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4. 
Врз основа на член 216 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), -Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗВРШЕН СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА VI 
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОБЕ-
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ З А ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ 

(VI UNCTAD) 

1. Се формира Извршен секретаријат за под-
готовка и одржување на VI заседание на Конфе-
ренцијата на Обединетите нации за трговија и 
развој (VI UNCTAD) — (во натамошниот текст: 
Извршниот секретаријат) како привремена стручна 
служба на Сојузн,иот извршен совет. 

2. Извршниот секретаријат ќе ги врши сите 
стручни и адм,инистративни работи за потребите 
на Одборот за подготовка и одржување на VI 
заседание на Конференцијата на Обединетите на-
ции за трговија и развој (VI UNCTAD). 

3. Со работата на Извршниот секретаријат ра-
ководи извршен секретар. 

Извршниот секретар има заменик што го на-
значува Сојузниот извршен совет. 

4. Општиот акт за организацијата и работата 
на Извршниот секретаријат и општиот акт за 
систематизацијата на задачите и работите во 
Извршниот секретаријат ги донесува извршниот 
секретар во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

5. Средствата за работа на Извршниот секре-
таријат се обезбедуваат во буџетот на' федераци-
јата. 

6. За користењето на средствата за подготов-
ките и извршувањето на задачите и работите за 
организирање и одржување на VI заседание на 
Конференцијата на Обединетите нации за трговија 
и развој (UNCTAD), одлучува извршниот секретар, 
како наредбодавец. 

Извршниот секретар е одговорен за намен-
ското, рационалното и законитото користење на 
средствата во рамките на претсметката што ќе ја 
усвои Сојузниот извршен совет. 

7. Извршниот секретаријат почнува со работа 
на 1 октомври 1982 година, а престанува со работа 
на 31 декември 1983 година. 

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

Е. п. бр. 640 
23 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот на 
заштита на животните од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕ-
ЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО"САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА 
ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗ-
ВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИН-
СКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕ-
ТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на надоместот 
за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен 
преглед на пратки на животни, животински про-
изводи, животински суровини, животински отпа-
доци, семе за вештачко осеменување и други 
предмети со кои може да се пренесе заразна бо-
лест во прометот преку границата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/81) во точка 2 се 
вршат следните измени: 

1) во одредбата под 1 во алинеја трета бројот: 
„300" се заменува со бројот „550". а бројот: „30" — 
со бројот: „55"; 

2) во одредбата под 2 во алинеја втора бројот: 
„240" се заменува со бројот „450", а бројот: „30" 
— со бројот: „55"; 

3) во одредбата под 3 во алинеја втора бројот: 
„240" се заменува со бројот: „450", а бројот: „30" 
— со бројот: „55"; 

4) во одредбата под 4 во алинеја трета бројот: 
„300" се заменува со бројот: „550", а бројот: „30" 
— со бројот: „55"; 

5) во одредбата под 5 во алинеја втора бројот: 
„300" се замен\гва со бројот: „550", а бројот: „30" 

со бројот: „55", 
2. Во точка 3 во Одредбата под 1 во алинеја 

втора. бројот: .,150" се заменува со бројот: „280", 
а во одредбата под 2 во алинеја втора бројот: 
„240" — со бројот: „450" а бројот „30" — со бро-
јот: .,55", 

3. Во точка 4 во одредбата под 2 бројот: „360" 
се заменува со бројот: ,.680". 

4. Во точка 5 во одредбата под 2 бројот: „360" 
се заменува со бројот: ..680". 

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

Е. п. бр. 641 
20 декември 1932 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. p. 
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6. 
, Врз основа на член 16 од Уредбата за изво-

рите и динамиката на издвојувањето на девизи за 
плаќање на увозот на нафта, деривати на нафта 
и јаглен за кокетирање од конвертибилното подрачје 
во првото тримесечје на 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 77/82) и точка 4 од Одлуката за 
утврдување на процентот на издвојувањето на кон-
вертибилни девизи за потребите на федерацијата за 
1983 година остварени по основ на извоз на стоки 
и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82), во 
соработка со Народната банка на Југославија, со-
јузниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛ. 6 ДО 11 ОД УРЕД-
БАТА ЗА ИЗВОРИТЕ И ДИНАМИКАТА НА 
ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА УВОЗОТ НА НАФТА, ДЕРИВАТИ НА НАФТА 
И. ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ ОД КОНВЕРТИБИЛ-
НОТО ПОДРАЧЈЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 
1983 ГОДИНА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТОЧ. 
1 ДО 3 ОД ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА КОНВЕРТИ-
БИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ 

НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Основните и други организации на здружен 
труд, други самоуправни организации и заедници 
и други општествени правни лица (во натамошни-
от текст: општествените правни лица) издвоју-
ваат од секој конверибилен девизен прилив ост-
варен во првото тримесечје на 1983 година дел во 
височина од 17% за плаќање на увозот на нафта, 
деривати на нафта и јаглен за коксирање од кон-
вертибилното подрачје во првото тримесечје на 
1983 година, согласно со Уредбата за изворите и 
динамиката на издвојувањето на девизи за плаќа-
ње на увозот на нафта, деривати на нафта и јаг-
лен за коксирање од конвертибилното подрачје во 
првото тримесечје на 1983 година (во натамошниот 
текст: Уредбата). 

Општествените правни лица издвојуваат од 
секој конвертибилен девизен прилив остварен во 
1983 година и дел во височина од 5% за потребите 
на федерацијата во 1983 година, согласно со Одлу-
ката за утврдување на процентот на издвојувањето 
на конвертибилни девизи за потребите на федера-
цијата за 1983 година остварени по основ на изво-
зот на стоки и услуги (во натамошниот текст: 
Одлуката). 

2. Во согласност со одредбата од член 4 на 
Уредбата, дел од дев,изниот прилив нема др се 
издвојува од приливот во конвертибилни девизи 
што општествените правни лица го остваруваат по 
следните основи: улога на странски члица во до-
машните организации на здружен труд: долгорочна 
производствена кооперација со странство, освен де-
лот што претставува вишок на прил,ивот на,д одли-
вот на девизи по таа кооперација; изведување нз 
инвестициони работи во странство, освен приливот 
пто претставува добивка по тие работи: компенза-
циони работи, освен делот од приливот што прет-
ставува вишок на приливот над одливот на девизи 
по таа работа; малограничен промет, и тоа до 
износите предвидени со стоковните листи за мало-
граничен промет со односната 3eMјa. освен вишо-
кот rja приливот над одливот на девизи по тој 
пром,ет: работи на посредувал-е во надворешно-
трговскиот промет, освен приливот што претставува 
добивка по тие работи и финансиските трансакции 
во врска со тие работи; ' наплати на штети од 
oсигурување на основните средства во употоеба: 
агенциски работи, освен нивната провизија; ко-
ристеле на странски Финансиски кредити, аванси 
по извоз на опрема и бродови к по сторно одливи. 

3. Конвертибилниот девизен прилив остварен 
по о-снов на продажба на туристички бонов,и за 
бензин и продажба на комерцијални бонови за 
бензин и деривати на нафта, како и по основ на 
продажба на деривати на нафта на странски пре-
возници, наменски во целост се користи од сметки-
те на Народната банка на Југославија за плаќање 
на увозот на нафта и деривати на нафта, согласно 
со одредбата од член 78 став 3 на Законот за 
девизното работање и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/77, 62/32 и 
77/82). 

Од конвертибилниот девизен прилив од став 
1 на оваа точка и од приливот што по основ на 
приходите во девизи ќе го остварат со својата 
дејност органите и организациите на федераци-
јата, не се врши издвојување во смисла на точка 
1 од ова упатство. \ 

4. Пресметувањето на делот од конвертибилни-
от девизен прилив што општествените правни лица 
го издвојуваат во височината од точка 1 ст. 1 и 2 
на ова упатство, го вршат банките овластени за 
работи со странство (во натамошниот текст: овла-
стените банки) и Народната бинка на Југославија, 
преку кои општествените правни лица го оствару-
ваат приливот во конвертибилни девизи. Пре-
сметката на издвојувањето се врши на при дивите 
остварени во 1983 година, што се утврдува според 
датумот што го има налогот 743, со кој приливот се 
насочува на сметките 25730 и 25794, односно 
интерниот налог со кој приливот се носочува на 
сметката 25792. 

За пресметувањето од став 1 на оваа точка 
може да се применува вкупен процент на издво-
јување од 22п/о (170/о за плаќање на увозот на 
нафта, деривати на нафта и јаглен за кокоирање 
и 50/о за потребите на федерацијата), на конверти-
билност девизен прилив што општествените правни 
лица ќе го остварат во првото тримесечје на 1983 
година. 

5. Пресметувањето и издвојувањето на делот од 
конвертибилниот девизен прилив во согласност со 
чл. 6 и 7 од Уредбата во височината од точка 4 
став 2 на ова упатство, овластените банки го вршат 
дневно при распоредот и преносот на остварените 
девизи од сметката на нераспоредениот прилив на 
редовните или посебните девизни сметки на опште-
ствените правди лица, а преносот на така издвое-
ните девизи го вршат секој прв работен ден во 
неделата на посебна сметка што се води ка ј 
Народната банка на Југославија. 

Издвојувањето на делот од конвертибилниот 
девизен прилив, заради пренос на посебната сметка 
што се води к а ј Народната банка на Југославија, 
овластените банки го вршат на сметка 73817 — 
Обврски во девизи по основ на делот од конверти-
билниот девизен прилив што со издвојува и пре-
несува на посебна сметка каЈ Народната банка на 
Југославија. 

Овластените банки на сметката од став 2 на оваа 
точка ќе ги водат издвоените девизи од приливот 
остварен во 1983 година посебно од издвоените 
девизи од приливот остварен во 1982 година. 

Издвоените износи на сметката од став 2 на оваа 
точка овластените банки ги водат на име на опште-
ствените правни лица од чиј прил,ив извршиле 
издвојување на делот од конвертибилниот девизен 
прилив, до приемот од Народната банка на Ј Ј 7 Г О -
славија на динарските средства по основ на пре-
носот на тој дел девизи, кога сметката од ТОЈ став 
се празни со преносот на динарите на општестве-
ните правни лица на нивната жиро-сметка. 

6. Издвојувањето на делот од конвертибилниот 
девизен прилив на сметката 73317 се врши со посе-
бен налог 746 или со интерен банкин налот што го 
издава овластената банка на пресметаниот износ 
што се издвојува. 
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7. Налозите 745 за распоред и пренос на оства-
рениот конвертибилен девизен прил-ив на девизните 
сметки ца општествените правни лица — крајни 
корисници, се издаваат и извршуваат во се на 
начинот и според постапката што се предвидени со 
упатствата на Народната банка на Југославија. 

8. По секој налог 745 со кој остварениот кон-
вертибилен девизен пр-илив се распоредува и пре-
несува од сметката на нераспоредениот прилив 
25730 на девизната сметка 7100 или на друга де-
визна сметка на општественото правно лице — 
краен корисник, се издава налогот од точка 6 на 
ова упатство за издвојување на делот од конверти-
билниот девизен прилив од сметката 7100 или од 
друга девизна сметка на општественото правно 
лице на сметката 73817. 

Ако е во прашање издвојување на дел на 
девизи од коивертибилниот девизен прилив што од 
сметката на нераспоредениот прилив 25730 се 
распоредува и пренесува на сметката 7100 или на 
друга девизна сметка на општественото правно лице 
кај друга овластена банка, налогот од точка С на 
ова упатство за издвојување на делот од конверти-
билниот девизен прилив на сметката 73817 к а ј 
овластената банка што го извршува распоредот ги 
содржи следните податоци: 

1) за книжење во банката која го извршува 
распоредот на приливот на девизи од сметката 
25730: 

долгува С-ка 7000 или 7001 
побарува С-ка 73817; 
2) за согласно книжење во друга банка ка ј која 

се води девизната сметка 7100 или друга девизна 
сметка на општественото правно лице. 

долгува С-ка 7100 или друга дев-изна сметка 
побарува С-ка 3110. 
На општественото правно лице му се обезбе-

дува кон изводот на девизната еметка примерок на 
налогот 746 или на интерниот налог со кој е 
издвоен делот од конвертибилниот девизен прилив 
од неговата девизна сметка на сметката 73817, а 
примероците на налогот 745 — на начинот поедви-
ден со Упатството на Народната банка на Југосла-
вија бр. 32/111-19 од 6. декември 1979 година. 

9. На начинот од точка 8 на ова упатство се 
постапува и по налогот 745 со КОЈ остварениот при-
лив ЕО конвертибилни девизи се пренесува. од 
сметката 25730 на сметката 7125 на извозникот ка ј 
истата или ка ј друга овластена банка. 

Откупот на девизи од сметката 7125 и преносот 
на динари на извозникот на жиро-сметка заради 
отплата на користениот извозен динар-ски кредит се 
врши во (височината на износот на девизите што ос-
танал на таа сметка по издвојувањето на делот од 
конвертибилниот девизен прилив, што со налогот од 
точка 6 на ова упатство, е издвоен на сметката 
73817. Празнењето на сметката ',3817 со преносот на 
динарите од извозникот на жиро-сметката овла-
стената банка го врши најдоцна наредниот работен 
ден он денот на приемот на динарите од Народната 
банка на Југославија. 

10. По налогот 746 со кој остварениот прилив 
во конвертибилни девизи се пренесува од сметката 
25730 на сметката 7127 — Девизна сметка и средства 
на ^распоредена девизна реализација. Kaj истата 
или кај друга овластена банка, пресметката и из-
двојувањето на делот од конвертибилниот девизен 
прилив во височината' од точка 4 став 2 на ова 
упатство се вршат во се на начинот и според по-
стапката што се предвидени за пресметката и 
издвојувањето по налогот 745. 

При конечниот распоред и пренос на нераспо-
редената девизна реализација од сметката 7127 на 
сметката "7100 или на друга девизна сметка на 
крајните корисници ка ј истата или ка ј друга овла-

стена банка, по секој налог 745 издаден на полн 
износ на приливот што се распоредува и пренесува 
се испоставува налогот од точка 6 на ова упатство 
(налогот 746 или интерен налог) на износот ,.а делот 
од приливот што порано е пресметан и издвоен нк 
сметката 73817 при преносот на остварената девизна 
реализација од сметката 25730 на сметката 7127. 

Налогот 746 или интерниот налог од став 2 на 
оваа точка на делот од конвертибилниот девизен 
прилив што веќе е издвоен во постапката од став 
1 на оваа точка се издава за задолжување на смет-
ката 7100 или на друга девизна сметка на опште-
ственото правно лице и за одобрување на смет-
ката 7127. 

11. По налогот 743 со кој остварениот прилив на 
девизи по друг основ се насочува на сметката 25794 
заради исплата на корисникот во динари, сообразно 
со точка 9 од Упатството на Народната банка на 
Југославија, број 32/111-19 од о декември 1979 го-
дина, пресметката и издвојувањето на делот оЖ 
конвертибилнлот девизен прилив во в-исочината ОД 
точка 4 став 2 на ова упатство на сметката 73817 се 
вршат без одлагање по насочувањето на приливот 
на сметката 25794. 

12. По интерните налози со кои остварениот 
прилив во конвертибилни девизи на овластените 
банки се насочува на сметката 257920 — Обврски 
за нераспоредеките приходи на банките во кон-
вертибилни девизи — овластените ба.нки го пре-
сметуваат делот од конвертибилниот девизен 
прилив во височината од точка 4 став 2 на ова 
упатство и пресметаните износи ги евидентираат во 
посебна вонкниговодствена евиденција што ги 
содржи следните податоци: 

1) датум на интерниот налог, 
2) остварен прилив (ознака на валутата и 

износ во валута), 
3) процент на издвојување, 
4) износ во валута кој се издвојува, 
5) датум на налогот (издаден за преносот на 

девизи на посебната сметка ка ј Народната банка на 
Југославиј а). 

13. Пресметувањето и издвојувањето на делот 
од конвертибилниот девизен прилив во височината 
од точка 4 став 2 на ова упатство по приливот во 
конвертибилни девизи што општествените правни 
лица, освен банките, го држат на сметките во 
странство ка ј странски банки и на контокорентните 
сметки ЕО согласност со добиеното одобрение за 
држење на девизи на тие сметки во странство, се 
вршат врз основа на извештаите за плаќање и на-
платување, како и за состојбата на сметките во 
странство што се доставуваат до народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини тримесечно и годишно, во рок од 30 дена 
од денот на истекот на извештајниот период. 

Општественото правно лице од став 1 на оваа 
точка е должно без одлагање, а најдоцна во рок од 
два работни дена од денот на приемот на извешта-
ите од тој став, да го пресмета делот од конверти-
билност девизен прилив во височината од точка 4 
став 2 на ова упатство, земајќи го за основица 
пкупниот износ на чистиот промет (приливот) на 
побарувачката страна на сметката и да издаде 
налог за издвојување на тој дел од сметката. 7100 
на сметката 73817 к а ј својата овластена банка. 

14. По остварениот прилив во конвертибилни 
девизи што не е опфатен со точ. 8 до 13 на ова 
упатство, пресметката и издвојувањето на делот од 
/сонвертибилниот девизен прилив се вршат со-
образно со постапката предвидена со тие точки. 

15. Преносот на посебната сметка што се води 
к а ј Народната банка на Југославија на делрт. од 
конвертибилниот девизен прилив издвоен на смет-
ката 73817 во постапката од точ. 8 до 11 и тон. 13 и 
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14 на ова упатство, како и на делот внесен во 
,евиденцијата од точка 12 на ова упатство се врши 
во девизи што ги утврдува Народната банка на 
Југославија во договор со банките овластени за 
работи со странство. Пресметувањето на издвое-
ните девизи во утврдени валути се врши според 
средниот дневен курс за девизи. 

16. Овластените банки к а ј кои се издвоЈува 
. делот од конвертибилност девизен прилив на 
сметката 73817 и се води евиденцијата од точка 12 
на ова упатство, вршат пренос на издвоените 
девизи на посебната сметка и п о се води к а ј Н а -
родната банка на Југославија , преку сметките во 
странство, самите непосредно или обединето преку 
здружена банка кога се во прашање банки здру-
ж е н и во здружена банка што работат преку 
единствени сметки во странство што се водат во 
здружената банка (сметка 3100,, во согласност со 
договор што ќе го осварат со Народната банка на 
Југославија . 

17. Преносот на издвоените дев,изи пресметани 
во валутите од точка 15 на ова упатство овласте-
ните банки го вршат со телекс-налог до банката 
во странство во корист на сметката на Народната 
банка на Југославија што се вади к а ј стран-
ските банки. Истиот ден кога ќе и издаде на -
лог на банката во странство, овластената банка со 
телекс ј а известува Народната банка на Југосла-
вија за издадениот налог за пре-нос на девизите на 
нејзината сметка во странство, со спецификација 
по републики и автономни покраини на издвоените 
средства што по тој налог се п о н е с у в а а т на смет-
ките на Народната банка на Југославија во странство. 

По приемот од овластената Ганка на извештајот 
од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југо-
славија по телеграфски пат и ја пренесува на 
овластената банка динарска противвредност на 
деризите, според куповниот курс за девизи што 
в а ж и на денот на валутирањето на одобрението на 
сметката на Народната банка на Југославија во 
странство. 

Народната банка на Југославија ќе ги извести 
овластените банки за банките во странство кат кои 
на нејзината сметка се врши пренос на издвоените 
девизи. 

18. За извршениот пренос на издвоените де-
визи на посебната сметка кај Народната банка на 
Југославија, преку сметката во странство, овласте-
ните банки водат побарување во девизи во пре-
сметката до приемот на динарите од Народната 
банка на Југославија по основ на тој пренос. Поба-
рувањето се води на сметката 19217 — Побарување 
во пресметка по основ на извршен пренос на дел 
од конвертибилен девизен прилив на посебната 
сметка што се води к а ј Народната банка на Југо-
славија . 

19. Дозначените динарски средства од Народ-
ната банка на Југославија по основот од точка 17 
став 2 на ова упатство, овластената банка ги при-
ф а ќ а во корист на сметката 29207, и без одлагање 
со задолжување на таа сметка во динари и со одо-
брение на сметката 19217 во валута и во динари, со 
к н и ж е њ е на курсната разлика преку соодветна 
сметка на курсните разлики, го ликвидира поба-
рувањето на сметката 19217. 

20. Обврската за пренос на динарите на опште-
ствените правни лица по основ на извршениот 
пренос на издвоениот дел од конвертибилниот 
девизен прилив, овластената банка ја извршува со 
пресметување на дев-изите на сметката 73817 според 
куповниот курс што в а ж и на денот на преносот на 
динарите со дозначување на динарсхата против-
вредност по тој курс на општествените правни лица 
на жиро-сметката истиот ден а најдоцна наредниот 
работен ден од денот на приемот на динарите од 
Народната банка на Југославија . 

21. Народната банка на Југославија , во рамките 
на потсметките за републиките, автономните по-
краини или федерацијата , ќе води евиденција за 
пренесените девизи на најзимите сметки во стран-
ство и зо користењето на девизите за п л а ќ а њ е на 
увозот на нафта , деривати на нафта и Јаглен за 
коксирање. 

22. Народната банка на Југославија им про-
дава девизи на овластените банки што ги и з в р ш у -
ваат налозите на општествените правни лина од 
одделни републики односно автономни покраини за 
плаќање на увозот на нафта , деривати на н а ф т а и 
јаглен за кокоирање. 

Девизите од став 1 на оваа точка се продаваат 
од делот на конвертибилниот девизен прилив што 
општествените правни лица од односните републи-
ки или автономни покраини го издвоиле и пренеле 
на посебната девизна сметка што се води к а ј 
Народната банка на Југославија за п л а ќ а њ е на 
увозот на нафта , деривати на н а ф т а и јаглен за 
коксирање. 

23. Организациите на здружен труд — увозни-
ци на нафта, дер/ивати на нафта и јаглен за к о д и -
рање — што уредно поднеле пријави за склучени 
договори за увоз на нафта, деривати на нафта и 
јагле-н за к о д и р а њ е , се должни ко-н налогот за 
плаќање да ј а достават до овластените банки след-
ната документација: 

1) пријава за склучениот договор за увоз; 
2) потврда од Општото здружение на органи-

зациите на нафтеното стопанство на Југославија , 
односно од Општото здружение на црната мета-
лургија на Југославија дека се во прашање коли-
чини на нафта , 'деривати на нафта и Јаглен за 
к о д и р а њ е и динамиката на увозот на тие стоки, 
што се планирани со Енергетскиот биланс на Југо-
славија за 1983 година; 

3) копија на царинската декларација ; 
4) копија на коносманот, односно на товарниот 

лист; 
5) копија на фактурата на странскиот испора-

чувач; 
6) копија на налогот за отворање на акредитив, 

односно за извршување на дознаки; 
. 7) копија на документот на странската банка од 

која се гледа дека странската банка отворила 
акредитив. 

Овластените банки, по приемот на документа-
цијата од став 1 на оваа точка, доставуваат до 
Народната банка на Југославија барање за купу-
вање на девизи. 

Овластената банка е должна во барањето за 
купување на девизи да наведе; 

1) име на увозникот за чи ја сметка Се Брши 
купување на девизи; 

2) република односно автономна покраина врз 
чиј товар се врши увоз и плаќање; 

3) датум на натоварот и датум на плаќањето по 
акредитивот односно дознаката. 

Овластените банки што извршиле плаќање се 
должн-и документацијата од ст. 1 и 2 на оваа точка 
да ја приклучат кон налогот за плаќање. 

24. Ова упатство се применува од 1 Јануари 
1983 година. 

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

Бр. 3-171/1 
7 јануари 1983 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Јоже Флорјанчич, с. р. 
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7. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за 
мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед и жигосување на справите 
за мерење на течни горива (во натамошниот текст: 
справите), како и условите во поглед на стручната 
подготовка на работниците кои организацијата на 
здружен труд што произведува или поправа справи 
е должна да и ги стави на располагање на подрач-
ната организациона единица на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: 
орган на контролата) при прегледот и жигосување-
то на справите ако прегледот на тие справи, по неј-
зино барање, по исклучок од одредбата на член 23 
став 1 на Законот за мерните единици и мерилата, 
се врши во нејзините деловни простории. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат 
скратено со ознаката PUL.Z— (5,6) /1. 

II. Работни простории 

Член 2 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на справите мора да ги исполнува следните општи 
услови: 

1) да биде чиста, сува и изградена во соглас-
ност со важечките технички нормативи; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во по-
глед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да биде доволно голема за сместување на 
најмалку две маси, со потребната опрема за испи-
тување; 

4) во просторијата и во нејзината околина да 
нема извори на потреси што Ои влијаеле врз точ-
носта на мерењето: 

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

6) во просторијата да биде вграден термометар 
за мерење на температурата на воздухот, чиј најмал 
поделок не смее да биде поголем од 1.0оС. 

Условите од став 1 на овој член можат да бидат 
изменети зависно од специфичноста на производ-
ството, со тоа што не смеат да се изменат во тол-
кава мера што да се доведе во прашање пропиша-
ната точност и прецизност на опремата со која се 
испитува справата. , 

Член 3 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на справите мора да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1) да има дневно и електрично осветление спо-
ред југословенскиот стандард JUS U. С9. 100, пропи-
шан со Решението за југословенскиот стандард за 
зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62), 
односно осветлението да биде „големо" и да се из-
ведува како „општо" осветление; 

2) електричната инсталација да биде изведена 
според југословенските прописи што важат за над-
земни електрични постројки за работа во атмосфера 
на експлозивни смеси; 

3) подот на просторијата да биде изработен од 
материјал што не создава статички електрицитет 
и што е отпорен на дејство на нафтени деривати; 

4) просториите, освен преку прозорец, да се про-
ветруваат преку еден или повеќе вентилатори, што 
ја исфрлаат во атмосферата лесно испарливата па-
реа од течното гориво. 

Вентилаторот од точка 4 на став" 1 од овој член 
мора да биде изработен од материјал отпорен на 
дејството на пареата од горивото или заштитен со 
боја отпорна на дејството на пареата од горивото. 
Бучавата што ја создава вентилаторот во простори-
јата не смее да биде поголема од 85 dB. Со исфрла-
њето на воздухот од просторијата не смее да се соз-
дава промаја. Вентилаторот може да се исклучува 
и вклучува автоматски, зависно од присуството на 
дозволената концентрација на пареата во простори-
јата. 

Член 4 
Топлотните изеори за греење на работната про-

сторија треба да се доволно оддалечени од местото 
на кое се врши преглед на справите. Системот за 
загревање на просториите мора да биде затворен 
(водено или парно греење). 

Член 5 
Температурата на воздухот во работната прос-

торија мора да биде во границите од 150С ± 50С, 
со дозволени осцилации во текот на мерењето по-
мали од 10С. 

Член 6 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што би можеле да ја смеќаваат нормал-
ната работа при прегледот, ниту смеат да се вршат 
други дејствија за време на прегледот, освен пре-
глед на справите 

Член 7 
Големината на работната просторија за преглед 

и жигосување на справите, се определува завис-
но од: 

1) бројот на местата на кои ќе се врши пре-
глед на определен тип справа, како целина; 

2) бројот на местата на кои ќе се врши пре-
глед или испитување на одделни склопови на спра-
вата како посебни целини, на пример на прот0чн6-
то мерило на зафатената (волуметар), на одвоју-
вачот на воздухот и гасовите (сепаратор) на пум-
пата за гориво и сл.; 

3) инсталираната опрема — бројот на работни-
те еталони и другата опрема потребна за секое ме-
сто поединечно; 

4) технолошката постапка за работа при прег-
ледот и жигосувањето на справите. 

Член 8 
Референтни услови при кои се врши преглед 

на справите се: 

1) температура на воздухот и на работното гори-
во 150С ± 50С; 

2.) релативна влажност на воздухот 600/о ± 15%; 
3) атмосферски притисок 105 Pa ± 4 х 108 Ра. 

4 

III. Опрема 

Член 9 
Опремата за преглед и жигосување на справите 

се состои од: 
1) положен челичен резервоар, вкопан за скла-

дирање на нафтата и нафтените деривати според ју -
гословенскиот стандард JUS M.Z3.010, пропишан со 
Правилникот за југословенските стандарди за резер-
воари за складирање на нафтата и на нафтените де-
ривати („Службен лист на СФРЈ", бр, 9/80), со но-
минална зафатнина (големина) не помала од i0 ш3, 
сместен надвор од работната просторија на оддале-
ченост најмалку 5 m од надворешниот раб на ѕидот 
на работната просторија. Резервоарот мора да биде 
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опремен со инсталација со цевки со арматура која 
овозможува сигурна и безбедна работа при прегле-
дот и при типското испитување на справата; 

2) работен еталон со номинална зафатнина од 
10001 со граници на дозволена релативна грешка 
± 0,1%; 

3) работни еталони со номинални зафатнини од 
11, 51. 10 1, 20 1, 50 1, 100 1 и 200 1, со граници на доз-
волена релативна грешка ± 0,1%; 

4) наливни цилиндри со номинална зафатнина 
250 ml и 1000 ml; 

5) термометар со вредност на поделбата од 1,0оС, 
и со опсег на мерењето од —30оС до 40оС; 

6) секундомер со вредност на поделокот од 1/10 ѕ; 
7) гарнитура на ареометри за нафтени дерива-

ти со поделба 0,0005 g/cm 3 ; 
8) вага од класа на точност O D со опсег на 11 

мерењето до 20 kg; 
9) тегови — гарнитура, од класа на точност Fa; 
10) уред за утврдување на заситеноста на возду-

хот во просторијата со запаливи експлозивни парен 
на нафтените деривати — експлозиметар со аларм 
(звучен или светлосен); 

11) рачни апарати пропишани за гаснење пожа-
ри на течни нафтени деривати и на електроинстала-
ции; 

12) гарнитура на алат што не искри; 
13) прирачна аптека за давање прва помош во 

случај на механички повреди или повреди предиз-
викани од влијанието на течни горива или од паре-
ата на горивата; 

14) лична заштитна опрема во согласност со про-
писите за хигиенско-техничката заштита; 

IV. Стручна подготовка на работниците 

Член 10 
Работниците што организацијата на здружен 

труд е должна да му ги стави на располагање на ор-
ганот на контролата при прегледот и жигосувањето 
на справите, ако прегледот и жигосувањето на спра-
вите се врши во просториите на таа организација, 
мораат да имаат III или IV степен на стручна под-
готовка, односно мораат да бидат ВКВ или KB ра-
ботници од машинска струка или електрострука. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 11 
Организациите на здружен труд, во чиишто де-

ловни простории се врши прегледот и жигосувањето 
на справите, а не ги исполнуваат условите пропиша-
ни со овој правилник, се должни да ги исполнат 
условите пропишани со овој правилник до 31 јули 
1983 година. 

Член 12 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружен труд, односно на имателите на справи 
им е одобрено во нивните деловни простории да се 
врши преглед и жигосување на справите, а кои се 
донесени пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, престануваат да важат на 31 јули 1983 
година. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0.302-7548/1 
24 декември 1982 година 

Белград 
Директор 

На Сојузниот завод за 
мери и скапоцени 

метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

8. 

Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Зако-
нот за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата („Службен лист на СФРЈ" бр. 63/80), во 
спогодба со сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти, претседателот на Сојузниот комитет за сообра-
ќ а ј и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ВОЗИ-

ЛАТА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ДЕЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат значењето, 

формата, содржината, бојата, димензиите и местото 
на поставувањето на знакот за обележување на вози-
лото со кое се превезуваат деца (во натамошниот 
текст: знакот). 

Член 2 
Знакот може да биде поставен на возилото само 

кога со возилото се превезуваат деца. 
Кога возилото е запрено на коловоз заради вле-

гување или излегување на деца, на него мораат да 
бидат истовремено вклучени сите покажувачи на 
правецот. 

Член 3 
Знакот е во квадратна форма со димензии 

400 mm X 400 mm. Основната боја на знакот е пор-
токалова со црн раб и со вцртан симбол кој претста-
вува фигура на две деца во соодветен сразмер. Сим-
болот кој претставува фигура на две деца е во 
црна боја (цртеж бр. 1). 

Кон знакот може да се додаде и натпис „Превоз 
на деца". Натписот е во црна боја на бела подлога 
(цртеж бр. 2). 

. Димензиите на знакот со натписот се 900 mm X 
400 mm. 

Цртежите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој пра-
вилник и преставуваат негов составен дел. 

Член 4 
Знакот се поставува на левата половина на пред-

ната и задната страна на возилото, под застаклени-
те површини. 

Долниот раб на знакот може да биде оддалечен 
од површината на коловозот најмногу 80 cm. 

Знакот на возилото мора секогаш да биде читлив 
и добро видлив. 

Член 5 
Знакот е превлечен со рефлектирачка материја 

во соодветна боја. 

Член 6 
Знакот може да се нацрта или да се испише на 

каросеријата на возилото или да се изработи на по-
себна плоча или од фолија така што да може лесно 
да се поставува. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 951 
7 септември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

м-р Назми Мустафа, с. р. 
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Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен -лист на СФРЈ" , бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДИГИТАЛНИ 

ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНИ НАПОНИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги иеполнујзаат дигитал-
ните волтметри за еднонасочни напони (во натамо-
шниот текст: дигиталните волтметри) и приборите 
кога претставуваат составен дел на дигиталните 
волтметри. 

Метролошките услови од став 1 на ОВОЈ член се 
означуваат скратено со ознаката MUS.EL-2/1. 

Член 2 
Под дигитален волтметар, во смисла на овој 

правилник, се подразбира мерило на еднонасочен 
напон, што користи аналогно-длгитална конверзија 
и визуелно ја прикажува вредноста на мерниот на-
пон во форма на децимални броеви или има елек-
трични излезни сигнали во дигитална форма. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се применуваат 

врз : 
1) дигиталните волтметри со кои се мерат на-

изменичните напони; 
2) дигиталните волтметри к а ј кои за мерење се 

користи нелинеарна конверзија . 

Член 4 
Изразите употребени во овој правилник 

имаат значења според југословенскиот стандард 
J U S L.G7.200, пропишан со Правилникот за југосло-
венските стандарди за електронска опрема за мере-
ње („Службен лист на СФРЈ" , бр. 32/81). 

II. Својства на конструкцијата 

Член 5 
Дигиталниот волтметар, во смисла на овој пра-

вилник, се состои од следните делови: 
1) делител на напонот; 
2) избирач на опсези (ако има повеќе опсези); 
3) распознаван на поларноста; 
4) електронски аналогно"дигитален конвертор; 
5) дел за заштита од преоптоварување; -
6) регулатор на електричната нула, 
7) извор за напојување; 
8) цифрен индикатор; 
9) прибор. 

Член 6 
Делителот на напоните се состои од отпорници, 

кондензатори или индуктивни макари, со помош на 
кои, помеѓу две точки, се добива напон сразмерно со 
напонот мерен со определена точност при опреде-
лена импеданса на оптоварување. 

Члегн 7 
Б и р а ч на опсези е уред што овозможува про-

мена на опсегот на мерењето. 

Член 8 
Распознаван на поларноста е уред што овозможу-

ва да се утврди поларноста на влезната големина. 

Член 9 
Електронски аналогно-дигитален конвертор е 

електронски уред за остварз^вање на аналогно-ди-
гитална конверзија на електричните сигнали, како 
и за давање на конвертирани вредности во елек-
трична дигитална форма 

Член 10 
Дел за заштита од преоптоварување е уред што 

ги штити конверзионите кола од оштетување, ако 
влезната вредност ј а премине определената гра-
ница. 

Член 11 
Регулатор на електричната нула е уред со кој 

електричната нула може да се регулира на нулева 
или на некоја определена вредност. 

Член 12 
Извор за напојување е електричен извор што 

на дигиталниот волтметар му дава енергија по-
требна за работа. 

Член 13 
Цифр ен индикатор е уред што визуелно ја при-

к а ж у в а измерената вредност со ц и ф р и што се. на-
редени едноподруго во ист ред и чија височина мо-
ра да изнесува на јмалку 5 mm. 

Член 14 
Прибор претставуваат елементите на мерното 

коло (сондите, каблите итн.) што претставуваат сос-
тавен дел на дигиталниот волтметар, било како 
постојани и битни за неговата работа, било за по-
времено користење заради измена на неговите к а -
рактеристики на определен начин. 

Изменлив прибор е прибор што има карактери-
стики и точност независни од карактеристиките и 
точностите со кои располага дигиталниот волтметар 
кон кои може да биде придружен. 

Неизменлив прибор е прибор што е регулиран 
така што да се Б О Д И сметка за електричните к а р а к -
теристики на некој определен дигитален волтметар. 

Член 15 
На дигиталните волтметри со повеќе опсези на 

мерење, употребениот опсег на мерење мора да би-
де јасно обележен на предната плоча на дигитал-
ниот волтметар. 

Член 16 
Дигиталниот волтметар мора да биде сместен во 

Куќиште што го штити од механички оштетувања 
и од други вли јани ја на околината. 

Член 17 
Дигиталниот волтметар мора да биде констру-

иран така што да се оневозможуваат надворешни 
дејствија со кои може да се вли јае врз метролош-
ките особини на дигиталниот волтметар пропишани 
со овој правилник. 

Член 18 
Начинот и местото на ставањето на жигот, од-

носно на етикетата се определуваат при типското 
испитување посебно за секој вид на дигитален волт-
метар, со оглед на нивната конструкција . 
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III. Мерно-технички особини Член 21 

Член 19 
Производителот мора да ги наведе номиналните 

вредности, односно номиналните опсези на работ-
ните карактеристики за мерење со дигиталниот 
волтметар. 

Член 20 
Референтните вредности, односно референтните 

опсези на влијателните големини мораат да бидат 
еднакви на нив-ните номинална! вредности, односно 
на номиналните опсези, ако производителот не на-
вел поинаку. 

Влијателна големина Референтна вредност Референтен опсег 

Температура на околината 
20оС, 230С, 250С и 270С ако не 
е назначено поинаку, се зема 
како 20оС 

За дигитални волтметри со по-
трошувачка 
50 W . . . . ± 1 0С 
50 W . . . . ± 20С 

Релативна влажност на воздухот Од 45о/о до 75% 

Атмосферски притисок 101,3 кРа ± 4 кРа 

Напон на мрежата за напојување Номинален напон ± 1% 

Фреквенција на мрежата за напо-
јување 

Номинална фреквенција ± 1% 

Изобличување на наизменичност 
напон на мрежата 

Синусоиден напон 
= 0,05 

при што најголемото отстапува-
ње од врвната вредност не смее 
да премине 2% 

Брановддтост на еднонасочниот 
влезен сигнал 

Н у л а Занемарлива во однос на испи-
туваната големина 

Брановитост на напонот на едно-
насочниот извор 

Немерлива вредност 0,1% од напонот на напојува-
њето 

Положба при работата Положба што ја назначил 
изводителот 

про- ± 10 

Магнетско поле од странско по-
текло 

Немерлива вредност Вредност на индукацијата на 
земјиното магнетско поле 

Член 24 
Допуштените граници на основната (свој стоена-

та) грешка и на работната грешка се искажуваат 
како: 

1) збир на процентите од прочитаната вредност 
и на процентите од на,јголемата вредност на ефек-
тивниот опсег; или 

2) збир на процентите од прочитаната вредност и 
на бројот на основните одбројки. 

Член 25 
При искажувањето на допуштените граници на 

основната (својствената) грешка и на работната 
грешка од член 24 на овој правилник мораат да се 
земат предвид следните грешки: 

1) резолуционата грешка со грешката на мртва-
та зона; 

2) комутационата грешка; 

Ефективните опсези на работните карактерис-
тики мораат да бидат еднакви на нивните номинал-
на опсези, ако производителот не навел поинаку. 

Член 22 
Производителот мора да ги наведе граничните 

опсези на работните карактеристики. Ако не се на-
ведени, тие мораат да бидат еднакви на соодветни-
те номинален опсези. 

Член 23 
Референтните услови на влијателните големини 

се дадени во следната табела: 

3) хистерезисната грешка; 
4) грешката на коефициентот на конверзија; 
5) грешката на линеарноста: 
6) грешката на покажувањето на нулата: 
7) грешката на стабилноста, ако таа е дел од 

работната грешка. 
Кога грешката на стабилноста е дел од работ-

ната грешка, работната грешка се определува за 
временскиот интервал во кој работната грешка не 
ги преминува определените граници. 

Кога грешката на стабилноста не е дел од ра-
ботната грешка, таа се определува за временскиот 
интервал во кој грешката на стабилноста не ги пре-
минува определените граници. 

Член 26 
Производителот мора да ги означи допуштените 

граници на основната (својствената) грешка и на 
работната грешка. 
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Член 27 
Номиналните работни услови на влијателните големини за дигиталните волтметри се дадени во 

следната табела: 

Влијателна големина Употребна 
категорија 

Номинален работен опсег 

I Од + 50С до + 40оС 

Температура на околината*) II Од - 10оС до + 550С 

III Од - 250С до + 70оС 

I Од 20% до 80% (исклучувајќи ја кондензацијата) 

Релативна влажност на воздухот*) II Од 10% до 90% (вклучувајќи ја и кондензацијата) 

III Од 5% до 95% (вклучувајќи Ја и кондензацијата) 

I Од 70,0 кРа до 106,0 кРа 

Атмосферски притисок II Од 53,3 кРа до 106,0 кРа 

III Од 53,3 кРа до 106,0 кРа 

I Номинална вредност ± 10% 

Напон на мрежата за напојување II Номинална вредност — 12% до + 10% 

III Номинална вредност — 20% до + 150/о 

I Номинална вредност ± 5% 

II Номинална вредност ± 5% 

III Номинална вредност ± 10%) 

I е = 0,05 

II В = ОДО 

III В = ОДО 

I 0,5% од напонот на наложувањето 

II 1,0% од напонот на н а п о ј у в а њ е ^ 

III 0,5% од напонот на напојувањето 

I Референтна положба ± 30о 

Положба при работата II Референтна положба ± 30о 

III Референтна положба ± 900 

Комбинација на граничните вредности на температурата и на влажноста може да биде ограничена. 
Врвната вредност не смее да отстапува повеќе од 12% од нејзината номинална вредност. 

ЗАБЕЛЕШКА: Употребните категории во табелата од овој член, мораат да бодат според југословен-
скиот стандард JUS L.G7.001, пропишан во Правилникот за југословенскиот стандард 
за електронска опрема за мерење („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/78). 

1) фирмата, односно називот или знакот на про-
изводителот; 

2) ознаката на типот; 
3) серискиот број; 
4) службената ознака на Сојузниот завод за ме-

ри и скапоцени метали, кога дигиталниот волтметар 
е испитан типски; 

5) горните граници на ефективните опсези; 
6) единицата на мерниот напон — со ознаките од 

1-1 до 1-4: 
7) видот на изворот за напојување — со ознаките 

од 2-1 до 2-3;. 
8) номиналниот напон и номиналната фреквен-

ција на изворот за напојување, 
9) додатниот отпорни,к или макарата или импе-

дансата — со ознаките од 3-1 до 3-3, ако е потребно; 
10) видот на заштита — со ознаките 3-4 и 3-5, 

ако постои: 
11) приклучоците за заземјување односно прик-

лучокот за маса — со ознаките 3-6 и 3-8, ако постојат 

Фреквенција на мрежата за напо-
јување 

Изобличувања на наизменичниот-
напон на мрежата^) 

Брановитост на напонот на едно-
насочниот извор 

Ако дигиталните волтметри можат да и одгова-
раат на една категорија на комунални работни оп-
сези за условите на околината, а на друга катего-
рија за условите на напојувањето, производителот 
мора тоа да го назначи. 

IV. Натписи и ознаки 

Член 28 
Натписите и ознаките мораат да бидат напиша-

ни на еден од јазиците и писмата на народоте. од-
носно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, 
добро видливи во работните /слови и напишани 
така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 29 
На едната од надворешните страни на диги-

талниот волтметао мораат да оидат напишани: 
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12) регулаторот на електрична нула — со озна-
ката 3-7, ако постои. 

Ознаките од точ. 6 до 12 на став 1 од овој член 
мораат да бидат напишани според следната табела: 

Член 30 
На неизменливиот прибор мораат да бидат на-

пишани следните натписи и ознаки: 
1) фирмата, односно називот или знакот на про-

изводителот; 
2) ознаката на дигиталниот волтметар ЧИЈ е сос-

тавен дел; 
3) горните граници на ефективните опсези кога 

приборот е составен дел на дигиталниот волтметар; 
4) најголемиот допуштен напон; 
На изменливиот прибор мораат да бидат напи-

шани следните натписи и ознаки: 
1) фирмата, односно називот или знакот на про-

изводителот; 
2) серискиот број; 
3) најголемите допуштени напони. 

V. Завршна одредба 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210-10672 
24 ноември 1932 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали 

Милисав Воичиќ, с. р. 

10. 

Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од За -
конот за основите на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во 
спогодба со сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти, претседателот на Сојузниот комитет за сообра-
ќ а ј и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИОТ ЗНАК ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА 
ВОЗИЛОТО СО КОЕ УПРАВУВА ЛИЦЕ НА КОЕ 
МУ СЕ ОШТЕТЕНИ ЕКСТРЕМИТЕТИТЕ БИТНИ 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат значењето, 

формата, содржината, бојата, димензиите и место-
то за поставување на знакот за означување на во-
зило со кое управува лице на кое му се оштетени 
екстремитетите битни за управување со возилото 
(во натамошниот текст: знакот). 

Член 2 
Знакот има форма на квадрат, во кој е впи-

шан круг со вцртан симбол што претставува про-
фил на возач во седечка положба во подвижен 
стол за инвалидно лице. 

Основната боја на знакот е бела, а бојата на 
впишаниот круг е сина, со вцртан симбол во бела 
боја. 

Димензиите на знакот се НО mm х 110 mm, а 
големината на симболот на знакот е во соодветна 
сразмера со големината на знакот и треба да биде 
во согласност со прописот за југословенските стан-
дарди за сообраќајните знаци. 

Знакот е прикажан на цртежот М, кој е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов сос-
тавен дел. 

Член 3 
Знакот се изработува од соодветен леплив ма-

теријал во форма на етикета, обложена со реф-
лектирачка материја во соодветни бои. 

Видот на лепливиот материјал ќе се утврди со 
договор ,што ќе го склучи претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и воски со организаци-
јата на здружен труд на која ќе и се довери печа-
тењето на знакот. 

Знакот не може да се пушти во јавна про-
дажба. 

Член 4 
Знакот се налепува на уочливо место, во гор-

ниот десен агол на предното ветробранско стакло 
и во горниот лев агол на задното ветробранско 
стакло, и тоа на внатрешната страна на стаклото. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 952 
7 септември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

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



Страна 20 — Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јануари 1983 

Б Е Л А БОЈА 

СИНА D 0 J A 
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11. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот' на Сојузниот завод за 'стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/81) членот 3 се менува и гласи: 

„Применувањето на југословенските стандарди 
JUS B.D8.100, JUS B.D8.101 и JUS B.D8.102 од член 1 
на овој правилник, не е задолжително. 

Југословенскиот стандард JUS B.D8.150 од член 
1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе 
се применува на огноотпорниот материјал што ќе се 
произведе, односно увезе од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-19586/1 
17 декември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

12. 

Врз основа на член 109 став 5 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82) 
и на член бб став 1 точка 18 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монета-
рно работење на народните банки на републиките и 
народните башги на автономните покраини („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ 
ДОЛГОВИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНС-

ТВО 

1. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може на 
организација на здружен труд да и даде одобрение 
да изврши пребивање на долгот што го има по из-
вршениот увоз на стоки и услуги со побарување по 
извршениот извоз на стоки и услуги, под услов: 

1) работите уредно да и бидат пријавени на на-
родната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина, ако постои обврска 
за пријавувањето на тие работи; 

2) товарени соодветни средства и права за пла-
ќање на увозот да се во согласност со прописите што 
го регулираат плаќањето по увозот; 

3) кон барањето да е приложена писмена согла-
сност од странската фирма за пребивање на долгот 
и побарувањето; 

4) да е исполнет еден од следните посебни ус-
лови: 

— во определена земја да настапиле сериозни 
растројства во плаќањето спрема странство, или 

— по извршениот извоз да е воведен ембарго 
на плаќањето или други слични рестриктивни мер-
ки во земјата на купувачот на стоки, или 

— да настапила виша сила што ја одречува ре-
довната наплата (на пр. штрајк,) државен удир, 
војна и сл.), или 

— да е поведена постапка присилно порамну-
вање на странска фирма, односно да е поведена 
стечајна постапка. Во тој случај, наместо согласност 
од странската фирма, организацијата на здружен 
труд до надлежната народна банка поднесува потвр-
да од заедничко стопанско претставништво на Сто-
панската комора на Југославија или од дипломат-
ското, односно конзуларното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во односната земја, дека против странската фирма 
е поведена постапка на присилно порамнување, од-
носно стечајна постапка. 

2. По исклучок од одредбите под 4 точка 1 на 
оваа одлука, народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автонамната покраина мо-
же, на организацијата на здружен труд да и даде одо-
брение да изврши пребивање на долгот со побарува-
њето во случај кога ни по второто продолжување 
на рокот на наплатата ќе успее да го наплати своето 
побарување. 

3. Долговите и побарувањата со странство мо-
жат да се пребиваат и ако во пребивањето учеству-
ваат повеќе организации на здружен труд или по-
веќе странски лица, кои за пребивањето дале пис-
мена согласност. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, барањето 
за добивање одобрение за пребивање на долговите 
и побарувањата го потпишуваат сите организации 
на здружен труд кои учествуваат во пребивањето 
и секоја поднесува свој примерок од барањето од 
надлежната народна банка на републиката, односно 
народна банка на автономната покраина. Организа-
циите на здружен труд кон барањето поднесуваат 
фотокопија од согласноста на странските лица. 

Ако една народна банка на републиката, однос-
но народна банка на автономната покраина утврди 
дека не постојат услови за давање одобрение за пре-
бивање на долговите, и побарувањата, за тоа во рок 
од осум дена ќе ги извести сите други народни бан-
ки на републикате и народните банки на автоном-
ните покраини. 

4. Долговите и побарувањата со странство во 
клириншки девизи не можат да се пребиваат. 

5. Организациите на здружен труд, на кои им е 
дадено одобрение работењето да можат да го вршат 
преку контокоректна сметка во странство, не се до-
лжни за работењето преку таа сметка да прибават 
одобрение за пребивање на долгот и побарувањето 
со странство. 

6. За работите што се однесуваат на произво-
дите со посебна намена и за другите облици на еко-
номските односи со странство од посебен општес-
твен интерес, одобрение по оваа одлука дава Наро-
дната банка на Југославија-Воениот сервис. 
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7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите под 
кои организациите на здружен труд можат да пре-
биваат должења и побарувања со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 37/77). 

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

О. бр. 67 
27 декември 1982 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Миодраг Вељковиќ, с. р. 

13. 
Врз основа на член 119 став 2 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ1 ', бр. 15/77. 61/82 и 77/82) и 
член бб став 1 точка 18 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), по прибавеното 
мислење од овластените банки, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКА 
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА СЕ ПРИ-

МААТ ВО ДЕПОЗИТ 

1. Во Одлуката за условите под кои средства на 
странски правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 
44/80 и 37/81), во точка 3 ставот 3 се заменува со два 
нови става, кои гласат: 

„Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлу-
ка не можат да се вршат во ефективни странски ва-
лути. 

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа точ-
ка, странските дипломатски и конзуларни претстав-
ништва, странските физички лица — членови и пер-
соналот на тие претставништва и странските нови-
нари акредитирани во Југославија можат уплатите 
на своите девизни сметки во конвертибилни девизи 
да ги вршат и во ефективни странски валути. Тргов-
ските и д,руги претставништва на странски фирми 
во Југославија и странски физички лица — персо-
нал на тие претставништва, можат на девизните 
сметки на претставништвата во конвертибилни де-
визи да ги полагаат непотрошените ефективни 
странски валути подигнати од тие сметки.". 

2. Во точка 4 по ставот 1 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Средствата на девизните сметки од точка 1 на 
оваа одлука можат по исклучок да им се исплату-
ваат на сопствениците на сметките и во ефективни 
странски валути, за покритие на трошоците за пату-
вања во странство, а најмногу до 10,000 динари ди-
нарска противвредност на валутата што се исплату-
ва." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

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

О. бр. 68 
27 декември 1982 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Миодраг Вељковиќ, с. р. 

14. 
Врз основа на член 115 и член 129 став 2 од За-

конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 
61/82), и 77/82 и член бб став 1 точка 18 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
42/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКО-
ВИТЕ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ, 
ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ И ПОБАРУВАЊА ПО ДРУ-
ГИ ОСНОВИ И НА РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕНИ 

СТОКИ 

1. Во Одлуката за условите за продолжување на 
роковите за наплатување на извезени стоки, извр-
шени услуги и побарувања по други основи и на ро-
кот за увоз на платени стоки („Службен лист на 
СФР^", бр. 6/82 и 53/82) во точка 2 во одредбата под 
12 на К Р О Ј О Т точката се заменува со точка и запирка 
и потоа се додава нова одредба под 13, која гласи: 

,.13) ако наплатата е извршена со чек и чекот 
и е предаден на овластената банка на наплата." 

2. Во точка 8 одредбата под 3) се менува и гласи: 
,,З) врз договорен износ на аванс и меѓуплаќања 

по работи на увоз на кредит — рокот за увоз што е 
предвиден со договорот за кредит со странскиот со-
договарач;" 

3. Точка 9 се менува и гласи: 
„9. По исклучок од одредбите, на оваа одлука, 

гувернерот на народната банка на републиката, од-
носно гувернерот на народната банка на автономна-
та покраина, може да го продолжи рокот за наплата 
на побарувањата, односно за увоз на платените сто-
ки и услуги и во други случаи што не се пропишани 
со оваа одлука, ако од поднесената документација 
оцени дека причините за продолжување на рокот се 
оправдани. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини се должни по исте-
кот на тримесечје^ , до 10-ти во наредниот месец, да 
доставуваат до Народната банка на Југославија три-
месечен извештај за продолжените рокови за напла-
та од став 1 на оваа точка." 

4. Во точка 11 ставот 3 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружен труд што врши из-

воз, одно-сно увоз на стоки во свое име а за сметка 
на друга организација на здружен труд, е должна 
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кон барањето за продолжување на рокот да поднесе 
докази дека организацијата на здружен труд за чија 
сметка е извршен извоз на стоки, односно за чија 
сметка се врши увоз на стоки, прифаќа наплатата 
на побарувањата по извозот на стоки, односно уво-
зот на стоки, да може да се изврши во рок подолг 
од пропишаниот.". 

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

О. бр. 69 
27 декември 1932 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

па гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Миодраг Велиновиќ, с. р. 

15. 
Врз основа на член 113 став 1 и член 129 ст. 1 и 

2 од Зак-онот за девизното работење и кредитните 
односи со странство (,,Службен лист на СФРЈ" , бо. 
15/77, G1/82 и 77/82), член 22 став 2 точка 2, член 24 
став 2 и член 57 став 2 од Законот за вршење на 
стопански дејности во странство (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/82) и член бб став 1 точка 18 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народнитите банки 
републиките, и народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81). 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊА ОДОБРЕНИЈА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ МА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ДА Д Р Ж А Т 

ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО 

1. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да и 
даде па организација на здружен труд регистрирана 
за вршење на надворешнотрговски промет одобрение 
за држење девизи на сметки во странство, а на ор-
ганизација на здружен труд која врши услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет и на за-
едница за осигурурање, односно на заедница за рео-
сигуравање — одобрение да може со странски парт-
нер да договори плаќање и наплатување на услуги 
преку контокорентна сметка, под условите утврдени 
со оваа одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се дава на 
определено време, но најдолго на една година. 

Ако организацијата на здружен труд има пот-
реба з а држење девизи во странство и повеќе од 
една година, должна е пред истекот на тековната 
година да и се обрати на народната банка на репу-
бликата, односно на народната банка на автономна-
та покраина со ново барање во кое ќе го наведе из-
носот на девизите што може да ги д р ж и во стран-
ство во наредната година, со ново образложение и 
со поднесување на соодветна документација. 

2. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да и 
даде на организација на здружен труд одобрение за 
држење девизи на сметки во странство: 

1) за изведување на инвестициони работи во 
странство - до 20% од вредноста на склучената ра-
бота, и тоа: 

- за потребите за снабдување и одржување на 
погони, градилишта и други работни единици и за 
обезбедување сместување и исхрана на работниците, 
за трошоците во врска со редовното тековно одржу-
вање на простории (канцеларии, мензи, спални и 
др), во височина на едномесечните трошоци за овие 
намени, а според претсметката што се поднесува 
кон барањето за издавање на одобрение; 

- за дел на авансот примен од странски парт-
нер ако со договорот за изведување на инвестици-
они работи тој дел на авансот е обусловен од држење 
девизи на сметка во странство, или за дел на стран-
ски кредит добиен за финансирање на таа работа, 
ако со договорот за кредит тој дел на кредитот е 
обусловен од д р ж е њ е девизи на сметка во странство; 

2) за вредноста на работите со наплата во ло-
кална валута (која не може да се трансферира) за 
кои е добиено одобрение од надлежната народна ба-
нка за на-плата во друга валута од пропишаната; 

3) за девизи кои потекнуваат од добивка оства-
рена во сопствено претпријатие во странство, девизи 
кои и припаѓаат на организацијата на здружен труд 
по осноз на распределба на добивката во мешовито 
претпријатие и девизи кои потекнуваат од добивка 
остварена од заедничко работење со странско прет-
пријатие - до износот за кој е дадено одобрението 
на надлежниот орган за користење во странство во 
смисла на чл. 24 и 57 од Законот за вршење на сто-
пански дејности во странство; 

4) за давање кауција или за полагање на депо-
зит за добро, квалитетно и навремено извршување 
на определени работи, ако странскиот содоговарач 
тоа го обусловува, со поднесување на доказ, и тоа: 
фотокопија на договорот или барањето на странски-
от содогосарач, односно на условите од распишанато 
јавно наддавање, или фотокопија на прописот на 
странската земја со кој се предвидува обврската за 
давање кауција или за полагање на депозит за добро 
извршување на определена работа; 

5) за плаќање услуги во меѓународниот стоковен 
и патнички промет, освен за плаќање на закупнина 
за опрема увезена во закуп до височината на про-
сечните месечни трошоци од претходната година што 
организацијата на здружен труд ги имала во врска 
со работењето во странство, утврдени врз основа на 
книговодствени податоци, што се прилагаат кон бара-
њето за добивање на одобрение, односно к а ј новоос-
нованите организации на здружен труд ,до височина 
на 1/12 од планираното годишно плаќање на услу-
гите. 

Во одобрението посебно се искажуваат основот, 
намената на средствата и износот на кој е дадено 
одобрението. 

3. Народната банка на републиката, односно на -
родната банка на автономната покраина може на 
организација на здружен труд која врши услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет и на 
заедници за осигурување, односно на заедница за 
реосигурување да и даде одобрение плаќањето и на -
платувањето на услуги да го врши преку контокоре-
нтна сметка што ја има со странскиот партнер, со 
тоа што долговното односно побарувачкото салдо на 
контокорептната сметка во текот и на краЈОт на к а -
лендарската година може да изнесува најмногу до 
30% — од износот на фактурираните услуги во прет-
ходната година — за организацијата на здружен 
труд која врши услуги во меѓународниот стоковен 
и патнички промет, а најмногу до 20% од износот за 
заедници за осигурување, односно за заедници за 
реосигурување. 

Кон4 барањето, организацијата на здружен труд 
од став 1 на оваа точка и поднесува на народната 
банка на републиката, односно на народната банка 
на автономната покраина договор со странскиот па -
ртнер со кој е утврдено плаќањето и наплатувањето 
да се вршат преку контокорентна сметка, како и 
видот на услугата. 
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По престанокот на контокорентниот однос, дол-
говното, односно побарувачко салдо мора да се на-
мири во рок о д 60 дена од денот па престанокот на 
тој однос, со извршување на услугите, а по исклу-
чок со плаќање, односно со наплата ве конвертиби-
лни девизи. 

4. Организациите на здружен труд кои вршат 
услуги на превоз во железничкиот и воздушниот 
сообраќај, како и организациите на здружен труд 
кои вршат поштенски, телеграфски и телефонски 
услуги, врз основа на меѓународни конвенц,ии и до-
говори што се ратификувани, ги плаќаат и напла-
туваат услугите преку контокорентна сметка согла-
сно со тие конвенции, однесено договори. 

5. Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина може, по 
смисла на член 22 став 2 точка 2 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство, да и даде 
одобрение на организацијата на здружен труд ак-
циите на вложените средства ЕО акционерско дру-
штво во странство да ги држи ка ј странска банка: 

1) ако прописите на таа земја го обусловуваат 
држењето на акции во странство, за што е должна 
да поднесе потврда од Стопанската комора на Југо-
славија или од конзуларното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во таа земја; 

2) ако со статутот на акционерското друштво е 
предвидена обврска за држење акции во странство, 
за што организацијата на здружен труд е должна 
да поднесе извод од статутот'на друштвото. 

Пред прибавувањето на одобрението од став 1 
на оваа точка, организацијата на здружен труд hp 
може да купува акции. 

6. Кон барањето за држење девизи на сметките 
ЕО странство од точ. 2 и 5 на оваа одлука, односно 
кон барањето за вршење на работење преку конто-
корентната сметка од точка 3 на оваа одлука, подно-
сителот на барањето прилага мислење од домашната 
овластена банка за бонитетот на странската банка. 

7. По исклучок од одредбите на оваа одлука, 
гувернерот на народната банка на републиката, од-
носно гувернерот на народната банка на автономна-
та покраина, може на организација на здружен труд 
да и одобри да држи девизи на сметки во странство 
и во други случаи, што не се предвидени со оваа 
одлука, ако од поднесената документација оцени де-
ка се оправдани причините за дружење девизи во 
странство. 

8. Организациите на здружен труд на кои им е 
дадено одобрение во смисла на оваа одлука, се до-
лжни на народната банка на републиката, односно 
на народната банка на автономната покраина да и 
доставуваат извештаи за плаќањето и наплатување-
то, како и за состојбата на сметката во странство за 
сское тримесечје, и тоа до 15-ти во месецот за изми-
натото тримесечје. 

Во извештаите од став 1 на оваа точка се иска-
жуваат девизите и динарите пресметани по курсот 
што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, кој важи 
на денот на истекот на периодот за кој се поднесува 
извештајот, и основите според кои се држат девизите 
и во кои валути (конвертибилни и клириншки), а 
валутите што не можат да се трансферираат се ис-
кажуват во оригинална валута. 

Документацијата за плаќањето и наплатувањето 
извршено преку сметката од став 1 на оваа точка, 
организациите на здржен труд се должни да је др-
жат средена во своето книговодство. 

Организациите на здружен труд од точка 4 на 
оваа одлука не се должни да ги доставуваат извешта-
ите од став 1 на оваа точка, а документацијата врз 
оонова на која се вршени плаќањата и наплатува-
њата преку нонтокорентна сметка мораат да је др-
жтат средена во своето книговодство. 

9. Народните банки на републиките, односно 
народните банки на автономните покраини и доста-
вуваат на Народната банка на Југославија збирен 
шестмесечен и годишен (извештај за дадените одо-
бренија, за прометот и за состојбата на девизите што 
организациите на здружен труд ги држат во стран-
ство, во рок од 45 дена од денот на истекот на пери-
одот за КОЈ се поднесува извештајот. 

Податоците во извештаите се искажуваат во 
илјади динари, по курсот што ќе го утврди Сојузни-
от извршен совет што важи на денот на истекот на 
периодот за кој се поднесува извештајот. Валутата 
што не може да се трансферира се искажува во ори-
гинал Ега валута и во динари по курсот од листата 
за девизите што је утврдува Народната банка на 
Југославија на денот на истекот на периодот. 

Народ,ните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини се должни 
по истекот на тримесеч је^ до 10-ти во наредниот 
месец да и доставуваат на Народната банка на Југо-
славија извештај за издадените одобренија од то-
чка 7 на оваа одлука. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите за 
давање одобрение на организациите на здружен тр-
уд да држат девизи во странство („Службени лист 
на СФРЈ", бр. 72/81) и Одлуката за единствените 
критериуми според кои народните банки на репу-
бликите, односно народните банки на автономните 
покраини ќе даваат одобренија за држење на конве-
ртибилни девизи во странство односно за вршење на 
работење преку контогеорентни . сметки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/С2). 

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

О. бр. 70 
27 декември 1902 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот 
на Советот на 

гувернерите 
замегогк-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Миодраг Вељковиќ, с. р. 

16. 

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82) и 
член бб став 1 точка 18 од Законот за Народната бан-
ка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен ли-
ст на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А . 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАЌАЊЕТО И НАПЛА-
ТУВАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 

1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
странстзо се врши преку банките овластени за вр-
шење на работи на платниот промет и кредитните 
работи со странство и преку Народната банка на 
Југославија. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од оваа то-
чка, организациите на здружен труд, врз основа на 
одобрение од народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автономната покраина, 
плаќањето и наплатувањето на стоки и услуги, ос-
вен наплатувањето по менувачките работи регули-
рани во точ. 1 и 2 на Одлуката за условите под кои 
наплатувањето во Југославија се врши во ефектив-
ни странски пари, странски чекови и кредитни пи-
сма („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/82 и 77/82), мо-
жат да го вршат и в-о ефективни странски пари и 
така наплатените ефективни странски пари да ги 
полагаат на своја девизна сметка. 

Одобрението од став 2 на оваа точка се издава 
за секое поединечно плаќање односно наплатување 
врз образложено барање од организацијата на здру-
жен труд или од друго домашно правно лице, под 
услов стоките да се извезуваат, а услугата да му се 
дава на странско лице, или услугата да ја дава стран-
ското лице, и одлука за тоа да донесол надлежниот 
орган на управувањето со организацијата на здру-
жен труд односно со други домашни правни лица. 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со продажба на домашни стоки во бесцарин-
с к и ^ зони и со странски стоки во слободните царин-
ски продавници, ако имаат склучен договор за врше-
ње па менувачки работи можат, без посебно одобре-
ние од надлежната народна банка, да му ги прода-
ваат стоките на домашни и странски физички лица и 
да ги наплатуваат во ефективни странски пари. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на продажбата на странски стоки од 
консигнационите и потконсигнационите складови 
снабдување на странски воздухоплови и бродови со 
гориво и мазиво во рамките на извршувањето "на ра-
ботите на реекспортот — рампласманот, как-о и за 
снабдување на странски воздухоплови и бродови со 
земјоделски и прехранбени производи, со технички 
материјал и со други стоки, ако имаат склучен дого-
вор за вршење на менувачки работи можат, стоките 
продадени на странски лица во Југославија, да ги 
наплатуваат во ефективни странски пари без по-
себно одобрение од народната банка на републиката, 
односно народната банка на автономната покраина. 

Организациите на здружен труд што вршат ус-
луги во меѓународниот стоковен и патнички промет, 
кога како овластени застапници на странски лица, 
непосредно или преку патничките односно туристи-
чките агенции, продаваат патнички и стоковни возни 
исправи за сметка на странските лица што ги заста-
пуваат можат, ако имаат склучен договор за врше-
ње на менувачки работи, услугите дадени на стран-
ски лица во Југославија да ги наплатуваат и во 
ефективни странски пари без посебно одобрение од 
надлежната народна банка. 

Ефективните странски пари наплатени по основ 
на продажбата ма стоки, односно дадените услуги од 
точ. 1 до 3 на оваа точка, се полагаат на посебна де-
визна сметка на организацијата на здружен труд. 

3. Организациите на здружен труд што вршат 
услуги во меѓународниот стоковен и патнички про-
мет, како и новинско-издавачките и радиодифузните 
организации на здружен труд можат, од овластената 

банка, да купуваат и во својата благајна да држат 
ефективни странски пари и чекови што гласат на 
странски пари, до износот утврден во одобрението на 
народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина заради обезбедување 
на потребните износи за дневници за персоналот на 
Транспортното средство и за плаќање на другите 
трошоци во странство во врска со Транспортното 
средство и со стоките, односно за дневници и за пла-
ќање на други трошоци на новинарите и вонредните 
известувачи во странство. 

АКО организациите од став 1 на оваа точка имаат 
потреба во својата благајна да држат определен из-
нос на ефективни странски пари, односно чекови 
што гласат на странски пари, се должни, кон бара-
њето со кое бараат одобрение, на народната банка 
на републиката односно народната банка на авто-
номната покраина, да и поднесат: , 

1) одлука на органот на управувањето за изно-
сот на ефективните странски пари и чекови што 
гласат на странски пари, кои можат да се држат во 
благајната, со тоа што тој износ не може да биде 
поголем од д есет дневниот просек на потребите спо-
ред тој основ од став 1 на оваа точка во претходната 
година; 

2) образложено барање со податоци за користе-
ните ефективни странски пари и чекови што гласат 
на странски пари сп-оред основот од став 1 на оваа 
точка во претходната година. 

Персоналот на организациите од став 1 на оваа 
точка, при службено патување во странство изнесу-
вањето на ефективни странски пари и чекови кои 
гласат на странски пари пред царинските органи го 
правда со патен налог и со потврда од својата орга-
низација во која се назначени името и презимето на 
работникот и износот и видот на ефективните стран-
ски пари и чекови кои гласат на странски пари а 
кои се изнесуваат според основот од став 1 на оваа 
точка. Наведените организации се должни да водат 
регистар на издадените потврди. 

Царинскиот орган ја одзема потврдата од став 3 
на оваа точка за потребите на контролата на изда-
дените потврди според основот од став 1 ,на оваа то-
чка и ја доставува до Народната банка на Југосла-
вија. 

4. Плаќањето и наплатувањето во ефективни 
странски пари и чекови што гласат на странски па-
ри, во смисла на оваа одлука, може да се врши само 
во валутите содржани во листата на курсевите на 
ефективните странски пари што ја издава надлеж-
ниот орган на меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар. 

Ако за определени ефективни странски пари се 
поведат посебни ограничувања, тие ограничувања 
важат и за плаќањето и наплатувањето во ефектив-
ни странски пари и со чекови што гласат на стран-
ски пари, што се вршат според оваа одлука. 

5. Врз наплатувањата во ефективни странски 
пари, што не се регулирани со оваа одлука, се при-
менуваат одредбите на Одлуката за условите под 
кои наплатувањето во Југославија се врши во ефек-
тивни странски пари, странски чекови и кредитни 
писма. 
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6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 71 
27 декември 1982 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Миодраг Вељковиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на шеесетгодишнината од животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги во изградбата на социјалистичкото самоуп-
равно општество и за јакнењето на свеста на наши-
те граѓани за слобода и независност на земјата како 
и за придонес кон нејзината политика на мирот и 
пријателската соработка со другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Петрић Петра Јакша. 

Бр. 65 
6 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ковач Валентина Валентин, Кумер-Мавсер 
Ивана Марија, Лебан Алојза Алојз, Мали-Шваб 
Мартина Матилда, Медвешчек Михаела Владислав, 
Плевник Михаела Франц, Поберај Ј о ж е ф а Иво, 
Рамовж Ивана Цирил, Страјнар Јакоба Отон, Тер-
пинц Драга Милан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Чесник Петра Петер, Мартинуч Јожефа Франц, 
Плестењак Јернеја Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бранко Ивана Евалд, Брњак Б л а ж а Владимир, 
Драшлер Франца маг. Јоже, Хвала Зорана Леон, 
Костјуковски Грегорија Игор, Кра јнц Франца Ми-
лован, Кропивник Франца Јоже. Ликар Јанеза Ста-
ниол ав, Липужић-Гартнар Јанеза др Марија, Мис 
Франта др Душан, Мухар-Бергант Луке Тинка, 
Омладич Филипа Љубан. Пинтар Рудолфа Рудолф, 
Подхостник Ивана Карел, Похлевен Јоже Карел, 
Ра јх Франца Леополд, Вентин Мате Василиј, Вог-
ринц Мартина Јоже, Зупанчич Јакоба Антон, Ж и -
брат Мартина Иван, Шиндич Рудолфа Злато, Жни-
дар Јанеза маг Винценц; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Михелич Макса Душан; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ба јт Франц Матија, Бизјак-Јеленц Грегор ја 
Ивана. Ценц Алојза Алојз, Долган-Добрила Антона 
Слава, Хумар Фрдинанда Алојз, Јордан Игнаца 
Силво. Кершеван Франца Александер, Кумар Вида 
Славко, Левачич Петра Стјепан, Ликар Антена 
Франц, Луначек Адолфа Ceprej, Мателич-Зајц Ру-
перта Ирена. Меден-Рот Јанеза Каролина, Мусулин 
Раде1 Мане, Павлин-Дролц Јовахима Хелена, Писк-
-Хумар В.алентина Марија, Рангус Франца Антон, 
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Шксфиц-Видиц Франца Ерна, Штрафела Антона 
Јоже, Трампуж Франца Алојз, Тројар-Груден Гаш-
пера Милица, Удович Јакоба Радо, Weber Franca 
Tomaz, Жупанчич-Врхунец Ивана Даница, Жнидар-
чич Антона Антон; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арко Карла Драгутин-Тине, Бахор Јанеза Ан-
тон, Балковец Јуриј а Марија, Берлич Франца Ми-
лан, Верник Јалеза Иван, Бежек-Врецељ Антона 
Вера. Ерглез-Пагон Цирила Неда, Черне Петра Ла-
дпсав, Должан-Одлазек Волчаншек Франца Јелка, 
Еојавец Алојзија Валентин, Флорјанчич Франца 
Здравко, Горенц Ивана Иван, Грос-Лавренчич Ан-
тона Милета, Хиршел Франца Франц, Јанеж Анте-
на Винко, Јордан-Ретељ Матије Алојзија, Корошец 
Ивана Јанез, Котар Антова др Антон, Ковачич 
Алојза Терезија, Кожух Р1вана Жанда, Крамарич 
Мирка Јанез, Кумер Франца Иван, Лебер Франца 
Франц, Лебич Ивана Алојз, Липовец Франца 
Франц, Липовшек Ивана Јанез, Ловец-Бартол Ште-
фана Зденка, Лубинич Ивана Нико, Маријанац-
-Кнавс Франца Антонија, Маркович Алојза Јоже, 
Мартињак-Уршич Валентина Даница, Матко-Три-
плат Луке Штефка, Мрак Штефана Јоже, Муслин 
Цока Босиљка, Маракс Валентина Долфе, Ојстр-
шек-Томец Иван Ивица, Отоничар Ангола Алојз, 
Пакиж Јанеза Виктор, Печек Јанеза Алојз, Петан 
Јанеза Мартин, Поланец Матеја Иван, Прашникар-
-Прмјатељ Франица Кристина, Равникар-Пајк Ма-
фије Јустина, Ремс Ивана Милан, Рижнер Ивана 
Конрад, Рожа-нц Јожета Јанез, Рутар Антона Јоже, 
Симич-Кобал Јоже Људмил а, Стезинар Карла Ан-
тон, Шкербец Франца Иван, Шмид Јанеза Марија, 
ШтрукелЈ ЛудЕИка Лудвик, Томшич Франца Јоже, 
Уле Јанеза Мирослав, Валентин Антона Антон, Ва-
сич-Рамшак Франца Марија, Влепич-Скендер К а -
зимира Марија, Ж у ж а Рока Стане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алмајер Јанеза Јожефа, Ардалич Благоје Бо-
жидар, Арко-Истенич Јожефа Драгица, Барага Ане 
Алојзиј, Battelli-Neljak Vladimira Marija. Берглез 
Јожета Јоже, Бетон Гашперја Франчишка, Бокал 
Антона Август, Бранцељ-Интихар Јернеја Ивана, 
Брецељник Јоже Ладо, Чех Конрада Иван, Драго-
лич Јанеза Франц, Дремел Франца Иван, Габријел-
чич Антена Петер, Гелтар Карла Антонија, Героец 
Звонка Петер, Герден Карла Антон, Гнезда Франца 
Јанез, Гомилшек-Журан Ивана Аница, Град Каре-
ла Франц, Хајшек Франца Јоже, Херблан Франца 
Стане, Хрен Мирослава Јанез, Јанчар Франца Ду-
шан, Јапељ Јанеза Јанез, Јерас-Промац Милана 
Терезија, Јерман-Јустин Алојза Марија, Јудеж-
-Жалиг Франца Марија. Кач Петра Петер, Келенц 

Фраица Виктор, Кнауберт-Божић Матевж Даније-
ла, Кочевар-Скрињар Антона Антонија, Кодрич 
Франца Алфонз, КокалЈ Ловра Ловро, Корошец 
Андреја Јоже, Ковач-Словша Франца Ива, Крањц-
-Згонц Матије Олга, Крашевец Јакоба Франц, Кун-
стек Метије Марјан, Кушлан-Лапајне Јанеза Иван-
ка, Лаврич Франца Антон, Логај Фра-нца Нада, 
Лупша-Подгорник Ивана Бреда, Мајцен Стане Из-
ток, Матјашич Ивана Штефан, Мазиј Карол а Дра-
го, Медвен-Стошек Јоже Даница, Меглич Симона 
Станко, Михелич Јоже Иво, Миклавчич-Гобец Пе-
тра Бреда, Младеновиќ Петра Ненад, Млакар Ал-
бина Албин, Млинар-Авсец Антона Банда, Онушич 
Франца Иван, Павчич-Жванут Франца Силва, Па-
влинич Франца Франц, Пирнат Јанеза Франц, 
Племелѕ Ивана Алберт, Плевник Франца Франц, 
Псжовец Феликса Рајмунд, Поповић Габриела Да-
нијел, Примц Карела Карел, Пуркарт-БертонцелЈ 
Миклавжа Алојзија, Радош Леона др Божидар, 
Раздрих-Хорват Маќеа Марија, Ројц Јосипа Јосип, 
Сливар Рудолфа Евфемија, Станковић Богдана 
Бранко, Станоник-Вебер Франца Иванка, Старич-
Павчник Ивана Да1нијела, Стефанциоса Франца 
Татјана, Шарц-Хахтигал Јанеза Марјета, Шега Ан-
тона Јоже, Шлајнар-Матичич Лудвика Мара, Том-
шич-Јенц Франца Марија, Шуштершич Франца Ј а -
нез, Трампуж Франца Матевж, Тратник-Принчич 
Јосипа Ивица, ТраЕникар Винка Иван, Турк-Весел 
Штефана Аница, Weber-La vric Terezije Јога, Весел 
Ангола Антон, Видали Ивана Виљем, Вучинич-
-Клинец Франца Габриела, Вулић Јанка Марта, 
Замуда Луке Јанко, Зупанчич Владимира Влади-
мир, Жгур-Печек Јоже Штефка, Ж ни д аршин Алој-
за Франц, Жнидаршич-Кунстек Јанеза Иванка; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Градишар Јанез а Војко, Јазбец Франца Борис, 
Кузмин РуДолфа Рудолф, Мајцен Франца Франц, 
Маролт Јоже Јоже, Пахор Антона Карло, Старчич 
Франчиш,ке Јанез, Вогринец Јанка Милан, Зорц 
Ангела Албин, Жлебник Алојзије Лео, Жнидаршич 
Франц а Дарко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Арко Марија Марија, Циленшек Ленарта Лен-
ко, Черкез Фрање Мирко, Гардашевић Петка Војин, 
Јанчич Јожефа Леополд, Јухас Фрање Бранко, К а ј -
них Сречка Марјан, Кончина Јоже Рафко, Копу-
шар Д анимира Данијел, Корошец" Јел ен Стане Сил-
ва, Крашевец Јожефа Рајко, Матајди Ивана Ру-
долф, Меден-Жгањар Слепана Бранка, Млакар 
Јожефа Антон, Муратагић Мухарема Наја, Перчич 
Јоже Антон, Планиншек Карла Карел, Подкриж-
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ник-Постоврпшик Јанеза Штефаиија, Прелог Фран-
ца Мирко, Стебловетик Рудна Руди, Шламбергер 
Штефана Јоже, Тадич Пера Анкица, Тамше Фран-
ца Марјан, Жиберт-Ребољ Франца Розалија; 

— за залагање и постигнат.и успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Борштник-Кошир Ивана Мајда, Брецељник Јо-
ж е Франц, Брегар Јоже Слободан, Цафута Петра 
Јанез, Дајчман Албина Мирослав, Дебевец-Урх 
Франца Јожефа, Делакорда Михаела Едвард, Taj-
зер Јанеза Марјан, Герл-Стрле Јанеза Мариаа, Илец 
Јоже Јоже, Ивартник Рудолфа Марија, Јагер-
-Кревх Ферда Викторија, Катерен Андреја Јоже, 
Кебе-Абрахамсберг Јоже Нада, Кјудер Еда Матјаж, 
Клавс Јакоба Петер, Колар Јоже Едвард, Ковачич 
Станислава Штефан, Кнап-Залар Франца Мајда, 
Кос Леополда Емил, Крашевец-Зидар Јанева Дра-
гица, Крашевец-Антончич Јожета Кристина. Кри-
жич- Жнидаршич Антона Ивана, Марина Идриза 
Тахир, Мартинчич Јожета Антон, Матех-Резман 
Бинка Иванка, Метелко Франца Франц, Мочник 
Антона Иван, Муцк Отона Ото, Оцепек Ивана Ј а -
нез, Омладич Албина Бранко, Овсец Јанеза Јанез, 
Перцан-Павчич Луциј ана Јадранка, Плавец-Хлебрзц 
Анто на Ана, Подрепшек Алојза Антон, Прим ц- Ге-
речник Ивана Нада, Приможич Антона Алојзиј, 
Пуркарт Андреја Зофија, Стевановић Адама Рад-
мила, Шкофиц Августа Драго, Шкорић-Нжолић 
Ђура Рамка, Шкрубеј-Годец Антена Марија, Штри-
Фоф-Жнидаршич Јанеза Вероника, Трошт Јоже 
Алојз, Турк Андреја Јожа. Турншек Јоже Јоже. 
Васле Штефана Август, Вовк Карла Владо, За -
кра јшек-Крањц Павела Марија, Завршни,к Јоже 
Иванка, Зевник Карла Јоже, Жнидаршич-Ликар 
Петра Вида, Жохар Петра Петер; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Б јелич Бранка Желжо, Ферфоља Ал о ј за Среч-
ко, Гмеинер Јоже Павле, Хенигман Цирил а Цирил, 
Кодермац Јелка Жарко, Ласич Марјана Марјан, 
Марушић Августа Златко, Палиќ Гвида Гвидо, РеЈц 
Викторија Марјан, Сребрнич Емил а Миленко, Сак-
сида Владимирја Франц. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Бр. 78 
20 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

4. 

5. 

Одлука за формирање на Извршен секре-
таријат за подготовка и одржување на VI 
заседание на Конференцијата на Обединети-
те нации за трговија и развој (VI 
UNCTAD) - - - - - - - - -
Одлука за измени на Одлуката за височи-
ната на надоместот за вршење задолжите-
лен ветеринарско" санитарен преглед на 
пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадо-
ци, семе за вештачко осеменување и други 
предмети со кои може да се пренесе зараз-
на болест во прометот преку границата на 
Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија — — — — — — — — — 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

- - 1 0 

13 

Упатство за спроведување на чл. 6 до 11 од 
Уредбата за изворите и динамиката на из-
двојувањето на девизи за плаќање на увозот 
на нафта, деривати на нафта и јаглен за 
коксирање од конвертибилн,ото подрачје во 
првото тримесечје на 1983 година, и за спро-
ведување на точ. 1 до 3 од Одлуката за ут-
врдување на процентот на издвојувањето на 
конвертибилни девизи за потребите на ф е -
дерацијата за 1983 година остварени по ос-
нов на извоз на стоки и услуги 
Правилник за условите за преглед и жиго-
сување на справи за мерење на течни горива 
Правилник за начинот на обележувањето на 
возилата со кои се превезуваат деца — — 
Правилник за метролошките услови за д.иги-
тални волтметри за еднонасочни напони — 
Правилник за посебниот знак за означување 
на возилото со кое управува лице на кое му 
се оштетени екстремитетите битни за упра-
вување со возилото — — — — — — 
Правилник за измена на Правилникот за ју-
гословенските стандарди за огноотпорен ма-
теријал — — — — — — — — — 
Одлука за измена и дополнение на Одлука-
та за условите под кои средства на странски 
правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит — — — — — — — 
Одлука за измени и дополненија на Одлука-
та за условите за продолжување на рокови-
те за наплатување на извезени стоки, извр-
шени услуги и побарувања по други основи 
и на рокот за увоз на платени стоки — — 
Одлука за условите за давање одобренија на 

организациите на здружен труд да држат де-
визи во странство — — — — — — — 
Одлука за условите под кои плаќањето и 
наплатувањето во работењето со странство 
се врши во ефективни странски пари — — 

Одликувања — — — — — — — — — 
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