 

Стапка за 
враќање на: 

, Реден 
број 

Стопанска дејност 
а л 

в 

а Ен 

стѕ а) К П 

2 ф м е? н Ѕ 
3 ѕ v g и си Си О и 
Л И сб 

21. Производство на неме-
тални минерали (без 

Сојузен извршен совет 

tr ^ 
1 8 . 

1 2 3 4 5 

1. Електростопанство 01010 1,33 2,15 
2. Производство на јаг-

лен 01020 1,95 4,58 
3. Преработка на јаглен 01030 2,04 0,92 
4. Производство на сурова 

нафта 01041 4,36 2,68 
5. Производство на зем-

јен гас 01042 6,44 6,51 
6. Производство на наф-

тени деривати 01050 1,21 0,69 
7. Производство на желез-

на руда 01060 1,56 3,51 
8. Производство на железо 

и челик 01071 2,30 0,94 
9. Производство на феро-

легури 01072 2,58 1,93 
10. Производство на руди 

и к о н ц е н т р а т на бакар 01031 2,23 2,20 
11. Производство на руди 

и концентрати на олово 
и цинк 01082 1,87 5,62 

12. Производство^ на боксит 01083 1,63 3,94 
13. Производство на руди 

и к о н ц е н т р а т на обое-
ни метали 01089 2,02 6,6 3 

14. Производство на бакар 01091 1,69 0,53 
15. Производство на олово 01092 0,96 0,96 
16. Производство на цинк 01093 1,81 0,98 
17. Производство на глин-

ица и алуминиум 01094 5,46 1,34 
18. Производство на други 

обоени метали 01099 2,67 4,07 
19. Преработка на алуми-

ниум 01101 2,35 1,80 
20. Преработка на бакар и 

други обоен,и метал-и 01109 1,73 1,63 

соли) 01111 2,15 5,25 
! 22. Производство на соли 01112 1,66 3,62 

23. Производство на стакло 01121 2,30 3,39 
совет 24. Производство на огно-

отпорен материјал 01122 2,20 3,09 
Потпретседател, 25. Производство на порце-

Звоне Драган, с. р. лан и керамика 01123 3,81 4,21 
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26. Преработка на други 
неметални минерали 01129 2,04 3,84 

27. Производство на метал-
ни репродукциони ма-
теријали 01131 0,92 3,67 

28. Производство на метал-
ни градежни и други 
конструкции 01132 1,54 3,18 

29. Производство на стоки 
за широка потрошувач-
ка и други метални 
производи 01139 7,32 3,68 

30. Производство на маши-
ни и уреди (без елек-
трични и земјоделски) 01141 2,47 3,40 

31. Производство на земјо-
делски машини 01142 3,68 3,03 

32. Производство на опрема 
за професионални и 
научни цели на мерните 
и контролните ин-
струменти и уреди за 
автоматизација на 
управувањето (освен од 
групата 0117) 01143 1,25 3,64 

33. Производство и поправ-
ка на шински возила 01151 1,55 3,72 

34. Производство на друм-
ски возила 01152 4,86 2,08 

35. Производство на други 
сообраќајни средства 01159 2,70 4,24 

36. Бродоградба 01160 4,69 2,67 
37. Производство на елек-

трични машини и уреди 01171 5,18 3,38 
38. Производство на е л е к -

тронски и телекомун-
икациони уреди 01172 3,87 3,32 

39. Производство на кабли 
и с п р о в о д н и к 01173 2,77 1,83 

40. Производство на елек-
трични апарати за дома-
ќинство 01174 4,68 1,89 

41. Производство на други , 
електротехничко произ-
води 01179 4,74 4,21 

42. Производство' на хеми-
калии (освен за зем-
јоделство) 01181 3,99 2,21 

43. Производство на хеми-
калии за земјоделството 01182 4,81 1,62 

44. Производство на хемис-
ки влакна и пластични 
маси 01183 2,79 2,24 

45. Производство на лекови 
и фармацевтски произ-
води 01191 4,17 2,00 

46. Производство на сред-
ства за перење и коз-
метички препарати 01192 2,94 1,80 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 
53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 
76. 

Производство на бои и 
лакови 
Преработка на плас-
тични маси 
Производство на други 
хемиски производи 
Производство на камен, 
чакал и песок 
Производство на вар и 
гипс 
Пр-оизводство на цемент 
Производство на тули и 
ќерамиди 
Производство на гра-
дежни префабрикати и 
битумен ски производи 
Производство на р е ж а -
на граѓа и плочи 
Производство на мебел 
од дрво 
Производство на други 
финални производи од 
дрво 
Производство на целу-
лоза и харти ја 
Преработка на харти ја 
Производство на в л а к -
на, предиво и конец 
Производство на ткае-
нини 
Производство на три-
котажни предмети 
Производство на т е ќ -
стил на конфекци ја 
Производство на други 
текстилни производи 
Производство на к о ж а и 
крзно 
Производство на к о ж -
е с т обувки 
Производство на кожена 
галантерија 
Производство на к о ж -
ена и крзнена к о н ф е к -
ци ја 
Преработка на каучук 
Мелење и лупење на 
житарици 
Производство на леб и 
тестенини 
Преработка 
Бирање на 

и конзер-
овошје и 

зеленчук 
Преработка и конзер-
вирање на месо и риба 
Преработка и конзерви-
рање на млеко 
Произвоство на шеќер 
Производство на кон-
диторски производи 

01193 

01194 

01199 

01200 

01211 
01212 

01213 

01214 

01220 

01231 

01232 

01241 

01242 

01251 

01252 

01261 

01262 

01269 

01270 

01281 

01282 

01283 
01290 

01301 

01302 

01303 

01304 

01305 
01306 

01307 

4,39 

4,24 

12,31 

0,48 

0,77 
4.22 

0,77 

0,66 

1,39 

1,53 

2,01 

5,14 
1,91 

3,31 

2,41 

1.04 

2,63 

13,67 

4,24 

2.23 

2.43 

1,55 
4,99 

0,44 

0,53 

0,86 

1.05 

0,72 
3.44 

2,28 

2,12 

2.63 

2,32 

4,31 

4.64 
1,89 

5.03 

3,09 

2,87 

3,34 

3,27 

2.04 
2,42 

2,63 

2.91 

3.72 

3,63 

2,80 

2,36 

2,70 

3.73 

3,23 
2,41 

1,76 

2.92 

2,21 

1,14 

1,36 
1,91 

1,96 
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77. Производство на рас-
тителни масла и масти 

78. Производство на други 
прехранбени производи 

. (без добиточна храна) 
79. Производство на алко-

хол од растително по-
текло и алкохолни пи-
јачки 

80. Производство на безал-
кохолни пиј алки 

81. Производство на доби-
точна храна 

82. Производство на фер-
ментиран тутун 

83. Преработка на тутун 
84. Графичка дез ност 
85. Производство на разно-

01308 2,66 1,03 
113. 

01309 6,92 1,22 

01311 0,90 1,82 114. 
115. 

01312 2,59 3,12 

01320 2,25 0,68 

01331 0,23 2,57 

01332 3,10 1,94 
01340 3,22 4,12 НА 

видни производи 01390 5,88 3,70 
86. По ЛЈ одел ство 4 02011 0,47 3,89 
87. Овоштарство 02012 0,64 3,27 
88. Лозарство 02013 0,63 3,59 
89. Сточарство 02014 0,17 1,58 
90. Земјоделски услуги 02020 0,39 1,47 
91. Рибарство 02030 2,09 3,40 
92. Шумарство 03000 0,23 5,92 
93. Водостопанство 04000 1,35 5,48 
94. Високоградба 05010 0,18 3,37 
95. Нискоградба и хидро-

градба 05020 0,77 3,67 
96. Инсталациони и завр-

шни работи во градеж-
ништвото 05030 0.24 4.06 

97. Железнички сообраќај 06010 1,59 4,79 
98. Поморски сообраќа? 06020 0,42 1,89 
99. Речен сообраќај 06030 0,49 4,27 

100. Воздушен сообраќај 06040 0.96 2 ,бб 
101. Друмски сообраќај 06050 0,75 5,23 
102. Градски сообраќа) 06060 0,84 5,19 
103. Невководен транспорт 06070 7,10 2,41 
104. Претоварни услуги 06080 0,60 3,31 
105. ПТТ услуги 06090 0,20 5,48 
106. Трговија 07000 0,39 0,76 
107 "Угостителство и туризам 08000 0,15 3,48 
108 Занаетчиство и лични 

услуги 09000 0,22 4,06 
109 Отанбено-комунални де-

јности и уредување на 
населби и4 простори 10000 0.34 4,90 

110. Финансиски, технички 
и деловни услуги 11000 0,35 3,05 

111. Образование наука 
култура и формираше 12000 0,34 7,75 

112.. Здравствена и социјал-
на заштита 4 13000 
Општествеио-политички 
заедници, самоуправни 
интересни заедници и 
општествено-политички 
организации (без ЈНА и 
воените пошти и сојуз-
ната дирекција)"5 14001 
ЈНА и воена пошта 14002 
Сојузна дирекција за ре-
зерви и промет на про-
изводи со посебна наме-
на") 14003 

С П И С О К 

0,19 6,77 

Прилог број 2 

НАТА ВОЗАРИНА од 20% 

Земјите на Атланскиот брег на Северна, Средна 
и Јужна Америка, земјите на Западна Африка, зем-
јите во развој во подрачјето на Средоземното море 
(АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, 
Либан, Турција и Сирија), како и Скандинавските 
земЈи (Финска. Шведска, Норвешка и Исланд) и зем-
јите на Западна Европа. 

Прилог број 3 

С П И С О К 

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕ-
НАТА ВОЗАРИНА ОД 30% 

Земјите на пацифичкиот брег на Северна, Сред-
на и Јужна Америка, земјите на Источна Африка и 
Азија, како и Јапонија, Австралија и Нов Зеланд. 

Прилог број 4 

С П И С О К 

НА ПРИМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И НА 
ЗЕМЈИТЕ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОР-

СКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ 

I. Прекуморски земји во развој 

1. Република Авганистан 
2. Дем-ократска Народна Република Алжир 
3. Народна Република Ангола 
4. Република Аргентина 
5. Бахамас 
о. Држава Бахреин 
7. Народна Република Бангладеш 
8. Барбадос 
9. Народна Република Беини 

10. Република Боцвана 
11. Република Боливија 

За извозот на стоки и услуги во рамките на сто-
панските де!пости наведени под 113, 114 и 115 се примену-
ваат стапките за враќаше на онаа стопанска дејност на 
која производат или услугата и припаѓа. 

) 
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12. Федеративна Република Бразил 
13. Обединета Социјалистичка Република Бур-

ма 
' 14. Република Бурунди 
15. Република Бутан 
16. Република Венецуела 
17. Социјал.истичка Република Виетнам 
18. Република Горна Волта 
19. Република Габон 
20." Гамбија 
21. Република Гана 

. 22. Гвајана 
23. Гватемала 
24. Република Гвинеја 
25. Република Гвинеја Бисао 
26. Гранада 
27. Доминика 
28. Доминиканска Република 
29. Арапска Република Египет 
30. Република Екватор 
31. Екваторијална Гвинеја 
32. Социјалистичка Етиопија 
33. Република Заир 
34. Република Замбија 
35. Република Зимбабве 
36. Република Зеленортски Острви 
37. Република Индија 
38. Република Индонезија 
39. Исламска Република Иран 
40. Република Ирак 
41. Јамајка 
42. Арапска Република Јемен 
43. Народна Демократска Република Јемен 
44. Хашемитско Кралство Јордан 
45. Обединета Република Камерун 
46. Демократска Кампучија 
47. Држава Катар 
48. Република Кенија 
49. Република Кипар 
50. Република Колумбија 
51. Народна Република Конго 
52. Република Комари 
53. Народна Демократска Република Кореја 
54. Република Кореја 
55. Република Костарика 
56. Република Куба 
57. Држава Кувајт 
58. Народна Демократска Република Лаос 
59. Република Либан 
60. Република Либерија 
61. Социјалистичка Народна Либиска Арапска 

ХХамахирија 
62. Кралството Лесото 
63. Демократска Република Мадагаскар 
64. Република Малави 
65. Република Малдиви 
66. Федерација на Малезија 
67. Република Мали 
68. Држава Малта 

69. Кралството Мароко 
70. Исламска Република Мавританија 
71. Маврициус 
72. Соединетите Држави на Мексико 
73. Нар-одна Република Мозамбик 
74. Кралството Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република Нигерија 
77. Република Никарагва 
78. Република Брегот на Слоновата Коска 
79. Султанат Оман 
80. Палестинска Ослободителна Организација 

— Областа на Газа 
81. Исламска Република Пакистан 
82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеја 
84. Република Парагвај 
85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. Република Салвадор 
88. Независна Западна Самоа 
89. Демократска Република Сао Томе и Прин-

ципе 
90. Кралството на Саудиска Арабија 
91. Кралството Нагвуана (Свазиленд) 
92. Света Луција 
93. Република Сенегал 
94. Република Сејшели 
95. Република Сиера Леоне 
96. Република Сингапур 
97. Сириска Арапска Република 
98. Соломонски Острови 
99. Демократска Република Сомалија 

100. Демократска Република Судан 
101. Република Суринам 
102. Кралството Тајланд 
103. Обединета Република Танзанија 
104. Република Того 
105. Тонга 
106. Република Тринидад и Тобаго 
107. Република Тунис 
108. Република Уганда 
109. Обединети Арапски Емирати 
НО. Источна Република Уругвај 
111. Република Филипини 
112. Фиџи 
113. Република Хаити 
114. Република Хондурас 
115. Централноафриканека Република 
116. Република Чад 
117. Република Чиле 
118. Република Џибути 
119 Демократска Република Шри Ланка 
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II. Земји што се изедначени со прекуморските зем-
ји во развој 

1. Народна Република К р т а 
2. Народна Република Албанија 
3. Турција 
4. Португалија 

336. 

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за за-
штита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕ-
КУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЖИ-
ВИ СВИЊИ И ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПО-
ТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
провоз преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на жиби свињи и 
производи и суровини со потекло од свињи од Ре-
публика Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/83), во точка 1 во уводната реченица по зборови-
те: „од Република Италија" се додаваат запирка и 
зборовите: „и тоа од областа на Пиемонтот и Сарди-
на ја". 

2. Точка 3 се брише. 
3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 2951/1 
13 мај 1983 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, Ci р. 

337. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76 и 74/00), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА 

ХРОНОТАХОГРАФИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

мораат да ги исполнуваат работните простории и оп-
ремата за преглед и жигосување на хронотахографи, 
како и условите во поглед на стручната подготовка 
на работниците кои организацијата на здружен труд 
што произведува или поправа хронотахографи е 

должна да и. ги стави на располагање на подрачната 
организациона единица на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали (во натамошниот текст: орган на 
контролата) при прегледот и жигосувањето на хро-
котахографите ако прегледот, на нејзино барање, по 
исклучок од одредбата на член 25 став 1 од Законот 
за мерните единици и мерилата, се врши во нејзи-
ните деловни простории. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат 
скратено, со ознаката PUL.B-3/1. 

Член 2 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на хронотахографите (во натамошниот текст: работ-
на просторија) мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) да биде чиста, сува и изработена во соглас-
ност со важечки нормативи; 

2) да биде во согласност со важечките хиген-
ско-технички нормативи; 

3) да биде доволно пространа за сместување на 
потребната опрема и за вршење преглед на хроно-
тахографите; 

4) во просторијата и во нејзината околина да 
нема извори на потреси што би можеле да влијаат 
врз точноста на мерењето; 

5) во просторијата да се наоѓаат маса и стол за 
работа на работникот на органот на контролата; 

6) во просторијата да биде вграден термометар 
за мерење на температурата на воздухот, чиј најмал 
поделок не смее да биде поголем од 0,5оС. 

Член 3 
Изворите на топлина во работната просторија 

треба да бидат доволно оддалечени од местото на 
кое се врши преглед на хронотахографите и да би-
дат изведени така што да овозможуваат рамномерно 
загревање на просторијата. 

Член 4 
Работната просторија за преглед и жигосување 

мора да биде сместена така што да се избегне ди-
ректното дејство на сончевите зраци. 

Член 5 
Работната просторија мора да има дневно и 

електрично осветление, според југословенскиот 
стандард JUS U.C9.100, пропишан со Решението за 
југословенскиот стандард за зградарство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/62), односно осветлението да 
биде „големо" и да се доведува како „општо" освет-
ление. 

Член 6 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што би можеле да го попречуваат нормал-
ното вршење преглед на хронотахографите, ниту за 
време на прегледот во работната просторија смеат да 
се вршат други дејствија. 

Член 7 
За преглед на хронотахографите е потребна 

следната опрема: 
1) еталонски уред (работен еталон) за мерење на 

брзината, на изминатиот пат и на времето; 
2) уред за отчитување на дијаграми. 

Член 8 
Работниците што организацијата на здружен 

труд е должна да му ги стави на располагање на ор-
ганот на контролата, ако прегледот и жигосувањето 
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на хронотатахографите се врши во нејзините делов-
ни простории, мораат да имаат III или IV степен 
стручна подготовка, односно мораат да бидат висо-
коквалификувани или квалификувани работници — 
електроничари, електричари, автомеханичари, пре-
цизни механичари или работниц од часовничарската 
струка. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0203-1357/1 
18 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

338. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4, во врска 
со став 3 од Законот за Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Собра-
нието на Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на рабо-
тниците и функционерите на сојузните органи до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА 

РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА СТАН 

1. Во Одлуката за мерилата за рационално кори-
стење на стан („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79). 
во точка Д зборовите: „зголемена станарина" се 
заменуваат со зборовите: „надомест за користење 
вишок на станбен простор." 

2. Во точке 4 зборовите: „зголемена станарина" 
се заменуваат со зборовите: „надомест за користење 
вишок на станбен простор." 

3. Во точка 9 став 3 зборовите: „зголемената 
станарина" се заменуваат ico зборовите: „надоместот 
за користење вишок на станбен простор". 

4. Во точка 10 зборовите: „ја пресмета зголеме-
ната станарина" се заменуваат со зборовите: ,,го 
пресмета надоместот за користење вишок на стан-
бен простор." 

5. Точка 11 се менува и гласи: 
„11. За вишок на станбен простор, носителот на 

станарско право, покрај станарина, плаќа и надомест 
за користење вишок на станбен простор, и тоа: 

1) за првата соба вишок на станбен простор — 
100% од делот на станарината што отпаѓа на таа соба; 

2) ,ѕа втората соба вишок на станбен простор — 
200% од делот на станарината што отпаѓа на таа соба; 

3) за третата соба вишок на станбен простор — 
— 300% од делот на станарината што отпаѓа на таа 
соба; 

4) за четвртата соба вишок на станбен простор 
— 400% од делот на станарината што отпаѓа на таа 
соба итн, со тоа што најголемата стапка на зголе-
мување на надоместот се применува на најмалата 
соба". 

6. Во точка 13 зборовите: „зголемената станари-
на" се заменуваат со зборовите: „надоместот за ко-
ристење вишок на станбен простор". 

7. Во точка 14 став 2 зборовите: „зголемената 
станарина" се заменуваат со зборовите: „надоместот 
за користење вишок на станбен простор". 

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

Бр. 2739/5-82 
5 мај 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието 
на заедницата 
за домување, 

Вуко Меденица, с. р. 

У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка. Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА В О РЕ-

ПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА 

I I ; 

Се отповикува 
Милош Малетиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Горна 
Волта со седиште во Абиџан. 

II 

Се назначува 
Александар Псончак, изванреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Мали, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Горна Волта со седиште во Бамако. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
11 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

К 



ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 
ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА 

1. НОВИ ИСТРАЖУВАЊА1) 

Статистика на стопански-
те биланси 

Своднп аналитички ис-
тражувања 

Во областа - Статистика 
на стопанските биланси 
— Сводни аналитички ис-
тражувања, по истражу-
вањето под ред. бр. 17 се 
додаваат нови истражу-
вања под ред. бр. 18 и 19, 
кои гласат: 

СОК 

„18 Податоци за работењето 
на организациите на зд-
ружен труд во областа на 
малото стопанство 

Основни податоци од завршните сметки и Документација Изработка на 
полугодишните периодични пресметки и на СОК и на Со- методологија, 
споредбени показатели на резултатите од јузниот завод за обработка на по-
трудот на работниците и од работењето на статистика датоците за 
организациите на здружен труд во областа СФРЈ, СР и 
на малото стопанство — посебно за дого- САП 
горните организации 

Учество во из-
работката на ме-
тодологија 

05.04 
30.08 

1) Истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985'година (,,Службен лист 
на СФРЈ \ бр. 72/32). 



19 Податоци за работењето 
на индивидуалниот сек-
тор во областа на малото 
стопанство 

Статистички органи 
Основни податоци за општествениот произ- Документација Изработка на Учество во из- х х х 20.П1) 
вод, народниот доход, за вредноста на ос- на статистички" методологија, работката на ме-

те и овластени" обработка напо- тодологија 
те органи и ор- датоците 
ганизации и на 
стопанските ко-
мори 

Статистички органи 
Основни подаци за општествениот производ, Документација Изработка на Учество во из- х х х 20.111)" 
народниот доход, инвестициите и за бројот на статистички" методологија, работката на ме-
на работниците и сопствениците те органи обработка напо- тодологија 

датоци 

новните средства, остварените инвестиции и 
за бројот на работниците на организациите 
на здружен труд во областа на малото сто-
панство 

Статистика на цените 

Свсдни аналитички ис-
тражувања 

Ео областа — Статистика 
на цените — Св одаи 
аналитички истражува-
ња, по истражувањето 
под ред. бр. 4 се додаваат 
нови истражувања под 
ред. бр, 5 и 6, кои гласат: 

„5 Тримесечен извештај за 
цгнитз на опремата (Ц-51) 

Цени за опремата по видови на опрема Д оку ментациј а 
на статистички-
те органи 

Статистички органи 

Изработка на — 
методологија, 
оббработка на 
индексите на це-

30.03 
30.06 
30.09 
30.12 

6 Индекс на животните 
трошоци по групи по на-
мена на потрошувачката 

Индекси на животните трошоци по групи Документација 
по намена на потрошувачката (исхрана, ту- на статистички-
тун и пијачка, облека и обувки, домување, те органи 
хигиена и здравје, култура и разонода, со-
обраќај и ПТТ) врз основа на цените во тр-
говијата на мало за околу 350 производи во 
50 до 60 градови, односно соодветен број 
производи во потребен број градови 

Статистички органи 

Изработка на Пресметување 
методологија, на индексите 
обработка напо- според потреби-
датоците за СР, те на СР и САП 
САП и СФРЈ 

04. тлее." 

Ј) Рок за податоците за доходот и за општествениот производ е 20.05. 



II. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА1) 

Стати етика са^стзгтаѕсги!" 
те бил?зец 

Ве областа - Статистика 
на стопанските биланси 
— Истражувања о т о се 

- спроведуваат во повеќе-
годишни интервали, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 8, во колона 3, се вр-
шат сле-дните измени: 

„8 Анкета за потрошувачка-
та на домаќинствата 
(АПД) — петгодишно од 
1983 година 

Статистика на инвести-
циите и на СПШТЗЅТ32П0-
то богатства 

Во областа — Статистика 
на инвестициите и на оп-
штественото богатство — 
Истражувања што се сп-
роведуваат секоја година, 
ка ј истражувањето под 
ред. бр. 2, во колоните 2, 
3, 4 и 10, се вршат след-
ните измени: 

„2 Месечен извештај за из-
меруваните инвестиции 
во основни средства 
(ИНВ-Н) 

Во колона 3, зборовите: „Услови за домува-
ње", се заменуваат со зборовите: „Основ за 
користење на станот, начин на загревање 
на станот", а зборовите: ,,поседување'на ви-
кенд-куќи и др." се бришат 

Текстот на содржината на истражувањето 
се менува и гласи: 
„Пресметковна вредност на целокупната 
измерувана инвестиција во основни сред-
ства; извори на финансирање; вид и коли-
чество на производи; време на почеток и за-
вршување на градбата; однос меѓу домаш-
ната и увозната опрема; техничка структу-
ра; технологија на процесот на производ-
ството (домашно и странско); потребни ко-
личества на основни суровини и репродук-
ционен материјал и нивното потекло; пот-
ребни количества и видови на енергија; 
потребен број нововработени работници; 

Определени ор-
ганизам и заед-
ници — инве-
ститори во оп-
штествениот се-
ктор — најдоц-
на во рок од 15 
дена од денот на 
утврдувањето 
на предлогот за 
донесувањето на 
инвестициона 
одлука за изме-
руваната инве-

15. мес. 
(од 15.05. 
1983)" 

х) Редните броеви на. истражувањата се однесуваат на броевите од одделни области од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
за периодот од 13S3 до 1935 година („Службен лист на СФРЈ ', бр. 72/82). 



Статистика на цените 

Во областа — Статистика 
на цените — Истражува-
ња што се спроведуваат 
секоја година, статистич-
ките истражувања под 
ред. бр. 2 и 12 се бришат 

пласман на производи на домашниот и стра-
нскиот пазар; бруто девизен ефект (според 
член 5 од Општествениот договор за еви-
дентирање на измеруваните инвестиции)" 

стиција, но пред 
нејзиното доне-
сување (според 
член 4 од Опш-
тествениот дого-
вор) 

Во областа — Статистика 
на инвестициите и на оп-
штественото богатство — 
Истражувања што се сп-
роведуваат секоја годи-
на, ка ј истражувањето' 
под ред. бр, 6, во колона 
3, се вршат следните из-
мени; 

„6 Полугодишен извештај за 
обезбедувањето средства 

ѕ и за плаќањето за инве-
стициите во тек (ИН-АБ-
-100, 101, 102 и 103), со со-
стојба на 31.03 и 30.09 

Статистика на парите и 
к р е д и т ч е 

Во областа — Статистика 
на парите и кредитите — 
Истражувања што се сп-
роведуваат секоја година, 
ка ј истражувањето под 
ред. бр. 15, во колоните 2, 
4 и 10, се вршат следните 
измени: 

„15 Месечно следење на ка-
матните стапки 

Зборовите: „обем-от на инвестиции" се заме-
нуваат со зборовите: „пресметковната вред-
ност на инвестиции", а по зборовите: „вкуп-
но, и по техничка структура", се додаваат 
зборовите: „вкупен (5рој објекти" 

Банки — истиот 
ден по донесу-
вањето на изме-
ни и дополнени-
ја на Одлуката 
за каматните 
стапки 

10. мес. 
за прет-
ходниот 
месец" 



Во облас-та - Статистика 
на цените — Метражува-
ња што се спроведуваат 
секоја година, ка ј истра-
жувањето под ред. бр. 11, 
во колона 10, се вршат 
следните измени; 

„11 Тримесечен извештај за 
цените на градежните об-
јекти (Ц-50) 

Статистика па индустри-
јата и рударството 

Во о б л а с т - Статисти-
ка на индустријата и 
рударството — Истражу-
вања што се спроведу-
ваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 4, во колоните 4 и 10, 
се вршат следните изме-
ни; 

„4 Годишен биланс на про-
изводството и потрошу-
вачката на електроекер-
гија (Инд-4) 
Во овласта — Статистика 
на индустријата и рудар-
ството - Истражувала 
што се спроведуваат се-
која година, кај истражу-
вањето под род. бр. б, во 
колона 10, се вршат след-
ните измени; 

„6 Извештај за продуктив-
носта во одделни гранки 
на ик д затриј ата и рудар-
ството, според следниот 
распоред на гранките по 
години; 
1) во 1983 

— производство на ја-
глен, руди на мета-
ли и неметални ми-
нерали 

30.03 
30.05 
30.09 
30.12" 

05.02 23.03" 

01.С6 



— производство на 
камен, чакал и пе-
сок 

—. производство на 
градежен матери-
јал 

— преработка на не-
метални минерали 

— црна металургија 

— производство нз 
v. обоени метали 

— преработка на обое-
ни метали 

Статистика на зел јод сл-
аткото и рибарството 

Во областа - Статистика 
на зехЛ1јоделствсто и ри-
барството — Истражува-
ња што се спроведуваат 
секоја година, ка ј истра-
жувањето под ред. бр. 1, 
во колона 10, се врши 
следната измена; 

,Д Извештај за засеаните 
површини во есенската 
сеидба — состојба на 15 
декември1) (ПО-21а и ПО-
-216) 

Во областа - Статистика 
на земјоделството и ри-
барството - Истражува-
ња што се спроведуваат 
секоја година, ка ј истра-
жувањето под ред. бр. 22, 
во колоните, 2, 4 и 10, се 
вршат ,следните измени: 

,22 Полугодишен извештај за 
слаткоЕодното рибарство 
(ПО-62) 

Ј) Зависно од временските прилики 

01.12 

15.12 

26.12 

01.08 

01.07 

01.07" 

30.12" 

25.04 
25.07 

28.02 
09.08" 



Статистика на економ-
ските односи со странство 

Ви областа - Статистика 
на економските односи со 
странство — Истражува-
ња што се спроведуваат 
секоја година, ка ј истра-
жувањето под ред. бр. 8, 
во колона 2, се врши 
следната измена: „ 

„8 Следење ни. платниот" би-
ланс на Југославија — 
тримесечно" 

Статистика на пензиско-
то и инвалидското осигу-
рување 

Во областа — Статистика 
на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Ис-
тражувања што се спро-
ведуваат секоја година, 
ка ј истражувањето под 
ред. бр. 5, во колоните 2 
и 4, се вршат следните 
измени: 

,.5 Годишен извештај за 
уживателите на пензии 
кои за првпат го оствари-
ле правото на пензија 
(образец ОС-б) 

Научноистражувачки и 
развојни работи во ста-
тистиката 

Во областа — Научноис-
тражувачки и развојни 
работи во статистиката 
— Методолошки - работи, 
статистичкото истражу-
вање под ред. бр. 18 се 
брише 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата сораб-отка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени за-
слуги во работата врз развивањето на свеста на 
граѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Јовановиќ Александра Јован, Јово-
виќ Марка Јовица, Смољеновић Обрада Душан; 

— за особени заслуги отечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и за-
слуги на организирањето и зацврстувањето на Во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Кнежевиќ Јована Вучета; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставник I класа Јевтиќ Божидара Љубом,ир; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на Вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со-единиците на Вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Антић Радована Добривоје, Биор-
чевић Душана Андрија. Вјелица Николе Здравко, 
Чакара Милојка Славко, Чанковић Илије Илија, 
Главач Томе Томо, Јоксимовић Перка Вукоман, Куз -
мановић Милутина Бранислав, Љубојевић Мила Ра-
дован, Миловановић Драгомира Милосав. Пајић Са-
ве Петар, Петрошанец Валентина Петар, Петровиќ 
Миладипа др Милан, Стевовић Добривоја Брани-
слав, Штавл^анин Данила Видоје. Вујаклија Ђгре 
Раде, "Вујовиќ Вукашина Миљко, Вукосазљевић Ни-
коле Драго; 

капетани на боен брод: Драгићевић Велимира 
Мирољуб, Веселиновић Радоја Томислав; 

потполковници: Арсић Милисава Радомир, Хри-
стов Бориса Лазар, Капетановић Уроша Константин, 
Костин Александра Живорад, ЛазетиН Тодора Ми-
ливоје. Мајдин Мартина Иван, Петровић Ранивоја 
Милан, Пилиповић Николе Миле, РаденковиН Вла-
димира Витомир, РадојковиН Милована Живорад, 
Рисимовић Добривоја Васо, Смољановић Илије Гав-
рило, ДејановиН Николе Петар, Стојановић Момчи-
ла Александар, Тодоровиќ Миладина Саво, Вујовић 
Стевана Милутин, Стојановик Михајла Витомир; 

капетани на фрегата: Бутуровић Љубомира Дра-
гомир, Кртинић Раде Драгољуб, Петровиќ Живорада 
Велимир; 

воен службеник I класа Кабић Јована Стеван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник Иванчевић Милоша Мирко; 
мајори: Ђинђић Миловаиа Славимир, Јонић Мо-

мина Радисав, Јовановић Недељка Слободан, Зорић 
Владе Милан; 

капетани I класа: Цупара МилоЕана Милко, Кре -
со Мухамеда Сидик, Несторовић Радомира Миливо-
је, Станковиќ Рада Милан; 

заставник I класа Костадиновић Милорада Ви-
кентиј е; 

заставник Средојевић Ратка Велимир; 
боени службеници III класа: ДујовиН Крста 

Мирко, Радусиновић Јована Гојко; 
Боен службеник IV класа: СовиН Бранка Вера; 
граѓанско лице на служба во Ј Н А Дуванчѕић 

Марка Миле; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и 'другите земји и за 
истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

капетан на фрегата Младеновиќ Љ у б и т е Ми-
хајло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: МатовиН Радоја Иван, Минчоров-
ски Димитра Петар, Рибнер Александра М и р с ^ а в ; 

потполковник : Ћирић Радомира Никола, Хор-
ват Звонка Владимир, Ќасумачић Омера Ибро, Ко-
стин Ссетомира Драгомир, ЛешевиЧ Владете Сретен, 
Рисовић Немаше Марко, Завадил Ивана Либор; 

капетан на фрегата Papih Луке Александар; 
мајор Рибић Милоша Илија; 
заставници I класа: Богосављевић Ђоке Мило-

мир, Самарџић Душана Бранко; 
воен службеник И класа Јелисавчић Љубомира 

Софија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковници: Ђорђевић Наска Бранко, Кова-
чевиќ Живојина Зоран, Ранчић Светозара Стеван, 
Врачар Миле Данило; 

мајор Николик Бранка Лиубомир; 
капетан I класа Ждерић Ивана Илија ; 
заставници I класа: Божовиќ Риста Лазар, Једић 

Милорада Милосав, Мидојевић Сибина' Душан, Па-
вловић Милорада Величко, Петровиќ Крстивој а Ми-
ленко, Поплашен Миле Никола, Спасојевић Милена 
Живко; 

постар водник I класа Јанковиќ Живојина 
Сређко; 

граѓански лица на служба во ЈНА:Булатовић 
Вука Драгољуб, Јагер Младена Видосава, Јовановић 
Јована Спасенија, Полић Драгомира Ђорђе, Полић 
Николе Лука, Врзић Милана Стеван, Вукадиновић 
Драгутина Радош; 
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— за примерни заслуги и умешност во работата 
врз развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигале 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

' полковници: Ајдуковић Душана Дане, Ашнер 
Рудолфа Томислав, ЈеремиК Милана Богољуб, Јура-
совић Спасеније Саво, Мирковиќ Јована Радомир, 
Мохар Ивана Бранко, Радиновић Душана Радован, 
Буковик Шимуиа Бранко; 

потполковници: Бабић Милана Миодраг, Беговић 
Васе Милан, Бошковиќ Илиде 'Беко, Булајић Миле 
Божидар, ЂондовиК Таурице Радомир, Ковачеви!! 
Глише Бошко, Лисенко Грегорија Славко, Мај ник 
Здравка Јарослав, ПавловиК Ранђела Александар, 
Порчић Станоја Томислав, РадовановиК Јанка Ми-
лорад, Вишњић Душана Душан, Шеган Петра Сте-
ван, Шкрлин Јакоба Фрањо, ЗориК Саве Душан; 

мајори: Ерцеговић Митра Јован, Максимовиќ 
Луке Живорад, Панајотовић Милана Љубиша; 

заставник I класа Стаменковић Јовише Данило; 
воењ службеник И класа Јоцић Стојана Сава; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

постар водник I класа Ђорђевић Аксентија Ла-
зар; 

постар водник Стојчев Кире Ванче; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: ЈоЕаноић 
Миловапа Александар, Поповић Боже Вида, Сима-
нић Миће Сретко, Стефановиќ Мирка Зорка, Штр-
бац Ђоке Милка, ТруЈкић Емила Маријана, Вучиче-
виК Ђорђа Гоепава; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, ќа то и 
за покажување етарешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани: Дунић Славка Младен, Марић Јове 
Чедомир, Марковик Момчила Драган, Пеј^новиК Ти-
хомира Браќо, Петљански Милана Бранко, П л е т е 
Мирослава Иван, Стојадиновић Христивоја Зоран. 
Водлан Франца Фрања; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ристић-Ка-
дијевић Недељка Добрила, Станковиќ Јездимира 
Милена; 

— за особени заслуги во развиван.ето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и другите земји и за 
истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и , другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Росић Обрада Борислав, Вучуровић 
Саве Обрад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полкозиици: Бирташевић Владимира Божидар, 
Будер Винка др Иван, Јуричић Динка Антон, Кова-
чевиќ Михај ла Владо, Мартинчић Мирослава др 
Никола, Мустак Шиме Анте, Палмар Мирослава 
Иван, Петровиќ Војислава Предраг, РомиК Богдана 
Богдан, ВучковиК Јанка Љубомир, Бервар Јосипа 
Марјан; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Азањац Драгољуба Радојко, Бано-
вец Хенрика Силво, БеламариК Анте Борис, БеовиК 
Мате Иван, БосиљчиК Благоја Душан, БожиК Јована 
Танасије, БуКан Николе Његослав, Чук Дамјана Ђу-
рађ, Давидовиќ Милана Велибор, ДокиК Андриј е 
Младен, Д верник Дује Бранко, ЂуриК Новице Љу-
бо, ФоретиК Антона Винко, Гатало Ристе Новак, Ха-
бјан Стјепана Иван, ИвековиК Албина Светозар, Ја-
шовиК Матије Миодраг, Кајгана Милана Милан, 
Кнежевик Радисава Богдан, Кораца Антена Анђело, 
Кордић Милоша Владимир, Мариниќ Дане Влади-
мир, МатиК Радисава Добривоје, Млакар Антона Ан-
тон, Новосел Владимира Родољуб, ПашалиК Марка 
Томислав. ПећаниК Мате Павао, Поповиќ Милоша 
Ђорђе, РадуловиК Саве Радован, Репац Дмитра Бог-
дан, Ристик Уроша Неделко, Стојановик Стојана 
Драгомир, Стојовић Јагоша Божидар, ТаталовиК Си-
ме Александар, ВасиК Здравка Борисав, ВојиновиК 
Раде Милан, ВучуровиК Обрена др Драгомир, Зече-
вић Петра Добра шии, Ж у ј о Хуса Мехо; 

капетан на боен брод Вершик Ивана Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: КузмаиовиК Мирка Љубан, Михај -
ловић Шпире Данило, Станиќ Ђуре Ђорђе, ЗариК 
-Јевте Сретен; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени за-
слуги во работата на развивањето на свеста на тра-
ганите во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

I 
полковник Деспот Душана Светозар; 
капетан на боен брод Мандиќ Томе Миладин; 

— за особени заслуги отечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и за 
заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Крстинвић Јурај а Срђан; 
капетан на боен брод Мићуновић Обрена Блажо; 
потполковник Цигановић Александра Петар; 

— за особени заслуги на полето на ширењето на 
братството меѓу нашите народи и народности во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

ПОЛКОЕНИЦИ: Арсовски Милана Митре, Брајовић 
Јакова Момчило, Тиранин Димитрија Илија, Тоуро-
вић Митра др Драгољуб, Фумић Стоенана Иван, Тра-
нши Ивана др Митја, Јоваиовић Милована Милорад, 
Љубичић Маријана Маријан, Маргета Томе Јеролим, 
Миражић Жарка Торђе, Петров С в е т и с л а в Стеван, 
Трајчевски Панде Томислав; 

потполковник Арбутина Павла Станко; 

— за особени заслуги отечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и за 
заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

по л кочници: Цар л Јакоба Франц, Цимп^ич 
Франца Јоже, Јеѓуд Павла Ловро, Катић Јована 
Миленко, Петрикић Аранђела Ђорђе; 

потполковник Полоиијо Анте Иван; 

— за особени заслуги врз ширењето на братст-
вото и единството меѓу нашите народи и народности 
во создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Арсениј евић Љубомира Мирослав, 
Новаковиќ Павла Велимир, Павловић Милана Ж и -
ворад; 

потно л кочници: Ерић Радое лава Борислав, Јарц 
Ивана Франц; 

поручник на боен брод Милојевић Данил а Ми-
одраг; 

заставник I класа Попадић Драгутина Томо; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на Вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на Вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Бојић Машана Љубомир, Дабић 
Данила Миленко, Ескић Борислава Драгослав, Јо-
Еићевић Васа Ђорђе, Котлица Миливоја Милорад, 
Лапање Матеја Иван, Прашчевић Радована Добра-
шиџ, Ребољ Мартина Јгшез, Смрекар Јанеза Јоже, 
Трајковски Стојана Душан; 

потполковници: Чанковић Ђуре Дане. Хабјан 
Стефана Марјан, Прстенаров Кирил а Коста, Марић 
Марин Стипан, Механић Ахмеда Етхем, Мијушко-
вић Митра Рајко, Милаков Славка Живко. Ристић 
Николе Петар, Шешлија Марка Душан, Тасић Бо-

жидара Милутин, Тричковић Драгутина Живојин, 
Узелац Бранка Славко, Валчић Јосе Јосип, Зелић 
Петра Богдан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковник: Ћоровић Милоње Радомир; 
мајори: Ангеловски Васил а Благоје, Дежељин 

Андриј е Анте, Финдаковски Ниса Глигор, Туши Зи-
нија Зехедин, Шаипи Ариса Бајрам; 

капетани I класа: Хаџић Боже Драгољуб, Ма-
ковић Томе Андрија, Мандић Богдана Гаврило, 
Марјановић Боривоја Ратко, Ралевиќ Радомира Да-
нило, Софранијооки Сајка Илија; 

застапници I класа: Петковиќ Бојана Драго, Р а -
дање И-вана Иван; 

застави-шк Тенжћ Раде Јово; 

постар водник I класа Марушић Лима Влади-
мир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Анђелковић Владимира Неђо, Ч а -
кић Јована Владимир, Зец Николе др Душан; 

потполковник : Марић Петра Љубомир, Радо-
виќ Ђорђија Периша; 

мајор Драгићевић Милића Момчило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетан I класа Папић Момчила Милутин; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за пости-
гање на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

полковници: Илић Драгомира Сретен, Красић 
Пејче Светозар; 

потполковници: Биковски Глигорија Радивој, 
Хашинбеговић Мехмеда Мурис, Јоцић "Светозара 
Предраг, Курилић Мирка Ристо, Мирковић Пред-
р а г Тихомир, Пецов Вангела Ристо, Поповић Сте-
фана Веселин, Станишић Светнелава Дамјан, Томо 
Калмана Јосип, Тркуља Ђуре Илија; 

мајори: Бејта Исуфа Џемаиљ, Дуганџија Миле 
Драга,н, Јерам Андреј е Андреј, Кајевић Јусуфа Ав-
дулах, Маринковић Светозара Славко, Петровски 
Трајана Борис, Срећковић Панте Милован, Стани -
шић Саве Борислав; 

капетан I класа Барбир Анте Здравко. 

Бр. 129 
22 декември 1982 година 

"Белград 
, Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ. 

Петар Стамболиќ, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ѓуровиќ Павгиќа Гуро; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Дејановиќ Петра Драгиња, Рашета Николе Ми-
лош; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мијатовиќ Живка Душан, По-повиќ Саве Влади-
слав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ристиќ-Бјелиќ Растка ѓурѓијана, Василиќ-Јоко-
виќ Александра Надежда; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чобић Младена Сава, Ћатовић Реџа Хајран, 
Дамјановић-МисаЉевиђ Манојла Нада, Голијанин-
-Ристић Ристе Зорка, Хаџић-Слепчевић Александра 
Бранислава, Јововић-Митрић Илије Нада, . Коваче-
вић Миломира Бранко, Лукић Милана Јефта, Ма-
рић-Петровић Ђура Бранка, Миловановић Доброса-
ва Драгољуб, Нешић Добривоја Стеван, Петровић-
-Додош Тодора Даница, Вукашиновић-Миловић 
Марка Милева, Вукичевић Јевтимије Љубиша; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Дмитровић-Грбић Богдана Смиља, Марковић-
-Пинтерић Антона Иванка, Пејоски-Стамеска Б л а ж е 
Јорданка, Станој евић Велисав Драган, Васиљевић 
Миленка Даринка, Живановић-Кнежевић Милоша 
Емила; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агатоновић Миодрага Бранислав, Чичкарић-Ии-
колић' Богоја Марија, Филиповић Љубинка Милорад, 
Јанковић-Молнар Карла Викторија, Јордановић Љу-
бомира Мирослав, Стефановић-Вукаиловић Бере 
Мирјана, Шолар-Ракин Славка Славка. 

Бр. 132 ' . 
13. декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

332. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на Програмата на 
статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за периодот од 1983 до 
1985 година — — — — — — — — 553 

333. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на функциите во Собрание-
то на СФРЈ за кои се утврдува дека на 
нивните носители им се зголемува надо-
местот на личниот доход во определен 
износ — — — — — — — — — 553 

334. Уредба за дополнение на Уредбата за ор-
ганизацијата, начинот и условите на ра-
ботата на Координациониот одбор при Со-
јузниот извршен совет, за организациите 
на здружен труд што вршат работи на 
надворешнотрговскиот промет — — — 553 

335. Одлука за утврдување на правото на вра-
ќање царина и други давачки — — — 554 

336. Наредба за измени на Наредбата за заб-
рана на увоз во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на про-
воз преку територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 
на живи свињи и производи и суровини 
со потекло од свињи од Република Ита-
лија — — — — — — — — — — 560 

337. Правилник за условите за преглед и ж и -
госување на хронотахографи — — — 560 

338. Одлука за измени на Одлуката за мери-
лата за рационално користење на стан — 561 

Укази - - - - - - - - - - 561 
Одликувања — — — — — — — — — 569 

Издавач: Новинскотиздавачка 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,J^yjiesap војводе 
Мишиќа бр. 17. 


