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Врз основа на член 328 од Законот за воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА ЛАНСИРАЊЕ РАКЕТИ ПРОТИВ 

ГРАДОНОСНИ ОБЛАЦИ 

Член 1 
Лансирањето на ракети против градоносни облаци 

може да се врши во воздушниот простор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија ако со тоа не се за-
грозува безбедноста на воздушната пловидба, под услови-
те и на начинот што се пропишани со оваа уредба, а по 
претходно прибавена согласност од надлежната служба за 
контрола на летањето. 

Член 2 
Против градоносни облаци можат да се лансираат са-

мо ракети за кои издал атест Сојузниот завод за стандар-
дизација или организација на здружен труд што тој ќе ја 
овласти. 

Член 3 
Лансирање на ракети од член 1 на оваа уредба можат 

да вршат само организациите на здружен труд овластени 
за вршење на работи на противградната одбрана (во ната-
мошниот текст: организациите), како и поединци обучени 
за лансирање на тие ракети што ќе ги овласти надлежниот 
републички орган или организација. 

Член 4 
Организацијата е должна пред лансирањето на раке-

ти од кој и да е дострел да прибави согласност од над-
лежната служба за контрола на летањето со која мора да 
има постојана радиоврска или директна телефонска врска, 
или телепринтерска врска. 

Организацијата мора да има и постојана радиоврска 
или директна телефонска врска со секој работник кој 
врши непосредно лансирање на ракети. 

Член 5 
Ако лансирањето на ракети против градоносни обла-

ци се врши во непосредна близина на границата на СФРЈ 
и ако, со оглед на дострелот на ракетите и правецот на 
лансирањето, може да се претпостави дека ракетата ќе 
влета во воздушниот простор на соседна држава, над-
лежната служба за контрола на летањето која дала соглас-
ност за лансирање на ракети ќе ја извести надлежната 
служба за контрола на летањето на соседната држава за 
намеруваното лансирање на ракети. 

Член 6 
Организацијата е должна, зависно од метеоролошки-

те услови, однапред да ја извести надлежната служба за 

контрола на летањето за можната потреба од лансирање 
на ракети во определено подрачје, а најдоцна на десет ми-
нути пред времето предвидено за почеток на лансирањето 
на ракети. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
тоа го бараат метеоролошките услови, согласност за лан-
сирање на ракети може да се побара без претходно извес-
тување за можната потреба од лансирање на ракети, а над-
лежната служба за контрола на летањето е должна во рок 
од три минути да ја извести организацијата дали може да 
се пристапи кон лансирање на ракети. 

Член 7 
Организацијата е должна најдоцна на три минути 

пред времето предвидено за лансирање на ракети да поба-
ра согласност за лансирање на ракети од надлежната 
служба за контрола на летањето. 

Надлежната служба за контрола на летањето, по при-
емот на барањето од став 1 на овој член е должна во вре-
мето предвидено во став 1 на овој член да ја извести орга-
низацијата дали може да се пристапи кон лансирање на 
ракети. 

Член 8 
Надлежната служба за контрола на летањето може да 

ја повлече веќе издадената согласност за лансирање на ра-
кети, а организацијата е должна веднаш или најдоцна во 
рок од три минути да го запре лансирањето на ракети и за 
тоа да ја извести таа служба. , 

Ако стручниот работник кој непосредно врши ланси-
рање на ракети уочи дека со своите дејствија може да за-
грози воздухоплов во летање, должен е веднаш да го запре 
лансирањето на ракети. 

Член 9 
Барањето со кое се бара согласност за лансирање на 

ракети треба да ги содржи следните податоци: 
1) делот на воздушниот простор во кој се предвидува 

лансирање на ракети, со ознака на тој простор пропишан 
со оваа уредба; 

2) приближно време предвидено за лансирање на ра-
кети ; 

3) дострел на ракетите во однос на висината што тие 
можат да ја достигнат. 

Согласноста на надлежната служба за контрола на 
летањето за лансирање на ракети, мора исто така да ги 
содржи податоците наведени во став 1 на овој член, без ог-
лед дали тие податоци се исти со податоците во барањето 
или се изменети на предлог од надлежната служба за кон-
трола на летањето. 

Член 10 
Организацијата е должна, при лансирањето на раке-

ти да се придржува кон условите и податоците од соглас-
носта за лансирање на ракети и не може да ги менува без 
согласност од надлежната служба за контрола на летање-

престанувањето на лансирањето ракети организа-
цијата е должна за тоа веднаш да ја извести надлежната 
служба за контрола на летањето. 
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Член 11 
Делот о^ воздушниот простор во кој ќе се врши лан-

сирање на ракети ќе се определи со помош на идентични 
географски карти во размер 1 : 500.000, со вцртани и озна-
чени квадрати со определена димензија и со вцртани воз-
душни патишта и аеродромски зони. 

За определување на делот од воздушниот простор, 
покрај идентичните географски карти од став 1 на овој 
член можат да се користат и други средству и уреди (иден-
тична радарска слика и ел.). 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 19 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребрни, е. р. 

Член 12 
Разговорите водени со радиоврска или преку телефон 

меѓу организацијата и надлежната служба за контрола на 
летањето во врска со прибавувањето согласност за ланси-
рање на ракети мораат да бидат снимени на нагнетофон-
ска лента од надлежната служба за контрола на летањето. 
Таа лента се чува 30 дена од денот кога е воден разгово-
рот. 

Копијата на телепринтерските отпечатоци за разме-
нетите пораки меѓу организацијата и надлежната служба 
за контрола на летањето се чуваат во согласност ро пропи-
сите. 

Разговорите водени меѓу работниците во организаци-
јата се снимаат на магнетофонска лента на уредот на орга-
низацијата. Лентата се чува под истите услови како и лен-
тата од став 1 на овој член. 

Член 13 
Со парична казна од 6.000 до 20.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организацијата ако врши лансирање на 
ракети против градоносни облаци без овластување за 
вршење работи на противградна одбрана (член 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата со парична казна до 
5.000 динари. 

Член 14 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организацијата: 
1) ако врши лансирање на ракети без претходна сог-

ласност од надлежната служба за контрола на летањето 
(член 4 став 1); 

2) ако лансирањето на ракети го врши спротивно на 
условите и податоците дадени во согласноста на над-
лежната контрола на летањето (член 10 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата со парична казна до 
5.000 динари. 

Член 15 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за пре-

кршок поединец ако врши лансирање на ракети против 
градоносни облаци а не е обучен ниту овластен за тоа 
(член 3). 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за начинот и постапката за при-
бавување согласност и за известување за испалување на 
ракети против градоносни облаци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/75). 

67, 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 

' 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИ-
СОК НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИ ФОР-
МИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА 
КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА 

СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК 
1. Во Одлуката за издавање на Список на стоките оп-

фатени со одделни форми на извозот и увозот и за постап-
ката на контрола на царинските органи во врска со приме-
нувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/83) во Списокот на стоките опфатени со одделни фор-
ми на извозот и увозот, кој е отпечатен кон таа одлука и е 
нејзин составен дел, се вршат следните измени, и тоа: 

1) во тар. број 07.05/1 а во колоната 
„ЛБ* се заменува со кратенката: „Кк"; 

2) во тар. број 07.05/16 во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: , 

3) во тар. број 12.03/5а во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: , 

4) во тар. број 12.03/56 во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: , 

5) во гар. број 12.03/5в во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: , 

колоната 
,Кк"; 
колоната 
,Кк"; 
колоната 
,Кк"; 
колонта 

„Кк"; 
колоната 
„Кк"; 
колоната 
„Кк"; 
колоната 
„Кк"; 

кратенката: 

4 кратенката: 

4 кратенката: 

4 кратенката: 

4 кратенката: 

кратенката: 

кратенката: 

кратенката: 

кратенката: 

кратенката: 

6) во гар. број 21.06/1 а во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: 

7) во тар. број 21.06/16 во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: 

8) во тар. број 21.06/1 в во 
„ЛБ" се заменува со кратенката: 

9) во тар. број 21.06/2 во колоната 3 кратенката: „Кк 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

10) во тар. број 21.06/3 во колоната 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

11) во тар. број 22.08/1 во колоната 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

12) во гар. број 22.08/16 во колоната 4 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

13) во тар. број 22.08/2а во колоната 4 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

14) во тар. број 22.08/26 во колоната 4 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк". 

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

Е. п. бр. 723 
29 декември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 
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68. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност на над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУ-
ВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА И ЗА 
УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВО-

ЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 
1. Со оваа одлука се определуваат стоките што се из-

везуваат и увезуваат врз основа на дозвола, се пропишува-
ат условите за издавање дозвола за извоз и увоз и се опре-
делува сојузниот орган на управата што ја издава таа до-
звола. Стоките што се извезуваат врз основа на дозвола се 
наведени во Списокот на стоките што се извезуваат врз ос-
нова на дозвола, а стоките што се увезуваат врз основа на 
дозвола се наведени во Списокот на стоките што се увезу-
ваат врз основа на дозвола. 

Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на 
дозвола и Списокот на стоките што се увезуваат врз осно-
ва на дозвола се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин 
составен дел. 

2. Дозволите за извоз и увоз на стоките од точка 1 на 
оваа одлука ги издава Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи, кој тој предлог го дава 
по прибавеното мислење од надлежниот сојузен орган на 
управата и соодветното општо здружение, односно соод-
ветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и 
деловна соработка, во рок од 20 дена од денот на приемот 
на барањето за издавање на дозвола. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
во рокот од став 1 на оваа точка не одлучи по барањето за 
издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, ќе се смета 
дека дозвола за извоз односно увоз на односните стоки е 
издадена, за што е должен во рок од три дена по истекот 
на рокот од тој став да издаде потврда која ја заменува до-
зволата за извоз односно за увоз на стоки. 

Надлежните сојузни органи на управата од став 1 на 
оваа точка при одлучувањето за барањето за издавање до-
звола за извоз и увоз на стоки, ќе водат сметка за обврски-
те што се преземени со меѓународни договори, за произ-
водството на определени стоки, посебно за производство-
то наменето за извоз и за потребите на домашниот пазар, 
а за основните земјоделски и прехранбени производи на 
пазарот - и за материјалниот биланс на тие производи. 

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
оцени дека не би требало да издаде дозвола за извоз на ос-
новни земјоделски и прехранбени производи и покрај тоа 

што барањето за издавање на дозвола за извоз е во соглас-
ност со материјалните биланси од ставот 3 на оваа точка, 
односно со меѓународните договори, ќе го извести за тоа 
Сојузниот извршен совет во рок, од пет дена од денот на 
приемот на барањето за издавање на дозвола, заради од-
лучување за издавање на дозвола односно за донесување 
на акт за забрана или привремено ограничување на изво-
зот. 

Сојузниот извршен совет во рок од 10 дена од денот 
на приемот на известувањето од став 4 на оваа точка ќе 
одлучи за издавање на дозвола, или ќе донесе акт за забра-
на или привремено ограничување на извозот на односните 
стоки. 

На организациите на здружен труд на кои извозот им 
е забранет или ограничен им припаѓа правото на компен-
зација за нивните договорени репродукциони потреби. 

Со актот од став 5 на оваа точка Сојузниот извршен 
совет ќе обезбеди компензација со утврдување на правото 
на купување девизи на единствениот девизен пазар завис-
но од количината на стоките чиј извоз е забранет или ог-
раничен и изворите на девизи за остварување на компенза-
цијата и ќе ја утврди височината на таа компензација. 

3. Дозволи за извоз на историски и уметнички дела 
издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на 
предлог од надлежниот републички односно покраински 
орган. 

4. Дозволи за извоз на предмети на вооружување и 
воена опрема и на нивни делови издава Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Дозволи за увоз на предмети на вооружување и воена 
опрема и на нивни делови како и за увоз на опрема и реп-
родукционен материјал што се потребни за производство 
на предмети на вооружување и воена опрема во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, издава Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

5. Дозволи за извоз и увоз на опојни дроги издава Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, 
во согласност со одредбите на Законот за производство и 
промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/78). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на стоките 
што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за 
условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз 
(„Службен лист на СФРЈ", број 27/83). 

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

Е. п. бр. 21 
19 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

С П И С О К 

НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА 

Реден 
број 

Тарифен 
број Наименување на стоките 

1 12.07/6 Мушки од афион 

2 12.07/10 Растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од дрвја, џбунови, типови 
или од други растенија што главно се употребуваат во парфимеријата, во меди-
цината или за производство на средства за уништување на инсекти, заштита на 
растенијата или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени 
или во прав, друго 
Ех 
Канабис 
Лист од растение кока 
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1 2 3 

3 12.07/Зв Смоли, други 
Ех 
Канабис смола 

4 13.03/1 а Растителни сокови од опиум 

5 13.03/2а Растителни екстракти од опиум 

6 13.03/5а Други опиуми во прав 

7 17.01/1 а Шеќер суров, од репа 

8 17.01/16 Шеќер суров, од трска 

9 17.01 /2а-1 Шеќер рафиниран, од репа 

10 17.01/2а-2 Шеќер рафиниран, од трска 

11 17.01/26 Шеќер рафиниран, ароматизиран и бојосан 

12 17.01 /2в Шеќер рафиниран, кандиран 

13 29.03/26 Нитробензол 

14 29.03/2в Динитробензол 

15 29.03/2д Ди-и три-нитротолуол 

16 29,04/6в Ациклични алкохоли, нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: Дру-
го, друго 
Ех 
Етхлорвинол 

17 29.21/16-2 Динитроглицерин 

18 29.21/16-3 Естри.на азотна киселина, 
други 

19 29.22/2г Ароматични моноамини, . руги 
Ех 
Амфетамин 

20 29.22/7 Деривати 

21 29.23/16 Амино алкохоли, други 
Ех 
Алфа метадол 
Бета метадол 
Димегептанол 

22 29.23/3 Амино алдехиди, кетони и хинони 
Ех 
Метадон и деривати 

23 29.23/5г Соли, други 
Ех 
Дименоксадиол 

24 29.23/6 Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго 
Ех 
Декстропропоксифен 
Алфацетилметадол 
Бетацетилметадол 
Ацетилметадол 

„ Норациметадол 
ЅТРфОМ) 
Фентермин 

25 29.25/1 в Ациклични амиди, други 
Ех 
Мепробамат 

26 29.25/26-1 Барбитурати ^ 

27 29.25/2г Циклични амиди, други 
Ех 
Амфетамин 
Етиналит 
Диапромид 
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Имиди, други 
Ех 
Глутетимид 

Соединенија со нитрилна функција: 
Други, друго 
Ех 
Метадон интермедијар 

Хетероциклични соединенија на нуклеинска киселина: 
Друго, друго 
Ех 
Алилпродин 
Алфамопродин 
Алфапродин 
Анилеридин 
Бензетидин 
Бетамопродин 
Бетапродин 
Безитрамид 
Клонитазен 
Декстроморамид 
Диетилтиамбутен 
Диметилтиамбутен 
Диоксафетил бутират 
Дифеноксилат 
Дипипанон 

Дифеноксин 
Етилметилтиамбутен 
Етонитазен 
Етоксеридин 
Фентанил 
Фуретидин 
Хидроксипетидин 
Кетобемидон 
Левометорфан 
Левоморамид 
Левофенацил-морфан 
Леворфанол 
Метазоцин 
Мазиндол 
Меклокалон 
Метакалон 
Метилфенидат . 
Метилприлон 
Морамид-интермедиер 
Морфердин 
Норлеворфанол 
Норпипанон 
Парахексил 
Петидин 
Петидин (интермедиер А) 
Петидин (интермедиер В) 
Петидин (интермедиер С) 
Пенадоксон 
Пенампромид 
РС Е 
РНР, РСР1Ј 
Пентазоцин 
Фенацоцин 
Фенциклидин 
Фендиметразин 
Фенмотразин 
Фенметразин 
Феноморфан 
Феноперидин 
Пиминодин 

28 29.26/1 в 

29 29.27/26 

30 29.35/21ј 
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Пипрадрол 
Пиритрамид 
Прохептазин 
Проперидин 
Рацеметорфан 
Рацеморамид 
Рацеморфан 
Суфентанил 
т е р 
Трихексифенидил 
Тетрахидроканабинол-сите изомери 
Тримеперидин 
Тилидин 

31 29.42/1 а Морфин 

32 29.42/16 Хероин 

33 29.42/1 в Кодеин 

34 29.42/ 1г Тебаин 

35 29.42/1д Папаверин 

36 29.42/1ѓ Наркотик 

37 29.42/1 е Други алкалоиди од групата опиум 

38 29.42/За Кокаин и негови соли 

39 29.42/36 Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, 
естри и други деривати: Други, други 
Ех 
Метамфетамин 

40 49.07/2 Хартија од вредност (акции, чековни книшки и др.) 

41 49.07/3 Банкноти кои не претставуваат законско средство на плаќање во ниедна земја 

42 49.07/4 Други хартии од вредност 

43 72.01 Метални пари (освен златни) 

44 87.08 Тенкови и други оклопни борбени возила, моторизирани, со вооружување или 

без вооружување и делови на таквите возила 

45 89.01/1 Воени бродови од сите видови 

46 89.04 Бродови, чамци и други пловила за режење 

47 93.01 Ладно оружје, (на пример мечеви, сабји и бајонети и нивни делови) канин и 

ножници за ладно оружје 

48 93.02 Револвери и пиштоли, огнени 

49 93.03 Артилериско оружје, автоматски пушки, полуавтоматски пушки и друго воено огнено оружје и фрлачи (освен револвери и пиштоли) 
50 93.06/1 Делови на воено оружје 

51 93.07/2 Бомби, гранати, торпеда, мини, диригиран© оружје, проектили и сличен воен ма-
теријал и нивни делови, муниција и нејзини делови, вклучувајќи и приготвени по-
лнења (куршуми и сачма, приготвени за муниција) друго 

52 99.01 Фотографии, цртежи и пастели, изработени целосно со рака (освен индустриски 
цртежи кои се вклучуваат во тар. број 49.06 и занаетчиски производи сликани или 
украсени со рака) 

53 99.02 Оригинални гравури, печатени слики и литографии 

54 99.03 Оригинални скулптури и типови, од кој и да е материјал 

55 99.06 Антиквитети (старини) стари преку 100 години 

/ 
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С П И С О К 

НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУЗААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА 

Реден 
број 

Тарифен 
број Наименување на стоките 

09.01/1а 

09.01/16 

09.01/2 

12.07/6 

12.07/10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

13.02/3в 

13.03/1а 

13.03/2а 

13.03/5а 

17.01/1а 

17.01/16 

17.01 /2а-1 

17.01/2а-2 

17.01/26 

17.01 /2в 

18.01/1 

18.01/2 

18.02/1 

18.02/2 

18.03 

18.04 

18.05 

29.03/26 

29.03/2в 

29.03/2д 

29.04/6в 

29.21/16-1 

29.21/16-2 

29.21/16-3 

29.22/2г 

Кафе сурово, во зрно 

Кафе, испржено, лушпи и пипи од кафе, друго 

Кафе пржено 

Мушки од афион 

Растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од дрвја, џбунови, шипови 
или од други растенија, што главно се употребуваат во парфимеријата, во меди-
цината или за производство на средства за уништување на инсекти, заштита на 
растенијата или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени 
или во прав: 
Друго 
Ех 
Канабис 
Лист од растение кока 

Смоли, други 
Ех 
Канабис смола 

Растителни сокови од опиум 

Растителни екстракти од опиум 

Опиум во прав 

Шеќер суров, од репа 

Шеќер суров, од трска 

Шеќер рафиниран, од репа 

Шеќер рафиниран, од трска 

Шеќер рафиниран, ароматизиран и бојосан 

Шеќер рафиниран, кандиран 

Какао во зрно, сурово 

Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено, друго 

Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао, погачи 

Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао, друго 

Какаова паста (во грутки или во блокови), одмастена или неодмастена 

Какаов путер (маст и масло) 

Какао во прав, незасладено 

Нитробензол 

Динитробензол 

Ди-и три-нитротолуол 
Ациклични алкохоли, нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: Дру-
го, друго 
Ех 
Етхлорвинол 

Нитроглицерин 

Динитроглицерин 

Естри на азотна киселина, други 

Ароматични моноамини, други 
Ех 
Амфетамин 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 
% 

37 

38 

39 

40 

41 

29.22/7 

29.23/16 

29.23/3 

29.23/5г * 

29.23/6 

29.25/1 в 

29.25/26-1 

29.25/2г 

29.26/1 в 

29.27/26 

29.35/2 л 

Деривати 

Амино алкохоли, други 
Ех 
Алфа метадол 
Бета метадол 
Димефептанол 

Амино алдехиди, кетони и хинони 
Ех 
Метадон и деривати 

Соли, други 
Ех 
Дименоксадиол 

Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго 
Ех 
Декстропропоксифен 
Алфацетилметадол 
Бетацетилме тадол 
Ацетилметадол 
Норациметадол 
ЅТР БОМ 
Фентермин 

Ациклични амиди, други 
Ех 
Мепробамат 

Барбитурати 

Циклични амиди, други 
Ех 
Амфетамин 
Етинаит 
Диапромид 

Имиди, други 
Ех 
Глутетимид 

Соединенија со нитрилна функција: 
Други, друго 
Ех 
Метадон интермедиер 

Хетероциклични соединенија 
на нуклеинска киселина: 
Друго, друго 
Ех 
Алилпродин 
Алфамепродин 
Алфапродин 
Анилеридин 
Бензетидин 
Бетамепродин 
Бетапродив 
Безитрамид 
Клонитазен . 
Декстроморамид 
Диетилтиамбутен 
Диметилтиамбутен 
Диоксафетил бутират 
Дифеноксилат 
Дипипанон 
ИМИР 
Дифеноксин 
Етилметилтиамбутен 
Етонитазен \ 
Етоксеридин 
Фентанил 
Фуретидин 
Хидроксипетидин 

I 
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Кетобемидон 
Левометрофан 
Левоморамид 
Левофенацил-морфан 
Леворфанол 
Метазоцин 
Мазиндол 
Меклокалон 
Метакалон 
Мегилфенидат 
Метилприлон 
Морамид-интермедиер 
Морфердин 
Норлеворфанол 
Норпипанон 
Парахексил 
Петидин 
Петидин (интермедиер А) ' 
Петидин (интермедиер В) 
Петидин (интермедиер С) 
Пенадоксон 
Пенампромид 
РС Е 
РНР, РС РУ 
Пентазоцин 
Пеназоцин 
Пенциклидин 
Пендиметразин 
Пенметразин 
Пеноморфан 
Пеноперидин 
Пиминодин 
Пипрадрол 
Пиритрамид 
Прохептазин 
Проперидин 
Рацеметорфан 
Рацеморамил 
Рацеморфан 
Суфентанил 
ТСР 
Трихексифенидил 
Тетрахидроканабинол-сите изомери 
Тримеперидин 
Тилидин 

Морфин 

Хероин 

Кодеин 

Тебаил 

Папаверин 

Наркотин 

Други алкалоиди од групата опиуми 

Кокаин и негови соли 

Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, ет^и, 
естри и други деривати: Други, други 
Ех 
Метамфетамин 

Бездимен барут 

Ловечки црн барут 

Рударски црн барут 
Друг црн бару! 

Приготвени експлозиви, освен барут, врз основа на амониум нитрат 

42 29.42/1 а 

43 29.42/16 

44 29.42/1 в 

45 29.42/ 1г 

46 29.42/1д 

47 29.42/1ѓ 

48 29.42/1 е 

49 29.42/За 

50 29.42/36 

51 36.01/1 

52 36.01/2а 

53 36.01/16 
54 36.01/2в 

55 36.02/1 
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56 36.02/2 Приготвени експлозиви, освен барут, врз база на хлорати и перхлорати 

57 36.02/3 Приготвени експлозиви, освен барут, врз база на нитроглицерин 

58 36.02/4а Други приготвени експлозиви, освен барут, врз база на азотни ветри 

59 36.02/46 Други приготвени експлозиви, освен барут, други 

(х0 36.04/1 Детонирачки штапини 

61 36.04/2 Бавногоречки штапини 

62 36.04/3 Каписли 

63 36.04/4 Запалки 

64 36.04/5 Детонатори 

65 49.07/2 Хартии од вредност (акции, чековни книшки и др.) 

66 49.07/3 Банкноти кои не претставуваат законско средство на плаќање во ниедна земја4 

67 49.07/4 Други хартии од вредност 

68 72.01/1 Метални пари (освен златни) 

69 87.08 Тенкови и други оклопни борбени возила, моторизирани, јсо вооружување или 

без вооружување и делови на таквите возила 

70 88.02/2 Хеликоптери 

71 88.02/За Авиони, со носивост до 600 к§ 

72 88.02/36 Авиони, со носивост преку 600 к§ 

73 88.02/4а Авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта, чија тежина во неоптоварена состојба надминува 2000 к§, а не надминува 15.000 

74 88.02/46 Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба надминува 2000 к§, а не над-
минува 15.000 к§, други 

75 88.02/5а Авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта, чија тежина во 
неоптоварена состојба надминува 15.000к§ 

76 88.02/56 Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба надминува 15.000 к§, други 

77 89.01/1 Воени бродови од сите видови 

78 93.01 Ладно оружје (на пример мечеви, сабји и бајонети) и нивни делови, канин и 

ножници за ладно оружје 

79 93.02 Револвери И пиштоли, огнени 

80 93.03 Артилериско оружје, автоматски пушки, полуавтоматски пушки и друго воено 

огнено оружје и фрлачи (освен револвери и пиштоли) 

81 93.04/1 а Пушки, ловечки 

82 93.04/16 Пушки, други 

83 93.04/2 Старт - пиштоли 
84 93.04/3 Друго огнено оружје, вклучувајќи и сигнални пиштоли, пиштоли и револвери за 

испукување само на маневарска муниција, пушки за исфрлање на харпуни и слич-
но, друго 85 93.05/2 Воздушни пушки 

86 93.05/3 Друго оружје, вклучувајќи и воздушни, опружни и слични пиштоли, карабини и 
пушки, друго 

87 93.06/1 Делови на воено оружје 

88 93.06/2 Делови на друго оружје 

89 93.07/1 Муниција за спорт, лов или гаѓање и нејзини делови, вклучувајќи и куршуми и сачма 

90 93.07/2 Бомби, гранати, торпеда, мини, диригирано оружје, проектили и сличен воен ма-
теријал, и нивни делови, муниција и нејзини делови, вклучувајќи и приготвени 
полнења (куршуми и сачма приготвени за муниција), друго 
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69. 

Врз основа на член 26е став 2 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен листана СФРЈ", 
бр. 15/77. 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ НА 
ОДДЕЛНИ ФОРМИ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ, ЗА НА-
ЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
КОНТИГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ РАС-
ПОРЕДЕНИ НА ТИЕ ФОРМИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

АВАНСИ ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ТИЕ СТОКИ 
1. Во Одлуката за привремено распоредување на оп-

ределени стоки на одделни форми при извозот и увозот, за 
начинот на утврдување и распределба на контигентите за 
извоз и увоз на стоки распоредени на тие форми и за ут-
врдување на аванси за извозот и увозот на тие стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/83) БО Списокот на опре-
делени стоки што привремено се распоредуваат на оддел-
ни форми на извозот и увозот, кој е отпечатен кон таа од-
лука и е нејзин составен дел, по тар. број 79.01/2г се дода-
ваат четири тарифни броја, и тоа: 

1) Неденатуризирани: 
а) синтетични 

б) други 

2) Денатуризирани: а)синтетички 

б) други 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

Лб 

Кк 

Кк 

Кк 

Кк 

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

Е. п. бр. 20 
25 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

70. 

Тарифен Наименување на стоките 
Ф о р м а 

број Наименување на стоките 
извоз увоз 

1 2 3 4 

"07.05 Мешунест зеленчук во зрно 
сув, излупен или неизлупен, 
кршен или некршен 
1) Грав: 

а) семе на боранија ЛБ Кк 

б) други ЛБ Кк 

12.03 Семе, плодови и спори, за се-
идба: 
5) Крмни растенија: 

а) детелини ЛБ Кк 

б) треви ЛБ Кк 

в) друго ЛБ Кк 

21.06 Природни квасци (активни 
или неактивни); приготвени 
прашоци за печење: 
1) Активни 

а) пиварски ЛБ Кк 

б) за месење ЛБ Кк 

в) други ЛБ Кк 

2) Неактивни (исушени) ЛБ Кк 

3) Приготвени прашоци за 
меиње 

ЛБ Кк 

Врз основа на член 4 од Законот за ослободување од 
плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опре-
ма и репродукционен материјал за потребите на одржува-
њето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/82 и 65/83), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за финансии, со претходно при-
бавено мислење од Стопанската комора на Југославија, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ОП-
РЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД 
УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИС-

КИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 
1. Во Спецификацијата на опремата и репродукцио-

ниот материјал од увоз за одржување на XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 1984, која е составен дел на За-
конот за ослобудување од плаќање царина и други увозни 
давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал 
за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки 
игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ", 64/82 и 
47/83), во редниот број 39 по алинејата 1 се додаваат нови 
алинеи 2 до 7, кои гласат: 

" - Репетиро УНЕ 10, со антена и прибор 3 парч. 
1,000.000 

- Фиксни радиостаници УНЕ, со антени и прибор 11 
парч. 641.243 

- Рачни радиостаници, со прибор 140 парч. 9.021.981 
- Главна радиоцентрала, со прибор 1 парч. 1,000.000 
- Портабл радиостаница, со прибор 39 парч. 604.684 
- Аматерски радиостаници, 156 парч. 1,390.745". 
2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на овбавување во „Службен лист на СФРЈ". 

22.08 Етил алкохол и неутрални 
шпиритуси, неденатуризира-
ни со јачина од 80148 или по-
веќе, денатуризиран шпири-
тус (вклучувајќи го и етил 
алкохолот и неутралните 
шпиритуси) од која и да е ја-
чина: 

Е. п. бр. 22 
2. февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р. Мија Шуковиќ, е. р. 



Страна 334 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок", 10 февруари 1984 

71. 

Врз основа на член 69г став 2 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ 
КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕ-
ВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Единствените критериуми 
од член 69а на Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство за 1984 година во поглед на нивна-
та усогласеност со пропорциите на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија и со заедничката девизна 
политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од# де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 162 
23 јануари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с.р. 

72. 

Врз основа на член 69г од Законотза девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, и70/83) во соработка 
со Стопанската комора на Југославија, Собранието на Ин-
тересната заедница на Југославија за економски односи со 
странство донесува 

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ 
ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕ-
ЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 

1984 ГОДИНА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со Единствените критериуми од член 69а на Законот 

за девизното работење и кредитните односи со странство 
за 1984 година ( во натамошниот текст: Единствените кри-
териуми) се утврдуваат: 

1) мерилата за пресметување на делот од девизите за 
општествено признатите репродукциони потреби на орга-
низациите на здружен труд заради плаќање во странство, 
и тоа: 

- во рамките на одделни или повеќе поврзаки општи 
здруженија на Југославија или други форми на здружува-
ње или поврзување на ниво на Југославија; 

- во рамките на формите на здружување и поврзува-
ње што претставуваат големи деловни и репродукциони 
целини на југословенското подрачје; 

2) мерилата со кои организациите на здружен труд во 
рамките на формите на здружување и поврзување ќе се по-
ттикнуваат кон остварување поголем обем на извозот и» 
поголем девизен прилив; 

3) мерилата врз основа на кои на организациите на 
здружен труд им се утврдува поравото да купуваат девизи 
на единствениот девизен пазар во рамките на формите на 
здружување и поврзување од точка 1 на овој член. 

Мерилата за пресметување на делот од девизите што 
им припаѓа на организациите на здружен труд за општес-
твено признатите репродукциони потреби се единствени 
за сите субјекти на кои се однесуваат Единствените крите-
риуми. 

Мерилата за купување на девизи на единствениот де-
визен пазар што им припаѓаат на организациите на 
здружен труд за општествено признатите репродукциони 
потреби се единствени за сите субјекти на здружување и 
поврзување од точка 1 на овој член. 

Член 2 
Единствените критериуми се применуваат на сите ос-

новни и други организации на здружен труд и заедници, 
како и на други општествени правни лица (во натамошни-
от текст: организации на здружен труд) во рамките на 
формите на здружување и поврзување во согласност со За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство (во натамошниот текст: Законот). 

Делот на девизите што им припаѓа на организациите 
на здружен труд за наменско производство за плаќање на 
увозот за потребите на производство на производи со по-
себна намена се утврдува со акт на надлежниот орган од 
член 69в став 5 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

На организациите на здружен труд за наменско про-
изводство за делот од девизниот прилив над делот на де-
визите утврдени со актот од став 2 на овој член и на орга-
низациите на здружен труд што во своите производствени 
капацитети, покрај наменско производство, вршат и деј-
ност што нема карактер на наменско производство, делот 
на девизите за општествено признатите репродукциони 
потреби им се пресметува врз основа на Единствените 
критериуми. 

II. Мерила за пресметување на делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби за формите 

на здружување и поврзување 

Член 3 
Од делот на девизите утврдени за општествено при-

знатите репродукциони потреби, организациите на 
здружен труд можат да плаќаат аванси за увоз на опрема 
и да го плаќаат увозот на резервни деловите за инвестици-
оно одржување во височина до 10% од така утврдените по-
треби. 

Член 4 
Мерила за пресметување на делот од девизите за оп-

штествено признатите репродукциони потреби што им 
припаѓаат на организациите на здружен труд заради плаќ-
ање во странство за секоја форма на здружување и поврзу-
вање се: 

1) односот на фиксните и гарантираните обврски по 
странски кредити (долгорочни, среднорочни, краткороч-
ни) и обврските по меѓународни конвенции што втасуваат 
за плаќање во 1984 година, вклучувајќи ги и ненамирените 
обврски на 31 декември 1983 година, и извозот на стоки, 
приливот од услуги и другиот нестоковен прилив оства-
рен во 1983 година во конвертибилни девизи, а најмоногу 
до износот на втасаната обврска. 
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2) односот на остварениот увоз на стоки и услуги и 
другиот нестоковен одлив во конвертибилни девизи во 
1982 и 1983 година, освен увозот на опрема според оства-
рениот извоз на стоки, приливот од услуги и другиот не* 
стоковен прилив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 
година, како и според стапката на растежот на увозот и 
стапката на растежот на извозот утврдени во платниот би-
ланс и во девизниот биланс на Југославија за 1984 година 
што изнесува 11%. 

Организацијата на здружен труд што во 1982 и 1983 
година здружила девизи врз основа на член 68 од Законот 
може увозот во тие години да го зголеми за износот на та-
ка здружените девизк под услов со организацијата на 
здружен труд која во тие години увезените стоки ги плаќа-
ла со така стекнатите девизи да склучи спогодба за тој из-
нос да и се намали увозот. 

Збирот на процентите што се пресметува врз основа 
на мерилата од став 1 на овој член го претставува вкупни-
от процент што им припаѓа на организациите на здру жен 
труд за општествено признатите репродукциони потреби 
за секоја форма на здружување и поврзување. 

Износот на девизите што организацијата на здружен 
труд го задржува за репродукциони потреби заради из-
вршување на фиксните и гарантираните обврски што се 
репрограмираат, ако со тоа репрограмирање е согласна, 
таа организација може да го продаде преку овластената 
банка заради вклучување во тековите на единствениот де-
визен пазар. 

Член 5 
Податоци за вредноста на увозот и извозот на стоки, 

освен на увозот на опрема што се плаќа односно наплату-
ва во конвертибилни девизи остварени во 1982 и 1983 го-
дина по одделни организации на здружен труд, ќе прибави 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
во странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југос-
лавија) од Сојузната управа за царини. 

Податоци за фиксните и гарантираните обврски на 
организациите на здружен труд и за обврските по меѓуна-
родни конвенции што втасуваат за плаќање во 1984 годи-
на во конвертибилни девизи, ќе обезбедат организациите 
на здружен труд според прегледот од Прилогот бр. 1 на 
Единствените критериуми. 

Податоци за вредноста на одливот и приливот на де-
визи по увозот и извозот на услуги, вклучувајќи и подато-
ци за другиот нестоковен одлив и прилив во конвертибил-
ни девизи во 1982 и 1983 година, ќе обезбедат организаци-
ите на здружен труд според прегледот од Прилогот бр. 2 
на Единствените критериуми. 

. Заедницата на Југославија ќе прибави од Сојузната 
управа за царини податоци и ќе ги достави др Стопанска-
та комора на Југославија до самоуправните интересни за-
едници на републиките и автономните покраини за еко-
номски односи со странство (во натамошниоте текст: ре-
публичките и покраинските заедници). Организациите на 
здружен труд ќе ги достават податоците од прилозите бр. 
1 и 2 до општите здруженија на Југославија или до други-
те носители на форми на здружување и поврзување, ако 
делот од девизите за општествено признатите репродук-
циони потреби се утврдува во рамките на големи деловни 
и репродукциони целини или на други форми на 
здружување и поврзување на ниво на Југославија. 

Податоците од овој член се искажуваат во динари со 
пресметување во конвертибилни девизи според курсевите 
од Одлуката за утврдување на курсевите на странските ва-
лути за определување на основицата за пресметување на 
царината и на другите увозни давачки,"на даночните олес-
ненија за остварениот девизен прилив при извозот и ис-
кажување на правото на увоз и плаќање, како и за потре-
бите на статистиката (во натамошниот теке: Одлуката) -
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/83). 

Ако податоците за извозот и увозот на стоки во 1982 
и 1983 година добиени од Сојузната управа за царини от-
стапуваат од податоците за извршениот увоз и извоз со 
кои располага организацијата на здружен труд, на таа ор-
ганизација може, врз основа на примена изјава и при-
ложена увозна и извозна документација да се коригира 
процентот утврден врз основа на мерилата од член 4 на 
Единствените критериуми. 

Член 6 
Ва формите на здружување и поврзување во кои орга-

низациите на здружен труд како целина имаат утврдени 
увозни потреби а не извезуваат, делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби се пресме-
тува во фиксен износ во височина на просечниот увоз на 
стоки (освен увозот на опрема) и услуги и на другиот од-
лив во конвертибилни девизи остварен во 1982 и 1983 го-
дина, зголемен за износот на фиксните и гарантираните 
обврски по странски кредити и меѓународни конвенции 
што втасуваат за плаќање во 1984 година. 

Девизите за намените од став 1 на овој член се купу-
ваат на единствениот девизен пазар. 

Член 7 
Организациите на здружен труд во форми на 

здружување и поврзување што според Единствената кла-
сификација на дејностите се распоредени во гранките: об-
разование (1201), научно-истражувачка дејност (1202), кул-
тура, уметност, информација (1203), освен издавачката и 
новинско-издавачката дејност (12031) и кинематографија-
та (12036), физичката култура и спортот (1204), здравстве-
на заштита (1301), општествената заштита на децата и 
младината и социјалната заштита (1302), здруженијата и 
организациите на здружен труд (1403), освен посебните 
стопански здруженија (14032), општествено-политичките и 
општествените'организации и здруженијата на граѓани 
(1404), освен општествено-политичките организации 
(14041), како и организациите на здружен труд на малото 
стопанство организирани во рамките на општото 
здружение во републиката односно автономната покраи-
на, го задружуваат делот од девизите што преостанува од 
остварениот девизен прилив на организацијата на 
здружен труд по издвојувањето за заеднички договорени-
те потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија за 1984 година. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд што је презема об-

врската за снабдување на домашниот пазар со производи 
од посебно значење за снабдување на населението за-
држува дел од девизите, односно има право на купување 
девизи на единствениот девизен пазар до нивото утврдено 
со општествен договор за обезбедување и користење на де-
визи за плаќање на приоритетниот увоз на определени 
производи, односно суровина за нивно производство на 
единствениот југословенски пазар. 

Член 9 
Во рамките на делот од девизите за општествено при-

знатите репродукциони потреби, пресметан за секоја фор-
ма на здружување и поврзување, организациите на 
здружен труд, во рамките на таа форма на здружување и 
поврзување, со самоуправна спогодба го утврдуваат и рас-
поредуваат делот од девизите врз одделни организации на 
здружен труд за нивните репродукциони потреби. При тоа 
се тргнува од потребата приоритетно да се обезбедува 
производство за извоз со што поголем степен на обработ-
ка и со што поголем девизен ефект. 
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Член 10 
За организациите на здружен труд што во 1982 и 1983 

година оствариле извоз, а во тие години не увезувале за 
организациите кои во тие години не оствариле извоз, а 
увезувале во тие години и во 1984 година остваруваат де-
визи, за ново основаните организации на здружен труд и 
за организациите на здружен труд со пробно производ-
ство како и за организациите на здружен труд н г о во 1982 
и 1983 година ниту увезувале ниту извезувале, а во 1984 I о-
дина остваруваат девизи, делог од девизите што го $а-
држуваат за општествено признатите репродукциони по-
треби се пресметува во височина на процентот за за-
држување на делот од девизите утврден по издвојувањето 
на делот од девизите што за тие потреби го задржуваат 
сродни организации на здружен труд во односни форми 
на здружување и поврзување. 

Член 11 
Самоуправните спогодби од член 9 на Единствените 

критериуми што ги склучиле организациите на здружен 
труд во рамките на секоја форма на здружување и поврзу-
вање, се доставуваат до Заедницата на Југославија. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, врз 
основа на доставените самоуправни спогодоби од став 1 
на овој член, утврдува дека делот од девизите што им при-
паѓа на организациите на здружен труд за секоја форма на 
здружување и поврзување е пресметан во согласнот со 
Единствените критериуми и дека распределбата на деви-
зите врз одделни организации на здружен труд е извршена 
во рамките на делот од девизите што за општесвено при-
знатите репродукциони потреби им припаѓа на организа-
циите на здружен труд во рамките на одделна форма на 
здружување и поврзување како целина. 

Член 12 
На организациите на здружен труд што до 1 март 

1984 година нема да склучат самоуправна спогодба од 
член 9 на Единствените критериуми, во рамките на Заед-
ницата на Југославија делот од девизите за општествено 
признатите репродукциони потреби им се пресметува во 
височина од 50% од потребите што би ги имале врз основа 
на мерилата од чл. 4 и 6 на Единствените критериуми. 

Член 13 
Работите од член 10 став 3, член 11 ст. 2 и б и член 33 

од Законот за измени и дополненија на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83) ги извршува Из-
вршниот одбор на заедницата на Југославија. 

Ако организацијата на здружен труд не е задоволна 
со одлуката на Извршниот одбор, Собранието на Заедни-
цата на Југославија ќе одлучува за поднесениот приговор 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на пригово-
рот. 

III. Мерила за поттикнување на остварувањето поголем де-
визен прилив 

Член 14 
Организациите на здружен труд што во определен пе-

риод на 1984 година ќе остварат во однос на истиот пери-
од на 1983 година растеж на извозот поголем од 20% на 
конвертибилното подрачје и по тој основ прилив во кон-
вертибилни девизи, така зголемениот девизен прилив, во 
рамките на формите на здружување и поврзување, по из-
двојувањето на делот од девизите за заеднички договоре-
ните потреби утврдени со Одлуката за заедничката девиз-
на политика на Југославија за 1984 година, го задржуваат 
и меѓусебно го распоредуваат со самоуправна спогодба. 

Член 15 
Заедницата на Југославија утврдуба до 15-ти во на-

редниот месец за претходното тримесечје, односно по до-
кументација што ќе ја поднесе соодветната форма на 
здружување и поврзување, дали организациите на здружен 
труд во рамките на односната форма на здруживање и по-
врзување оствариле поголем девизен прилив, во смисла на 
член 14 од Единствените критериуми. 

Девизите што според основот од став 1 на овој член 
им припаѓаат, организациите на здружен труд можат да 
ги користат за сите плаќања спрема странство. 

Член 16 
При распоредувањето на делот од девизите утврден 

врз основа на чл. 14 и 15 од Единствените критериуми, ор-
ганизациите на здружен труд, во рамките на односната 
форма на здружување и поврзување, ќе тргнуваат од: 

1) зголемувањето на производството на суровини и 
репродукционен материјал заради производство на стоки 
за извоз; 

2) подобрувањето на техничката опременост во про-
изводството на стоки за извоз заради зголемување на кон-
курентната способност; 

3) зголемувањето на обемот на производството наме-
нето за супституција на увозот и подобро снабдување на 
домашниот пазар; 

4) истражувањето заради подобрување на технологи-
јата и организацијата во производството, како и заради 
истражување на пазарот. 

IV. Мерила за утврдување на правото на купување девизи 

Член 17 
Организациите на здружен труд, во рамките на фор-

мите на .здружување и поврзување, со самоуправна спо-
годба го утврдуваат правото да купуваат девизи на един-
ствениот девизен пазар врз основа на мерилата од Един-
ствните критериуми. 

Во самоуправната спогодба од член 9 на Единствни-
те критериуми се искажува вкупниот обем на правата на 
купување девизи на единствениот девизен пазар за однос-
ната форма на здружување и поврзување по организации-
1е на здружен труд. 

Вкупните права на купување девизи на единствениот 
девизен пазар на сите организации на здружен труд кои се 
членки на една форма на здружување и поврзување, што 
се утврдуваат со самопуправна спогодба, мораат да бидат 
во рамките на износот на девизите што на организациите 
на здружен труд во таа форма на здружување и поврзува-
ње им припаѓаат за општествено признатите репродукци-
они потреби пресметани врз основа на Единствените кри-
териуми, намалени за делот од девизите што од остваре-
ниот девизен прилив го задржува организацијата на 
здружен труд. 

Член 18 
Право на купување девизи на единствениот девизен 

пазар, врз основа на Единствените критериуми, имаат ор-
ганизациите на здружен труд: 
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1) кои со делот од девизите што им преостанува по 
издвојувањето за заеднички договорените потреби не 
можат да ги намират општествено признатите репродук-
циони потреби утвдени со самоуправната спогодба од 
член 9 на Единствните критериуми; 

2) чиј придонес во извозот не може да се утврди или 
не е доволен за намирување на увозните потреби; 

3) кои имаат утврдени увозни потреби, а не учеству-
ваат во извозот; 

4) кои се носитли на обврските за извршени уелуги за 
превоз на домашни патници и ПТТ услуги што ги презеле 
странски лица. 

Член 19 
Правото на купување девизи на единствениот деви-

зен пазар се утврдува со самоуправна спогодба на органи-
зациите на здружен труд во рамките на формата на 
здружување и поврзување, врз основа на следните мерила: 

1) во височина на делот од девизите што недостига за 
намирување на општествено признатите репродукциони 
потреби на организацијата на здружен труд од член 18 
точ. 1 и 4 на Единствените критериуми; 

2) во височина на утврдената разлика помеѓу вред-
ностите на увозот и извозот и на другите одливи и прили-
ви на девизи остварени за организациите на здружен труд 
од член 18 точка 2 на Единствните критериуми, зголемена 
за износот на фиксните и гарантираните обврски по стран-
ски кредити. 

3) во височина на утврдениот увоз и друг одлив на де-
визи во 1982 и 1983 година за организациите на здружен 
труд од член 18 точка 3 на Единствените критериуми, зго-
лемени за износот на фиксните и гарантираните обврски 
по странски кредити. 

Правото на купување девизи, утврдено врз основа на 
мерилата од став 1 на овој член, се реализира тримесечно 
сразмерно со обемот на девизите на единствениот девизен 
пазар, а согласно со остварувањето на девизниот прилив 
утврден во Проекцијата на платниот биланс на Југослави-
ја за 1984 година. 

Член 20 
Текстот на овој член е даден во Анексот на Единстве-

ните критериуми, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" - Доверливо гласило. 

V. Основи за пошироко поврзување иа организациите на 
здружен труд 

Член 21 
Организациите на здружен труд што со производ-

ствена, финансиска и друга економска соработа се поврза-
ни во производството и прометот на стоки и услуги за из-
воз, со самоуправна спогодба врз основа на член 67 од 
Законот, ги утврдуваат и мерилата за распоредување на 
остварениот девизен прилив од тоа работење. 

Минималните елементи на актите од став 1 на овој 
член врз кои се засноваат односите утврдени со тие акти, 
ги сочинуваат: 

1) договорените меѓусебни испораки на стоки и услу-
ги во поглед на количината, квалитетот, роковите за испо-
рака односно извршување на услугите; 

2) заеднички договорените цени; 
3) учеството во заедничките ризици; 
4) заедничките елементи на плановите; 
5) основите и мерилата за распоредување на заеднич-

киот девизен прилив. 

Организациите на здружен труд се должни склучени-
те самоуправни спогодби и други акти од чл. 67 и 68 на За-
конот да им ги достават на банките овластени за работи 
со странство и на банките овластени за девизни работи во 
земјата (во натамошниот текст: овластените банки) кај 
кои односните организации на здружен труд имаат свои 
девизни сметки. 

Организациите на здружен труд се должни на репуб-
личките и покраинските заедници да им ги достават, зара-
ди евидентирање, склучените самоуправни спогодби и 
други општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со тоа што 
тие заедници се должни збирните извештаи да и ги доста-
ват на Заедницата на Југославија. 

Член 22 
Организациите на здружен труд што ги склучуваат 

самоуправните спогодби од член 21 на Единствените кри-
териуми, како и самоуправните спогодби заради заеднич-
ко производство за извоз, своето учество во остварените 
девизи го утврдуваат врз основа на следните објективизи-
рани мерила: 

1) учество на одделни фази на производството во 
вредноста на производот; 

2) учество на увозната супстанција во одделни фази 
на производството во вкупната вредност на увозната суп-
станција содржана во вредноста на производите што се из-
везуваат; 

3) други мерила за кои ќе се договорат учесниците на 
спогодбата. 

Организациите на здружен труд ги склучуваат само-
управните спогодби од член 21 на Единствените критериу-
ми врз основа на заедничките основи и мерила, што ги 
прифатиле во самоуправните спогодби со други организа-
ции на здружен труд со кои непосредно производствено, 
работно и деловно се поврзани. 

Член 23 
Делот од девизниот прилив што им припаѓа на орга-

низациите на здружен труд според член 67 од Законот, ов-
ластените банки автоматски го распоредуваат во корист 
на девизната сметка на организациите на здружен труд 
што учествувале во неговото остварување. 

Член 24 
Остварените и стекнатите девизи со кои располагаат 

според Единствените критериуми, организациите на 
здружен труд можат да ги здружуваат во согласност со 
член 68 од Законот и со нив да располагаат на начинот и 
под условите што се утврдени со Законот. 

Здружувањето на девизите од став 1 на овој член се 
спроведува со пренесување на остварените девизи врз 
сметките што во овластените банки ги имаат организаци-
ите на здружен труд. 

Член 25 
За намените од член 21 став 3 и од чл. 23 и 24 на 

Единствените критериуми овластените банки се должни 
месечни извештаи за извршениот девизен прилив и одлив 
според самоуправните спогодби и други акти од чл. 67 и 
68 на Законот да им достават на републичките и покраин-
ските заедници. 
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VI. Посебни одредби 

Член 26 ' 
Организациите на здружен труд под услови и на на-

чин регулирани со посебни прописи и одлуки на над-
лежните органи, увозот на стоки го плаќаат врз основа на: 

1) договор за долгорочна производствена коопераци-
ја со странски лица; 

2) увоз заради извоз; 
3) договор за заедничко вложување на странски лица 

во домашна организација на здружен труд; 
4) компензациони работи; 
5) саемски компензациони работи; 
6) работи на малограничен промет со определени 

земји; 
7) работите од член 109 на Законот. 

Член 27 
Заедницата на Југославија и републичките и покраин-

ските заедници се должни да го следат применувањето на 
Единствените критериуми, да укажуваат на проблемите 
во нивната примена и да преземаат соодветни мерки. 

Ако Собранието на Заедницата на Југославија утврди 
дека со применувањето на Единствените критериуми не се 
обезбедува извршување на пропорциите на платниот и на 
девизниот биланс на Југославија, ќе презема додатни мер-
ки од својата надлежност заради остварување на пропор-
циите утврдени во плотниот и во девизниот биланс на Ју-
гославија. Истовремено, за тоа ќе ги извести Сојузниот 
извршен совет, општите здруженија и Стопанската комо-
ра на Југославија и ќе поведе постапка за измена и допол-
нение на Единствените критериуми, по постапката и на 
начинот што се предвидени за нивното донесување. 

Член 28 
Делот од девизите што на организацијата на здружен 

труд и припаѓа врз основа на самоуправната спогодба од 
член 9 на Единствените критериуми и склучениот договор 
за кредит за увоз, се основа за давање потврда за обезбеду-
вање девизи за плаќање на увозот и за поднесување прија-
ва за склучен договор за увоз. 

Организациите на здружен труд можат да склучуваа I 
договори за странски кредити до нивото утврдено со Од-
луката за платниот биланс на Југославија за 1984 година, 
на начинот и под условите што се утврдени со Единстве-
ните критериуми од член 141 на-Законот. 

Врз основа на средствата што се користат од кретит, 
делот од девизите утрден за намените од член 3 и член 14 
на Единствените критериуми се основ за поднесување 
пријава за склучен договор за увоз на опрема и за плаќање 
на аванс за увоз на опрема. 

VII. Преодни одредби 

Член 29 
Неискористените права на организациите на здружен 

труд за купување девизи на единствениот девизен пазар се 
гаснат на 31 декември 1983 година. 

Член 30. 
Неискористениот дел од девизите што организација-

та на здружен труд го задржала во 1983 година врз основа 
на мерилата од Единствените критериуми за таа година, 
може да се користи и во 1984 година. 

Член 31 
До 1 март 1984 година, организациите на здружен 

труд што остваруваат девизи можат од девизниот прилив 
остварен во јануари и февруари 1984 година да задржат, 

како аванс, дел од девизите заради задоволување на оп-
штествено признатите репродукциони потреби, и тоа во 
височина на процентот за задржување на делот од девизи-
те утврден за односната организација на здружен труд за 
1983 година. 

Член 32 
Правото на купување девизи на единстениот девизен 

пазар за општествено признатите репродукциони потреби 
на организациите на/здружен труд се утврдува како аванс 
за јануари и февруари 1984 година во височина на една 
шестина од износот на кој има право за купување девизи 
на единствениот девизен пазар утврдено за односната ор-
ганизација на здружен труд за 1983 година. 

Износот на делот од девизите за општествено при-
знатите репродукциони потреби, утврден како аванс врз 
основа на член 31 и член 32 став 1 на Единствените крите-
риуми е содржан во делот од девизите за општествено 
признатите репродукциони потреби што ќе се утврдат со 
примена на мерилата од Единствените критериуми за 
1984 година. 

VIII. Завршни одредби 

Член 33 
Ако организацијата на здружен труд или друга фор-

ма на здружиување и поврзување ја менува формата на ор-
ганизирање од член 1 на Единствените критериуми, 
должна е да поведе постапка за измена на самоуправната 
спогодба склучена во рамките на формата на здружување 
и поврзување на која таа организација на здружен труд 
или друга форма на здружување и поврзување и припаѓа, 
како и самоуправната спогодба на друга форма на која ќе 
и пристапи организацијата на здружен труд ако пристапу-
ва кон друга форма од член 1 став 1 точка 1 на Единстве-
ните критериуми. 

Член 34 
Толкување на одредбите од Единствените критериу-

ми дава Собранието на Заедницата на Југославија, во со-
работка со Стопанската комора на Југославија. 

Член 35 
Упатство за применување на Единствените критериу-

ми донесува Извршниот одбор на Заедницата на Југосла-
вија. 

Член 36 
Единствените критериуми се применуваат во 1984 го-

дина. 

Член 37 
Единствените критериуми влегуваат во сила наред-

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

Бр. 84/1-06 
13 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Интересната заедница за 
економски односи со 

странство, 
Веселин Бабиќ,е. р. 
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Прилог бр. 1 

ПРЕГЛЕД 
НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ И НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ ПО МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ 
ШТО ВТАСУВААТ ВО 1984'ГОДИНА, КАКО И НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ОБВРСКИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИ-

НА И НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ВО 1983 ГОДИНА 

(во динари х ) 

А. ОБВРСКИ 
(назив и седиште на организацијата на здружен труд) 

(во динари х ) 

Вид на 
обврската 

Обврски 
во 1984 

Ненамирени 
обврски на 

31 декември 
1983 година 

В к у п н о 

1 2 3 4 (2 + 3) 

I. КРЕДИТНИ ОБВРСКИ 

1. Обврски по договори за кредити што ги склучила 
ООЗТ со гаранција од овластената банка 

2. Обврски по договори за кредити што ги склучила 
овластената банка за сметка на ОЗТ 

3. Обврски по договори за кредити што ги склучиле 
ОЗТ, без гаранции од овластените банки 

4 . : 

II. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ 

1. (назив на конвенцијата) 
2. (назив на конвенцијата) 

Вкупно: II 

ВКУПНО ОБВРСКИ (1 +II) : 

Б. ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ОД УСЛУГИ И ДРУГ НЕСТОКОВЕН ПРИЛИВ ОСТВАРЕН ВО 1983 ГОДИНА 

Во 1984 година 
(место за потпис на овластеното лице и за печат на ООЗТ) 

(заверува овластената банка, потпис и печат} 

х ) Пресметка според курсот од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата 
уа пресметувањена царината и на другите увозни давачки,на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз 
и плаќање, како и за потребите на статисгиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/83) 

Прилог бр. 2 

ПРЕГЛЕД 
НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА УСЛУГИ И НА ДРУГИОТ НЕСТОКОВЕН ПРИЛИВ И ОДЛИВ ОСТВАРЕНИ ВО 1982 

И 1983 ГОДИНА 
(во динари х ) 

Г о д и н а 
Вредност на увозот 
на услуги (одлив) 

и на другиот несто-
ковен одлив 

Вредност на изво-
зот на услуги (при-
лив) и на другиот 

нестоковен прилив 

1 2 3 

1982 гол. 
1981 т п . 

В К У П Н О : 

Во 1984 година 
(потпис на овластеното лице и печат на ОЗТ) 

х ) Пресметка според курсот од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување мј курсеви ге на странските »а ју ти Ја определување на основицата 
за пресметуванана царината и на другите увозни давачки,на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз 
и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/83) 
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73. 

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) во 
соработка со републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за економски односи со странство и 
со согласност од Сојузниот извршен совет, Собранието на 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
со странство, утврдува 

Е Д И Н С Т В Е Н И К Р И Т Е Р И У М И 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1984 
ГОДИНА 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Основните и другите организации на здружен труд, 

самоуправните интересни заедници во областа на матери-
јалното производство и банките овластени за работи со 
странство (во натамошниот текст: домашните лица) 
можат да се задолжуваат во странство, односно можат да 
одобртуваат кредити во странство врз основа на овие 
единствени критериуми. 

Член 2 
Задолжувањето во странство, односно одобрувањето 

на кредити во странство што го вршат Народната банка 
на Југославија, општествено-политичките заедници и Со-
јузната дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена се регулира, согласно со Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство (во ната-
мошниот текст: Законот), со посебен закон, односно со по-
себна одлука донесена врз основа на закон. 

Со закон, односно со одлука донесена врз основа на 
закон од став 1 на овој член се утврдуваат изворите на 
средства за извршување на обврските што произлегуваат 
од тие кредитни работи. 

Член 3 
При утврдувањето на овие единствени критериуми се 

тргнува код обемот на користењето на странски кредити 
утврден со проекцијата на платниот биланс и со проекци-
јата на девизниот биланс на Југославија, а кој претставува 
горна граница до која ќе користат кредити сите субјекти 
на кредитни односи во земјата, како и од нивото на кре-
дитно-гаранцискиот потенцијал на банките овластени за 
работи со странство утврден со посебен акт на Сојузниот 
извршен совет. 

II. Задолжување во странство 

Член 4 
Приоритет во задолжувањето во странство, согласно 

со член 27 од Законот, му се дава на увозот со кој се оства-
рува поголем вкупен девизен прилив од конвертибилното 
валутно подрачје, се обезбедува неопходна ликвидност во 
меѓународните плаќања и се овозможува остварување на 
проекцијата на платниот биланс и на проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија. 

Член 5 
Домашни лица можат да се задолжуваат во стран-

ство дури по намирувањето на втасаните обврски спрема 
странство и под услов да можат да обезбедат отплата на 
тие кредити на начинот предвиден во чл. 12 и 13 од овие 
единствени критериуми. 

Член 6 
Домашни лица можат да земаат кредити во стран-

ство за увоз на суровини, репродукционен материјал и ре-
зервни делови за тековно одржување, под услов суровини-
те, репродукциониот материјал и резервните делови за те-
ковно одржување да ги користат за: 

1) производство на стоки и услуги за извоз на конвер-
тибилното валутно подрачје; 

2) рационална супституција на увозот; 
3) потреби од пошироко општествено значење, ут-

врдени со соодветен општествен договор на ниво на земја-
та. 

Член 7 
Домашни лица можат да земаат кредити во стран-

ство за увоз на опрема и услуги во согласност со прописи-
те за увоз на опрема во 1984 година, под услов опремата 
првенствено да се користи за: 

1) довршување на објекти што се во завршна фаза на 
изградба, со кои се зголемува производството за извоз на 
конвертибилното подрачје или рационално се супституи-
ра увозот; 

2) замена на опрема уништена поради дејство на еле-
ментарни непогоди (земјотрес, поплава, пожар) и хаварии 
на бродови и авиони; 

3) потребите за побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово; 

4) изградба на нови капацитети чие производство 
претежно ќе биде претежно насочено на извоз на конвер-
тибилното подрачје и на остварување позитивен девизен 
ефект; 

5) увоз на резервни делови за инвестициони одржува-
ни. 

Во рамките на одредбите од став 1 на овој член, пред-
ност ќе има увозот на кредит со кој се остварува поголем 
нето девизен ефект и се овозможува поголема искористе-
ност на домашните извори на суровини. 

Пред склучувањето на договор за кредит за увоз на 
опрема домашното лице е должно да состави елаборат 
според меѓународно призната метода за рентабилитетот 
на проектот и за можностите на пласман на производите 
на странскиот пазар. Банката овластена за работење со 
странство преку која се остварува задолжувањето во 
странство е должна да го провери елаборатот и да даде 
оцена за елаборатот. 

Член 8 
Покрај условите од член 7 на'овие единствени крите-

риуми, организациите на здружен труд што остваруваат 
извоз на конвертибилното подрачје од најмалку 1/3 од 
сопственото годишно производство, можат да земаат кре-
дити во странство за увоз на поситна опрема заради от-
странување на тесни грла во производството, минимална 
технолошка модернизација и реконструкција или замена 
на резервни делови, под услов вредноста на опремата што 
се има намера да се увезе на кредит во годишен износ да 
не го преминува износот од 10% од вредноста на нејзиниот 
сопствен и заеднички извоз на конвертибилното подрачје 
остварен во претходната година. 

Самоуправната интересна заедница за економски од-
носи со странство на републиката односно на автономна-
та покраина со своја изјава потврдува дека се исполнети 
-условите од став 1 на овој член. 

Член 9 
Врз основа на член 7 став 1 точ. 1 и 4 од овие един-

ствени критериуми договори за нови кредити можат да 
склучуваат домашни лица кои: 

1) донесле план за развој за периодот од 1981 до 1985 
година, во кој се предвидени изградба, проширување, мо-
дернизација или замена на капацитетите или на дел од ка-
пацитетите за кој се бара увоз на опрема на кредит; 
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2) го усогласиле планот за економски односи со 
странство за 1984 година во самоуправната интересна за-
едница за економски односи со странство односно во Ин-
тересната заедница на Југославија за економски односи со 
странство, во рамките на кој е искажана потребата од увоз 
на опрема на кредит која се бара. 

Член 10 
Домашните лица можат да увезуваат бродови и авио-

ни на хипотекарен кредит, под услов со нивното корист е-
ње да се остварува нето девизен прилив доволен за отпла-
та на кредитот. Авансните и другите тековни плаќања мо-
раат да се движат во рамките на износот наменет за уво-
зот на опрема според проекцијата на платниот биланс и 
проекцијата на девизниот биланс на Југославија. 

Член 11 
Во странство можат да се задолжуваат, во согласност г 

со член 27 од Законот, домашни лица под услов банката 
овластена за работи со странство да ја утврди нивната ди-
нарска и девизна способност за враќање на кредитот и из-
вршувањето на обврските по кредитот да се обезбедува со 
кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката овластена 
за работи со странство. 

Ќе се смета дека домашно лице девизно е способно, 
во смисла на став 1 од овој член, ако банката овластена за 
работи со странство утврди дека неговите обврски во по-
глед на отплатата на постојните кредити во странство, и 
по предвиденото земање на нови кредити во странство во 
секоја одделна година не се п о г о л е м и ^ 70% од конверти-
билниот девизен прилив со кој тоа располага според един-
ствените критериуми од член 69а на Законот. 

Домашни лица кои не остваруваат девизи или- недо-
волно остваруваат девизи можат да се задолжуваат во 
странство, под условите од овие единствени критериуми, 
само ако со заинтересираните домашни лица кои девизно 
се способни во смисла на став 2 од овој член претходно 
склучиле самоуправна спогодба според член 68 од Законот 
со кој се утврдуваат изворите на средствата за отплата на 
кредитот или ако имаат обезбедени девизи за отплата на 
кредитот според член 69д од Законот. 

Член 12 
Банката овластена за работи со странство издава по-

тврда дека основната или друга организација на здружен 
труд или самоуправната интересна заедница во областа 
на материјалното производство ги исполнува условите ол 
член 10 на овие единствени креитериуми, односно дека за 
отплата на кредитот за кој има намера да склучи договор 
располага со девизи: 

1) според член 69а од Законот; 

2) врз основа на склучена самоуправна спогодба спо-
ред член 68 од Законот и овластување од организацијата 
на здружен труд што здружува девизи според член 68 од 
Законот, со кое ја овластува банката кај која има девизна 
сметка до намирувањето на обврските по тоа овластување 
да ги употреби сите девизни приливи со кои располага 
според член 69а од Законот; 

3) врз основа на потврда од самоуправната интересна 
заедница за економски односи со странство во република-
та односно автономната покраина дека средствата за от-
плата ќе бидат обезбедени со здружеш^девизи според член 
69д од Законот, ако отплатата на кредитот не втасува во 
тековната година. 

Потврдата од став 1 на овој член е составен дел на 
документацијата што се поднесува до Народната банка на 
Југославија заради добивање согласност за регистрација 
на кредитната работа. 

Член 13 
Домашни лица можат порано склучените договори 

за странски кредити да ги заменат со нови договори за 
кредити под поповолни услови (рефинансирање) и да ги 
подобрат условите од договорот за склучени странски 
кредити кај истиот кредитор (репрограмирање). 

Рефинансирањето и репрограмирањето од став 1 на 
овој член домашните лица го вршат и усогласуваат во 
рамките на Здружението на банките на Југославија, воде-
јќи сметка за височината на обврските што втасуваат во 
наредните години и за височината на нозите кредити за 
кои постои-намера да се склучат договори. 

Член 14 
Домашните лица можат да склучуват договори за 

кредити кај Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓ-
ународната финансиска коропорација, Европската инвес-
тициона банка, ЕУРОФИМА и Фондот за реинтеграција, 
и тоа првенствено за следните намени: 

1) за структурно приспособување; 
2) за увоз на суровини за вештачки ѓубрива, на за-

штитни средства и на семиња; 
3) за развој на рудниците за јаглен и метали; 
4) за испитување и истражување на нафта и гас; 
5) за производство, пренос и дистрибуција на елек-

трична енергија и за истражување и експлоатација на 
енергетски суровини; 

6) за изградба и модернизација на железничките пру-
ги и за набавка на шински возила; 

7) за изградба и реконструкција на магистрални па-
тишта; 

8) за развој на земјоделството, шумарството, водос-
топанството и малото стопанство; 

9) за производство што е наменето за извоз на кон-
вертибилниот пазар или за извоз што го насочува креди-
торот. 

За проектите за исградба на приоритетни објекти во 
чие финансирање учестуваат Меѓународната банка за об-
нова и развој и Европската инвестициона банка можат да 
се обезбедат дополнителни средства со ^финансирање на 
меѓународниот пазар на капитал во смисла на одредбата 
од член 7 на овие единствени критериуми. 

Финансиските кредити кај Фондот за реинтеграција и 
кај националните развојни финансиски институции може 
да ги користи Фондот за финансирање на зголемувањето 
на вработеноста во стопански недоволно развиените и из-
разито емиграционите подрачја на СФРЈ, заради финанси-
рање на зголемувањето на вработеноста и вработување на 
повратниците од работа од странство 

III. Одобрување на кредити во странство 

Член 15 
Домашните лица при одобрувањето на кредити во 

странство тргнуваат од: 
1) унапредувањето на надворешнотоговската разме-

на и на други форми на економска соработка со стран-
ство, со настојување да се зголеми извозот на стоки и ус-
луги на конвертибилното подрачје; 

2) јакнењето на конкурентската способност и поус-
пешното настапување на југословенското стопанство на 
меѓународниот пазар; 

3) подобрувањето на условите за извоз на стоки и ус-
луги, со кое се зголемува девизниот прилив и трансферот 
на технологија, знаење и проектирање; 

4) подобрувањето на условите за пласман на домаш-
на опрема и бродови и за изведување на инвестициони ра-
боти во странство. 
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Член 16 
Домашни лица можат да даваат во странство до.по-

рочни, среднорочни и краткорочни комерцијални, стоков-
ни и финансиски кредити за унапредување на-извозот на 
стоки и услуги, а првенствено за извоз на опрема и бродо-
ви и за изведување на инвестициони работи во странство, 
за извршување на истражни работи и за изработка на сту-
дии и проекти. 

Член 17 
Домашните лица при одобрувањето на кредити во 

странство ќе обезбедат наплата на побарувањето по даде-
ниот кредит. 

IV. Посебни одредби 

Член 18 
Основните и другите организации на здружен труд и 

самоуправните интересни заедници во областа на матери-
јалното производство се задолжуваат во странство и одоб-
руваат кредити во странство преку банките овластени за 
работи со странство. 

Во спроведувањето на политиката на кредитни одно-
си со странство, посебни обврски и одговорности имаат 
банките овластени за работи со странство, како основни 
координатори во остварувањето на задолжувањето во 
странство, што го вршат основните и другите организа-
ции на здружен труд и самоуправните интересни заедници 
во областа на материјалното производство. Во спроведу-
вањето на улогата на координатор во остварувањето на 
задолжувањето во странство и на давањето кредити во 
странство банките овластени за работи со странство 
можат да ја обединат кредитната побарувачка односно по-
нудата на основните и другите организации на здружен 
труд и на самоуправните интересни заедници во областа 
на материјалното производство и, заедно со другите бан-
ки, конзорцијално да настапуваат во странство, за што со 
тие банки се договараат во Здружението на банките на Ју-
гославија. 

Член 19 
Основните и другите организации на здружен труд и 

самоуправните интересни заедници во областа на матери-
јалното производство доставуваат до банката овластена 
за работи со странство кредитен налог во писмена форма 
со кој се изразува намерата за склучување на договор за 
кредитна работа со странство. 

Банката овластена за работи со странство го разгле-
дува кредитниот налог и ако утврди дека се исполнети ус-
ловите од овие единствени критериуми, дава потврда од 
член 12 став 1 на овие единствени критериуми, а во рамки-
те на обемот на сопствениот утврден кредитно-гаранцис-
ки потенцијал. Ако е во прашање кредитен налог за увоз 
на опрема, банката овластена за работи со странство е 
должна да изврши проверка во смисла на член 7 став 3 од 
овие единствени критериуми. 

Банката овластена за работи со странство за сметка 
на основната и друга организација на здружен труд или 
самоуправна интересна заедница во областа на материјал-
ното производство, преку народната банка на република-
та, односно народната банка на автономната покраина, 
поднесува до Народната банка на Југославија кредитен 
налог со документацијата од став 2 на овој член заради да-
вање согласност за склучување договор за кредитна рабо-
та. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина врши увид во кредитното 
барање и во поднесената документација кои, заедно со 
свое мислење за кредитното барање, ги доставува до На-
родната банка на Југославија заради давање согласност за 
регистрација на кредитната работа. 

Член 20 
Овие единствени креитериуми се применуваат во 

1984 година. 

Член 21 
Овие единствени критериуми влегуваат во сила на-

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

Бр. 94/1-06 
2 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

интересната заедница на 
Југославија за економски 

односи со странство, 
Веселин Бабиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 10 СТАВ 1 ОД НАРЕД-
БАТА ЗА ИСПРАВИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ДОМАШНИ ПРАВНИ 
ЛИЦА МОРААТ ДА ГИ ПОДНЕСАТ ЗАРАДИ ДЕВИЗ-
НА КОНТРОЛА ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИ-
ТЕ ПОКРАИНИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА ТИЕ ИСПРАВИ 

1. Со предлогот на овластениот предлагач на Работ-
ната организација „Југоминерал" Експорт-импорт, од За-
греб, поведена е постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбата на точка 10 став 1 од Наредбата 
за исправите што организациите на здружен труд и друге-
те домашни правни лица мораат да ги поднесат заради де-
визна контрола до народните банки на републиките и до 
народните банки на автономните покраини и за роковите 
за поднесување на тие исправи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/77 и 68/78). Според мислењето на предлагачот, со 
оспорената одредба спроведувањето на договорот се врзу-
ва за чинот на евидентирање во Стопанската комора на 
Југославија. Бидејќи рокот за давање договор на евиден-
ција е 30 дена, а рокот за евидентирање во Стапанската ко-
мора на Југославија е 60 дена, со Наредбата се одлага, за 
околу 3 месеци, извршувањето на договорот и постигнува-
њето на очекуваните економски ефекти од договорот, што 
не е во согласност со уставот и законот. 

2. Со оспорената одредба на точка 10 став 1 од На-
редбата е пропишано: 

„Организациите поднесуваат еден примерок од заве-
рениот превод на договорот склучен со странска фирма за 
преземање и доверување на застапништво, за држење кон-
сигнационен склад и за вршење услуги на сервисирање, во 
рок од 30 дена од денот кога договорот го евидентирала 
Стопанската комора на Југославија, односно од денот ко-
га договорот е објавен во „Гласник" на Стопанската комо-
ра на Југославија, согласно на член 37 од Уредбата за ра-
ботите на застапување на странски фирми во Југославија 
во областа на прометот на стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/78)." 
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3. Во одговор на предлогот од овластениот предла-
гач, Сојузниот секретаријат за финансии, како донесувач 
на оспорениот акт, наведе дека со оспорената одредба не 
се влегува во материјата на извршувањето на со догово-
рот преземените обврски, ниту се пропишуваат роковите 
за влегување во сила на договорот за работи на застапува-
ње, туку само роковите за доставување на договорот до 
Стопанската комора на Југославија на евидентирање и до 
народните банки на републиките и покраините заради де-
визна контрола. 

Според мислењето на Стопанската комора на Југос-
лавија, чинот на евидентирање на договорот во Стопан-
ската комора на Југославија не го одлага извршувањето 
на договорот за времето што е пропишано во оспорената 
одредба на точка 10 став 1 од Наредбата. 

Народната банка на Југославија и Народната банка 
на Хрватска писмено го известија Судот дека во постапка-
та на девизна контрола го прифаќаат само оној договор, 
како правно исправен документ, што е евидентиран кај 
Стопанската комора на Југославија. Народните банки не 
дозволуваат девизни исплати по склучен договор за заста-
пување на странска фирма пред договорот да се евиденти-
ра во Стопанската комора на Југославија. Меѓутоа, кон-
трола на девизните уплати во корист на држателите на 
консигнационен склад, или застапништво, народните бан-
ки не вршат непосредно, зашто тие уплати се вршат преку 
деловните банки. 

4. Наредбата, чија одредба се оспорува, ја донесе со-
јузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, на предлог од Народна-
та банка на Југославија. Наредбата е донесена врз основа 
на член 200 од Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), со кој е пропишано дека сојузниот секретар за фи-
нансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, а на предлог од Народната банка на Југославија, 
пропишува кои исправи и во кој рок мораат да и се подне-
сат на народната банка на републиката и на народната 
банка на автономната покраина заради девизна контрола. 
Врз основа на такво овластување, сојузниот секретар за 
финансии ја донесе наведената наредба и определи дека 
заверен превод на договорот мора да се поднесе до народ-
ната банка, заради девизна контрола, во рок од 30 дена од 
денот кога договорот го евидентирала Стопанската комо-
ра на Југославија. 

. Обврската за доставување на договорот до Стопан-
ската комора на Југославија на евидентирање не е пропи-
шана со наведената наредба, туку со Уредбата за работи 
на застапување на странски фирми, што је донесе Сојузни-
от извршен совет врз основа на член 65 став 9 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со стванство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77). Со оваа уредба е пропишана об-
врска за организациите на здружен труд, договорите за ра-
ботите на застапување, рабо пг ге на држење конецгнацио-
нен склад и работите на вршење сервисни услуги, склуче-
ни со страна фирма, да ги достават до Стопанската комо-
ра на Југославија во рок од 30 дена од денот на нивното 
потпишување, заради евидентирање. 

Поради тоа, по оцена на Уставниот суд на Југослави-
ја, оспорената одредба на Наредбата е во согласност со 
Законот и со Уставот на СФРЈ, зашто определувањето на 
должината на роковите е прашање на целесообразност, а 
не уставно и законско прашање. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 22 де-
кември 1983 година, донесе, едногласно, 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на овластениот предлагач на 
Работната организација „Југоминерал" Експорт-импорт, 
од Загреб, да се утврди дека одредбата на член 10 став 1 од 
Наредбата за исправите што организациите на здружен 

труд и другите домашни правни лица мораат да ги подне-
сат заради девизна контрола до народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, и 
за роковите за поднесување на тие исправи, не е согласна 
со Уставот и со законот. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: Божидар 
Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Ста-
на Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, 
Славко Кухар, Радко МочиВник, Мустафа Сефо^д-р Јосиф 
Трајковиќ, Јаким Спировски, Милосав Стиовиѕ и Душан 
Штрбац. 

У-бр. 69 
22 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

ОДЛУКА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СТАНОВИ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
И АДАПТАЦИЈА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-
ШТИ РАБОТИ НА РАБОТНАТА ОРГ АНИЗАЦИЈА НА 
ИНСТИТУТОТ „МИХАИЛО^ ПУПИН" ВО БЕЛГРАД 

ОД 16 ЈАНУАРИ 1979 ГОДИНА 
1. Со оспорената одредба на член 25 од Правилникот 

е пропишано дека за секоја година работен стаж, остварен 
во Институтот „Михаило Пупин", работникот добива 4 
бода, а за секоја година работен стаж остварен надвор од 
Институтот „Михаило Пупин", работникот добива 3 бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
член 25 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 21 септември 1983 година, врз осно-
ва на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 
став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југосла-
вија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
Се укинува член 25 од Правилникот за распределба 

на станови и кредити за станбена изградба и адаптација во 
Работната заедница за општи работи на Работната орга-
низација на Институтот „Михаило Пупин" во Белград од 
16 јануари 1979 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службени лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен овој самоуправен оп-
шт акт. 

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлука-
та на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, што е објавена во ^Службен лист на СФРЈ" 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ и судиите: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р 
Јосиф Трајковиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Александар Фи-
ра, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко, 
Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр. 4/81 
21 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 
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По извршнето срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за заедничката де-
визна политика на Југославија за 1984 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 се поткрала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИ-
ТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА 

Во Одлуката за заедничката девизна политика на Ју-
гославија, во точка 3 Политика на увозот, во став 15 али-
неја 5 наместо зборот: „увозот" треба да стои зборот: „из-
возот". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието 
на СФРЈ, Белград, 8 февруари 1984 година. 

УКАЗИ 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставо?на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИРАК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК 

I 
Се отповикува 
д-р Видо Кнежевиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Ирак. 

II 
Се назначува 
Џевад Мујезиновиќ, советник на сојузниот секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Ирак. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
2. јануари 1984 година 

* Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арнаутовић Химзе Џемал, Гризељ Томе Стјепан, 
Спречкић Мије Илија; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Ћенановић Мехмеда Исмет, Реџеповић Сабрије Теу-
фик; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Црновчић Бошка Неђо, Ђурковић Васе Мићо; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Илије Слободан, Бјелица Драге Мирко, Црно-
горац Ристе Недељко, Даутбашић Ибрахима Асим, Делић 
Хусеина Хашим, Гаговић Симата Митар, Гргић Марка 
Никола, Хасибовић Османа Емин, Кахримановић Османа 
Абдулах, Кљенак Луке д-р Лука, Крџалић Шахбаза Алмас, 
Куханец Антона Јосип, Максимовић Милоша Борислав, 
Мијатовић Алексе Милош, Обрадовић Влајка Радомир, 
Рејзовић Ибрахима Хусеин, Шкипина Перка Слободан, 
Татић Ристе Сретко, Велетић Обрада Митар; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Недић-Стевановић Станка Даринка, Нешковић Тодо-
ра Душан, Соче Јуре Бруно, Стевић Ђоке Бошко, Тргић 
Јефте Саво; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бешлија Хасана Емир, Делић Хамдије Бориша, Де-
вић-Ристић Петар Мирјана, Филиповић Максима Бранко, 
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Хршум Данила Раде, Ивановић Јуре Владо. Рогановић 
Јанка Ненад, Роснић Станка Милан, Вукашиновић Бранка 
Војислав; 

О д С Р 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 

Модли Чедомира Душко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћурковић Божа Љубоја, Јелић Ивана Мартин, Кара-
новић Милана Петар, Матековић Винка Винко, Обрадо-
вић Николе Никола, Опсеница Дмитар Владо. Сабо Стје-
пана Стјепан, Станић Луке Милоје, Шоштарић Стјепана 
Павле, Вукадиновић Остоје Драган; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алујевић Пашка Дадијел, Бабић Ивица Звонимир, Бе-
го Јеролим Радослав, Бјеговић-Муждека Стеве Љубица, 
Бобић Илија Богдан, Бришки Антона Вилим, Буињац То-
дора Божо, Ћупурдија Миле Роса, Дел!*! Миливоја Иван, 
Дијановић Томо Чедомир, Галовец Томе Рудолф, Граовац 
Јосипа Митар, Гвоздић Стево Милош, Хаџиабдић Муста-
фе Абдурезак, Јовановић Десимира Илија, Јозек Јосипа 
Славко, Крижан Луке Душан, Лапчић Љубе Петар, Лон-
чар Раде Милан, Марас-Вишковић Антона Марија, Миље-
вић Дмитар Бранко, Миоч Ивана Драго, Момир Николе 
Светозар, Мргић Миле Никола, Мудринић Милоша Ђуро, 
Ореб Кузме Марко, Петровић Ђуре Милан, Петровића 
Лазе Миланко, Преглед Ивана Иван, Прибић Стевана Ми-
лан, Радошевић Јосипа Александар, Рађеновић Бошко Ђу-
ра, Рајлић Алексе Лазо, Ресановић Младена Бранко, Сли-
јепчевић Николе Васиљ, Судар Миладина Миладин, Тер-
левић Луце Јуре, Вујановић Николе Богдан, Вуксановић 
Петра Шиме, Зовић-Танковић Антона Невина, Жанетих 
Птра Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајдук Боже Иван, Антић Стојана Рајо, Банда Лазо 
Љубан, Билић Јуре Бранко, Блажина Јосћп Миливој, Бод-
ловић-Полак Јосипа Злата, Бореновић Триво Остоје, 
Брдар Симо Миле, Булић Јанка Дарко, Цаковић Радоја 
Божидар, Чар-Бучковић Драгиша Анка, Чованов Јосипа 
Јере, Даниловић Милорад Мирко, Деверић Мише Мишо, 
Дмитровић Илије Александар, Дошен Миле Петар, Дра-
гаш Петар Милорад, Дуде Стипе Маринко, Гајић Петра 
Звонимир, Гавриловић Ђуро Радивој, Гудељ-Бољешић 
Николе Драгице, Херцет Јосипа Ђуро, Хуљев Вице Анте, 
Илић Људевита Марија, Ивановић Николе Јасенко, Јак-
шић Саве Петар, Јелачић Антона Владо, Јарић Илије 
Бранко, Јеленечки Андрије Јосип, Јовановић Раде Душан, 
Јовиќ Теодора Драгутин, Јовиќ Нике Душан, Јуранић-Хо-
ли Ђу^е Марија, Јурчић-Марија Павле: Милка, Јурић Фра-
ње Славко, Кланац Јоце Лука, Колендарић Луке Блаж, 

Копривњак Мартина Ђуро, Котур Милоша Јовица, Кова-
чевић Мије Божо, Козјак Ивана Јосип, Кожић Шиме Стје-
пан, Кртинић Мане Никола, Куфтић Вјекослав Здравко, 
Кулаш Стеван Миленка, Кунеј-Коморчец Томе Штефица, 
Лазиш-Будимир Мирка Добрила, Лехтокаи Ивана Иван, 
Личина Васе Миле, Личина Душан Милош, Љубиша Ду-
шана Јован, Мајсторовић Никола Милан, Маравиќ Марко 
Никола, Маргетић Илије Боривој, Марковић-Радуловић 
Милош Нада, Маршић Мате Иван, Матијевић Станка 
Душко, Мислисавњевић Мане Лука, Миљуш Марка Ђу-
рађ, Мишчевић Стевана Ђуро, Ољача Милана Здравко, 
Павичић Ивана Јосип, Парковић Стјепана Стјепан, Петри-
чевић-Јагић Милана Нада, Пилоповић Ђуре Драган, Фи-
липовић Јове Ђуро, Пиљушић Крсте Владимир, Подограц 
Јове Душан, Прашнички Јосипа Јанко, Радаковић Саве Са-
ва, Радошевић Милана Вељко, Радовниковић Иве Блажен-
ко, Ракић Исе Никола, Рапаић Ђуре Милан, Романовић 
Петра Звонко, Росић Јанка Драган, Салар Вјекослава 
Иван, Секула Симе Мирко, Спудић Антуна Жељко, Стан-
ковић Шандрић Анђело Недђељка, Стромотић Миле Мар-
ко, Шпаренац Мате Драго, Шкорц Антона Антон, Шљи-
вар Мирка Милован, Штрбац Петра Александар, Тодоро-
вић Милић, Бранко, Томљановић-Дунатор Славка Слави-
ца, Тонковић-Роко Луке Анка, Топић Ђуро Петар, Трговац 
Мате Фрањо, Узелац Николе Ђоре, Ватушек Ивана Јозо, 
Василић Томислава Иван, Војковић Косте Димитрије, 
Врцић Фране Јозо, Вукадиновић Секуле Бошко, Вулин Ви-
нка Иван, Зец Стеве Стојан, Зовеница Илије Душан, Зубер 
Ђуре Драган, Жакула Милана Стево, Жегер Славко Зво-
нимир, Живковић Душан Миле, Жижа-Данчуловић Јанка 
Марија, Жижа Симе Милан; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ НА НАРОД 

Бербић Сулејмана Осман, Божо Андрије Звонимир, 
Будић Владо Јадранко, Буцаки Михајла Јосип, Девчић Ју-
ре Слободан, Дивић Јозе Анте, Галић Славко Крешимир, 
Грабер Ивана Бошко, Јовановић Чедомира Ђорђе, Крња-
ић Ђуре Бранко, Кухач Мирослав Зоран, Лисац Јурај 
Иван, Маслић Сјепана Јуре, Перош Павла Ненад, Петров 
Миле Максим, Поповић Ђуре Душан, Рашета Боже Дарко 
Сабо Ивана Иван, Седлар Душан Мирко, Сикирица Мар-
ко Јозо, Сухина Ивана Бранко, Шимунџа Петар Петар, 
Шпанић Андрије Андрија, Штајдухар Владо Владимир, 
Траживук Николе Бранко, Видовић Керум Ивана Пера; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић-Шантић Анте Марица, Бачинић Богомир Зо-
ран, Багат-Мршић Анте Вања, Бакоте-Дебак Боже Горда-
на, Алдук Стјепана Јосип, Башић Петра Драго, Болић-Пу-
ач Дупана Душанка, Божићевић Гаше Манојло, Брадић 
Анте Крешимир, Будисављевић Буде Душан, Букован-Бо-
ројевић Мије Катица, Царевић Душан Петар, Чук-Анто-
личић Звонко Невека, Чагељ-Маргетић Андрије Силвија, 
Чалић Карло Велимир, Чупанић Јозе Бранко, Дмитроши-
новић-Штегић Миле Невена, Дражић Јосипа Жељко, Ера-
ковић Јове Глише, Франић-Козлина Мирка Марија, Гајић 
Адама Ранка, Гарашић Златко Дубравко, Гојун Симуна 
Јосипа, Грубић-Чепо Марка Гоедана, Грујић Мирка Иви-
ца, Гутеша Вељко Енгол, Хајстер-Врабец Стјепана Мирос-
лава, Игњатовић Војислава Жељко, Јакчин Бернардина 
Владимир, Кирин-Лисица Милана Аница, Клобучар Вје-
кослава Бранко, Крајновић Николе Јово, Крента Миле, 
Милан, Кукурузовић Хасиба Омер, Кушенић Фрањо Ан-
ђелко, Ласић Томо Динко, Лекић-Влатковић Милан Дани-
ца, Мамула-Грба Стеве Снежана, Мандрић Василије Бо-
рис, Мартинко Андрије Марија, Мелван-Лампалов Ловре 
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Марија, Михековац-Кордешић Николе Драгица, Микул-
чић-Полић Мате Анка, Маџић Мије МариЈа, Недовић-Са-
молов Петра Мира, Опачић Николе Момир, Радаковић-
-Мргић Петра Анка, Радановић Милана Перо, Ракижевац-
-Бурец Стјепана Нада, Разић Алаге Наил, Родић-Кукич 
Обрада Радојка, Стијаковић-Чабрија Јозе Јелена, Супић-
Благоје Обрен, Шакић-Заставниковић Милана Невенка, 
Шталцар Марија Андрија, Штефанец Томе Томислав, То-
маић Иве Фрањо, Трбовић Илије Марко, Видовић-Андрић 
Александра Милка, вишнић Божо Миланко, Влаисавље-
вић Петра Никола, Вургинец-Матишић Марија Аницћ, 
Вујчић-Троне Станка Соља, Вукић Шиме Нико, Зилцо 
Хамдија Едиб, Жарковић Саве Јово, Жуфић-Калебић Баз-
мослава Ана. 

бр. 37 
25 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић с. р. 
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