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74. 

Врз основа на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 15/77) и член 39 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИ-
ТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН 
ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И З А ИСКАЖУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА 

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на основицата 
за пресметување на царината и на другите увозни 
давачки, на даночните олесненија за остварениот 
девизен прилив при извозот и за и с к а ж у в а њ е на 
правото на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката („Службен лист на СФРЈ" , бр. 19/81 и 
42/81) во точка 1 став 2 се заменува со нови ст. 2 и 
3 кои се дадени како анекс кон оваа одлука и се об-
јавени во „Службен лист на С Ф Р Ј " — Доверливо 
гласило. 

2. Во точка 2 став 2 се заменува со нови ст. 2 и 
3 кои се дадени како анекс кон оваа одлука и се об-
јавени во „Службен лист на С Ф Р Ј " — Доверливо 
гласило. 

3. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. З а и с к а ж у в а њ е на правото на увоз и п л а ќ а -

ње, како и за потребите на статистиката од 1 ј а н у а -
ри 1982 година, ќе се применуваат следните курсеви: 

Единица Назив на валута Динари 
на валута 

1 2 3 

1 САД долар (USA $) 41,80 
100 австриски шилинзи (Asch) 263,10 
100 белгиски ф р а н ц и (Bfr) 109,10 
100 дански круни (Dkr) 566,90 

1, англиска фунта (Lstg) 79,10 
100 француски .франци (FF) 79,10 
100 холандски флорини (Hfl) 1.674,70 
100 италијански лири (Lit) 3,50 

1 канадски долар (Can. $) 35,50 
100 западногермански марки (DM) 1.840,90 
100 норвешки круни (Nkr) 716,00 
100 ш ф а ј царски франци (Sfr) 2.312,80 

1 2 3 

100 шведски круни (Skr) 750,80 
100 фински марки (Fmk) 954,10 
100 јапонски јени (Jen) . 18,90 
100 шпански пезети (Pz) 42,90 

1 кува ј тски динар (Киv. dinar) 148,30 
1 ирачки динар (Ir. dinar) 142,10 
1 австралиски долар 47,10 

100 драхми 70,60 
1 пресметковен долар 41,80 
1 пресметковна ф у н т а 79,10 

Делот од правото на увоз и п л а ќ а њ е што. се ис-
к а ж у в а во динарска противвредност, а ко ј не ќе би-
де искористен на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе се ревалоризира според курсот на 
САД долар од став 1 на оваа точка." 

4. Оваа одлука влегува во сила на 19 ф е в р у а р и 
1982 година. 

Е. п. бр. 36 
11 ф е в р у а р и 1982 година 

Белград 

јСојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

75 . 

Врз основа на точка 17 од Одлуката за условите, 
мерилата и начинот на утврдување и распределба 
на стоковните контингенти, односно на девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1982 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 72/81), сојузниот секретар 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА З А УТВРДУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ 
ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ З А 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1982 година, во смисла на точ. 7 и 8 став 2 од 
Одлуката за условите, мерилата и начинот на утвр-
дување и распределба на стоковните контингенти, 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1982 година (во натамошниот текст: Одлуката), 
заедницата за меѓусебна планска и деловна сора-
ботка, односно соодветното општо здружение, што 
повело иницијатива за склучување на самоуправна 
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спогодба предвидена во точка 1 од Одлуката врз 
основа на податоците на организациите на здружен 
труд, му доставува на СОЈУЗНИОТ секретаријат, за 
надворешна трговија извештај кој содржи: 

1) причини поради кои не е склучена таа само-, 
управна спогодба и податоци за оствареното произ-
водство и за потрошувачката во 1981 година на сто-
ки з а кои не е склучена самоуправна спогодба. 

2) податоци за остварениот обем на увозот во 
1931 година и за планираниот обем на производство-
то и потрошувачката за 1982 година на стоки за кои 
не е склучена самоуправна спогодба; 

3) податоци за извозот што го оствариле однос-
ните организации на здружен труд во 1981 година и 
податоци за планираниот извоз во 1982 година. 

По еден примерок на извештајот од став 1 на 
оваа точка заедницата за меѓусебна планска и де-
ловна соработка, односно соодветното општо здру-
жение, доставува и до Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи и до надлежниот 
сојузен орган на управата. 

2. Заради одобрување на дополнителен стокоћен 
контингент, односно на дополнителен девизен кон-
тингент, во смисла на точка 10 од Одлуката, орга-

- пизацизата на здружен труд доставува до Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија барање кон 
кое ја приложува следната документација: 

1) потврда од овластената ' банка за девизниот 
прилив што организацијата на здружен труд го ост-
варила со извоз на стоки од сопствено производство 
в<& земјите со кои плаќањето се врши во конверти-
билни девиза во 1981 година; 

2) писмена обврска на организацијата на здру-
жен труд за обемот на девизниот прилив што ќе 
го оствари со извоз на сопствени производи во зем-
јите со кои плаќањето се врши во конвертибилни 
девизи во 1982 година; 

3) преглед на извозот на стоки од сопствено про-
изводство во земјите со кои плаќањето се врши во 
конвертибилни девизи што е извршен во 1981 го-
дина. како и преглед на извозот на сопствени про-
изводи во 1 земјите со кои плаќањето се врши во 
конвертибилни девизи,. што ќе го изврши во 1982 
година, прикажани по видовите, количините и вред-
ностите; 

4) податоци за утврдениот стоковен контингент 
односно девизен контингент за 1082 година, по од-, 
редбите на точ. 1 и 12 од Одлуката. 

По еден примерок на барањето од став 1 на оваа 
точка организацијата на здружен труд доставува и 
до Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-, 
ски работи и до заедницата за меѓусебна планска и 
деловна соработка, односно до соодветното општо 
'здружение-

3. Заради спроведување на одредбите од точка 
10 на Одлуката, организацијата на здружен труд, на 
која во смисла на таа точка и е утврден дополни-
телен стоковен контингент, односно дополнителен 
девизен контингент, е должна до 31 јануари 1983' го-
дина да поднесе до надлежната народна банка на 
републиката односно до народната банка на авто-
номната покраина и до Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија потврда од овластената банка за 
девизниот прилив што го остварила со извоз на сто-
ки од сопствено производство во земјите со кои пла-
ќањето се врши во конвертибилни девизи во 1982 
година. 

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

П. бр. 21006 
26 јануари 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар . 
за надворешна тргсзија, 

Метод Ротар, е. р. 

76. 

Врз основа на член 81 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), во спогодба со Народната 
банка на Југославија, сојузниот секретар за надво-
решна трговија пропишува 

У IX А Т е Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАС-
ЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАШЕ НА ДОГОВОРИ ЗА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И »ЗА НАЧИ-

НОТ НА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТИЕ ОБРАСЦИ 

1. Во Упатството за обрасците за пријавување 
на договори за надворешнотрговски промет и за на-
чинот на пополнување на тие обрасци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/78) во точка 5 во одредбата 
под 7 по зборовите: „испораката на стоки" се дода-
ва запирка и зборовите: „како и на странска увозна 
царина што ја плаќа организацијата на здружен 
труд,". 

• Во одредбата под 8 во третата реченица по збо-
рот: „испораката" се додава запирка и зборовите: 
„како и на странска увозна царина што ја пла-
ќа .организацијата на здружен труд". . 

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

Бр. 21005 ' 
26 јануари 1982 година 

Белград 

'Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Метод Ротар, е. р. 

17. 
Врз основа на член 56 сто в 1 од Законот за пуш-

тање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ' ' , 
Ср. 9/31), Сојузниов комитет за труд, здравство и 
социјална заштита донесува 

Р Е И & Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД'ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ DX-
FiDI NITRATE КАПСУЛИ, СЕРИЈА Б Р О Ј 3380581, 
ПРОИЗВОД НА „СРБОЛЕК ООУР — ПРОЛЕК", 

БЕЛГРАД 

1. Се повлекува од промет лекот DIEDI NITRA-
TE капсули, серија број 3380581, производ на ,^Ср-
болек ООУР — Пролек", Белград, што е пуштен во 
промет спротивно на одредбите од Законот за пуш-
тање 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 количини ка лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Бр. 1163/2 
9 февруари 1982 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Ненад Мирковиќ, е. р. 

О. бр. 2 
20 јануари 1982 година 

Белград 
За претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик гувернер на 
Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковић е. p . 

од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-07-310 
3 февруари 1982 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 
социјална заштита, 
Мила Ѓорѓиќ, е. р. 

Врз основаа на член 14 став 2 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/30), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБО-
ТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ЛАЗАРЕ-

ВАЦ ИА ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД ' 
11. Царинската испостава Лазаревац на Царинар-

ницата Белград почнува со работа на 1 март 1932 
година. 

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

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 одликува: 

— за успешна соработка со југословенските, н а -
учни работници во областа на медицината и за ис-
клучителен придонес во пренесувањето на своите 
најкови откритија на медицинските центри во на -
шата земја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
^ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Prof, d r Hans Е. Willenegger. 

Бр. 92 
20 октомври 1981 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић, , е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кеглевић-Бровет Крешимира Дина; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арко-Крстић Војка Ксенија, Баћановић Мило-
рада Љубомир, Грушковњак Стјепана Анђелко, К о -
моречец Фрање Стјепан, Краљевиќ Јура ј а Влади-
мир, Кведер Виктора Сергије, Максимовић Живо ји -

79. 

Врз основа на чл. 56 и бб став 1 точка 11 од З а -
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/78 и 
41/81), Советот н& гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА ПО 
КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТИТЕ ЗА УС-
ЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА. НАРОДНИТЕ Б А Ш Ш НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ Б А Н К И ПА АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
, Во Одлуката за тарифата по која се наплату-

ваат надоместите • за услугите што ги вршат Народ-
ната банка на 'Југославија, народните банки на ре-
публиките-и народните банки на автономиите по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/78) во точ-
ка 7 во делот II Трезорски работи текстот на точка 
22 се менува и гласи: 

„22. Специјални депозити 
со скапоцености 
а) чуварина 3% (од сто) од вредноста 

по предметот а најмногу 
5.000 динари 

б) процена или 15% (од сто) од вредноста 
продажба по предметот 

Чуварината и надоместот за процена и продаж-
ба се наплатуваат од проценетата вредност на депо-
зитот од оставителот на предметите на чување." 
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на Александар, Новак Хуге др Златко, Перић Ива-
на Рафаел, Пучар Бранимира Звонимир, i l jфетић-
-Кошак Доминика Штефанија, Стехић Владимира 
Драгомир, Шурдоња Николе др Павле, Вранчић- О-
токара др Јурина; ^ 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бакић Шиме Стево, Борота Ђуре Злата, Фили-
повић Стјепана Славко, Кос Матије Здравко, Пети 
Мате Јосип, Слијечевић Василије Миливоје, Стан-
ковић Антуна Иван, Видан Мирослава Милан, Зво-
нар Мате Јакоб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бадањак Миле Јуре, Барбот Ивана Санта, Б а -
рић-Брнчић Милана Десанка, Борисавлеви!! Николе 
Цветко, Бухин — Глобек Јосипа Ана, Чанађија Ст-
јепана Марица, Чуљат Јосипа Јосип, Домин Петра 
Петар, Францетић Стјепана Матија, Флегар Фрање 
Фрањо, Гакић-Корешић Јосипа Барица, Гмајанички 
Јосипа Марцел, Гргац Стјепана Жељко, Грболшек 
Марија Јурај , Ханжек Ивана Ивица, Ханжех Ивана 
Стјепан, Хорват Стјепана Иван, Хорват Фрање Ст-
јепан, Худина Антуна Иван, Иванчић Миле Јури-
ца, Иванда Јосе Томо, Каил Јосипа Јосип, Кантоци 
Иваќа Иван, Кнежевић Мате Анте, Колонић Ивана 
Јосип, Ковачевић Идриза Касим, Кризманић Фра-
ње Људевит, Ладовић Игнаца Данијел, Лесјак Јоси-
па Едуард, Мацан Славка Драгутин, Маџарац-Белко 
Стјепана Марија, Меидер Артура Хенрика, Мила-
новић Боже Милан, Миленковић Боривоје, Милути-
новић Сава Радомир, Милан-Марчић Анта Воена, 
Осречки-Смекар Стјепана Анкица, Павичић Јосипа 
Ивица, Печанић Петра Здравко, Пехнец Грге Бран-
ко, Равнић Фрање Бранко, Рендић Шиме Дубравко, 
Рукавина Ивана Јосип, Санадер Милана Миливој, 
Шпехар Марка Драгутин, Ур ли Маријана Натко, 
Витале Анте Бранко. Ел динић Томислава Никола. 
Вујевић-Јурач Стјепана Вера, Зделичан Мартина 
Иван; 

— за залагање во социјалистичката изградбана 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Витошевић Фрање Жељко, Зрна Јосипа Јосип; 
за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бобинац Јосипа Иван, Бушић-Брезак Фрање Ја-
ванка, Грацин Анте Јосип, Хећимовић Ивана Миле, 
Љубок Стјепана Владимир, Перковић Ивана Миле, 
Шаиновић-Милинковић Миле Јованка, Шорша Фра-
ње Иван, Томљеновић Павао Јосип. 

Бр. 97 
2 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

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

— за извонредни заслуги во развивањето и за -
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Зимбабве 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Robert Gabriel Mugabe, претседател на владата 
на Република Зимбабве. 

Бр. 100 
9 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

74. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и на другите увозни давачки, на даночните 
олесненија за остварениот девизен прилив 
при извозот и за искажување на правото 
на увоз и плаќање, како и за потребите на 
статистиката — — — — — — — — 169 

75. Наредба за начинот на поднесување изве-
шта ј и документација за утврдувањето и 
распределбата на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1982 година — — — — — 169 

76. Упатство за дополненија на Упатството за 
обрасците за пријавување на договори за 
надворешнотрговски промет и за начинот 
на пополнување, на тие обрасци — — — 170 

77. Решение за повлекување од промет Ћа. ле-
кот DIEDl NITRATE капсули, серија, број 
3380581, и производ на „Срболек ООУР — 
Пролек", Белград — — — — — — 170 

78. Решение за определување на почетокот на 
работата на Царинската испостава Лазаре-
вац на Царинарницата Белград — — — 171 

79. Одлука за измена на (Одлуката за тарифата 
чпо која се наплатуваат надоместите за 
услугите што ги вршат Народната банка 
на Југославија, народните банки на ре-
публиките и народните банки на авто-
номните покраини — — — — — — 171 

Одликувања — —- — — — — — — — 171 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 февруари 1982 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 


