
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издалне на српскохрватски 
односно хрватсносрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи слоред тарифата -
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Петок, 11 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 7 ГОД. X X X I X 

Цена на овој б^ој е 20 динари. — Акон-
тација па претплатата за 1983 година 
изнесува 1.140 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена. - Редакција; Улица 
Јована Ристика број 1. Пошт. фах 22в. 
- Телефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

86. 

Врз основа на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82) и член 
39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА КУРСЕВИТЕ ПА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗ-
НИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА 
ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ П Р И ИЗВО-
ЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И 
ПЛАЌАЊЕ, К А К О И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТА-

ТИСТИКАТА 

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на основицата 
за пресметување на царината и на другите увозни 
давачки, на даночните олесненија за остварениот 
девизен прилив при извозот и искажување на пра-
вото иа увоз и ',плаќање, како и за потребите на ста-
тистиката („Службен лист на СФРЈ" , бр, 63/82 и 
3/83), точка 2 се менува и гласи": 

„2. За определување на основицата за пресме-
тување на даночните олесненија за остварениот де-
визен прилив при извозот, во конвертибилна валута, 
се зема продажниот курс на таа валута утврден во 
курсната листа бр. 255 формирана на меѓубанкар-
скиот состанок на девизниот пазар од 29 декември 
1982 година. 

Текстот н,а став 2 од оваа точка е даден во анек-
сот кон оваа одлука и е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

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

Е. п. бр. 43 
10 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

87. 

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Ц а -
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), сојузниот секретар за ф и -
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИ-
ЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ 

СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ -

Член 1 
Во Правилникот за слободните царински про-

давници и за снабдувањето на превозните средства 
во меѓународниот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76 и 41/79) во член 7 став 1 по зборот: 
„стоки" се додаваат зборовите: „од консигнационен 
склад и од централен магацин". 

Во став 4 на кра јот се додаваат запирка, и збо-
ровите: „а врз основа на евиденцијата за дневната 
продажба што се води ЕО книгата на парагон-бло-
кови, односно врз основа на податоците за таа про-
дажба добиени со електронска обработка". 

По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат: 
„По барање на држателот на слободната царин-

ска продавница, царинарницата ги заверува месеч-
ните извештаи за продадените стоки, што служат за 
пресметка со коисигнациониот склад, со тоа што еден 
примерок на извештајот задржува . 

Царинарницата во седиштето на консигнациони^ 
от склад, по барање на држателот на коисигнацио-
ниот склад, ги заверува фактурите за продадените 
стоки, што служат за пресметка со принципалот, а 
врз основа на извештаите за продадените стоки за-
верени од царинарниците во седиштата на слобод-
ните царински продавници." 

Во досегашниот став 5, кој станува став 7, збо-
ровите: „ст. 3 и 4" се заменуваат со зборовите: „ст. 
3 до 5.". 

Член 2 . 
Во член 11 став 2 на крајот се додава нова ре-

ченица, која гласи: ,,Ако со стоките од централниот 
магацин на едно воздухопловно пристаниште се 
снабдува воздухоплов на друго воздухопловно при-
станиште, пресметковниот лист мора да биде снаб-
ден со следната клаузула : „Стоките се упатуваат до 
царинарницата 

Член 3 
. Во член 14 став 1 по зборот: „летање" се дода-

ваат зборовите: „од меѓународна линија" . 

Член 4 
Во член 15 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
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„Стоките што не се продадени за време на лета-
њето на меѓународни линии можат да се вратат г,о 
консигнациони^ склад, односно во централниот ма-
гацин или да се задржат во воздухопловот, ако воз-
духопловот е под непосреден царински надзор или 
ако воздухопловот го продолжува летењ,ето на меѓу-
народна линија. 

За стоките што по завршувањето на летањето па 
воздухопловот на меѓународна линија остануваат во 
воздухопловот, односно во определени простории на 
воздухопловот, царина р пица та на воздухопловното 
пристаниште к а ј која се завршува меѓународниот 
лет ги срамнува податоците од заклучениот пре-
сметковен лист со фактичката состојба на стоките 
и става царинско обележје — пломба на просториите 
во воздухопловот во кои се сместени стоките, коза 
не смее да ,се повреди пред полетувањето на возду-
хопловот во странство. Податокот за бројот на ца-
ринската пломба царинарницата го задишува во 
пресметковниот лист." 

Член 5 
"Тлен 18 се менува и гласи: 
„За стоките што се примени во централен мага-

цин, држателот на магацинот води евиденција во вид 
на листови на картотека, одвоено за странски и 
Одвоено за домашни стоки, според образецот бр. 1 
(член 7 став 3) или по системот на електронска обра-
ботка на податоците, ако тоа го. одобри надлежната 
царинарница. Листовите на картотеката мораат да 
бидат заверени и нумерирани од страна на царинар-
ницата. Царинарницата води регистар на заверените 
листови на картотеката. Држателот на централниот 
магацин ја раздолжува евиденцијата за стоките што 
се евидентирани во листовите на картотеката врз 
основа на дневната рекапитулацнј а на пресметков-
ните листови, односно врз основа на излезните л и -
д о в и . " 

Ч л е ^ 6 
В о член 19 став 2 по зборовите: „централниот 

м е н д и н , " се додаваат зборовите: „а еден во цари-
нарницата,". 

Член 
Во член 25 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Снабдување со технички стоки може да се из-

врши во луката, односно пристаништето од кое плов,-
ниот објект од став 1 на овој член го напушта цари-
нското подрачје на Југославија. По исклучок, снаб-
дување може да се одобри и во друга лука или при-
стапните, под услов стоките да се сместат под ца-
рински надзор во просториите на пловниот објект 
на кои царинарницата става царински обележја што 
не смеат да се повтзедат додека пловниот објект не 
го напушти царинското подрачје на Југославија." 

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се 
додава нов став 4, кој гласи: 

,.Во маргините можат да се опре/ѕелат посебни 
простории за смес-тување на стоки -наменети за снаб-
дување на странски јахти и други пловни објекти од 
став 1 на' овој член и тие простории во поглед на 
царинскиот надзор и постапката со стоките се сме-
таат за составен дел на централниот магацин." 

Во досегашниот став 3. кој станува став 5, на 
кракот се полагаат запирка и зборовите: „или во 
марина што е определена како граничен премин за 
меѓународен поморски сообраќај." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 8 
Во член 23 по став 6 се додаваат четири нови 

става, кои гласат: 

„Бродов,ите од став 1 на овој член можат да се 
снабдуваат, зарад,и подобрување на асортиманот на 
стоките, во количества на,д пропиша,ните во ст. 5 и 
6 од овој член,-СО' тоа што организацијата на здру-
ж е н труд регистрирана за снабдување на бродови 
мора да поднесе пресметковен лист. По завршува-
њето л-ха пловидбата на меѓународна линија, запо-
ведникот па бродот или овластениот член на еки-
пажот го заклучува пресметковниот лист. 

Организацијата на здружен труд што снабдува 
бродови поднесува до царинарницата месечна река-
питулакија (пописен лист) на заварените пресмет-
ковни листови. 

Непродадените стоиш можат да се вратат од 
бродот во консигнациониот склад, односно во цен-
тралниот магацин од кој се упатени, Стоките се 
враќаат врз основа на повратен лист. 

Врз поднесувањето на пресметковниот лист, ме-
сечната рекапитулациј а и повратниот лист сообра-
зно се применуваат одредбите од чл. 10, 11 и 14 на 
овој правилник." 

Досегашниот став 7 станува став 11. 

Член 9 
Во член 30 став 1 зборовите: „во првата лука" 

се бришат. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр . 3-1262/1 
26 јануари 1983 год,ина 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Ј о ж е Флорјанчич, с. р. 

88. 
Врз основа на член 16 од Законот за постоја-

ните средства на Фондот на федерацијата за кре -
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 74/80, 42/82 и 74/82), во врска 
со член 17 од Договорот за здружување на дел од 
средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
со периодот од 1981 до 1885 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 2/82), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА' КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМИИ 
П О К Р А И Н И ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ГИ ЗДРУЖУВААТ' ВО ЗАЕДНИЧКИ-
ТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ" СО ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И ,СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

КОСОВО 

1. Евиденцијата за здружувањето на дел од по-
стојаните средства на Фондот на федерацијата за 
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кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1981 до 13313 година, со-
гласно со член 4 став 1 точг.а 3 од Зскси-гот за Фо-ндот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно разгалените републ.ики и 
автономни покраини („Службен лист па СФРЈ" , 
бр. 33/7G- и 72/31) — (во натамошниот текст: Фон-
дот на федерацијата) ја Б О Д И Фондот на федера -
цијата врз основа на податоците искажани г,о из-
вештајот на надлежниот слоган, односно на,длеж-
ната организација во републиката и автономната 
покраина. 

2. Извештајот од точна 1 на оѓа упатство со-
држи податоци за износите па здружените сред-
ства што им се уплатени или пренесени во мате-
ријална форма на корисниците па тие средства на 
териториј ата на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово што се искажуваат на образе-
цот УС. 

Извештајот од став 1 на оваа точка, односно 
образецот УС ги содржи следните податоци иска-
жани по републики и автономни покраини, и тоа: 

1) за организациите на здружен труд што 
уплатуваат средства односно пренесуваат средства 
во материјална форма: 

— назив и седиште на организацијата на 
здружен труд што здружува средства; 

— износ на средствата уплатени, на ж и р о -
сметката , односно сметката на издвоените сред-
ства на организацијата на здружен труд со ко ја 
се здружуваат средствата или на нејзината банка; 

— износ на пренесените средства во матери-
јална форма; 

— датум на извршената уплата односно пре-
нос на средствата; 

— назив и седиште на организацијата на здру-
жен труд или на нејзината банка на која и се 
уплатени односно пренесени средствата по основ 
на здружувањето; 

— број на ж и р о сметката односно на сметката 
на издвоените средства на која се уплатени сред-
ствата; 

2) за организациите на здружен труд што 
примиле средства по основ на здружувањето: 

— назив и седиште на организацијата на 
здружен труд или на нејзината банка што ги при-
мила средствата по основ на здружувањето; 

— износ на примените средства уплатени на 
жиро-сметката, односно сметката на издвоените 
средства на организацијата на здружен труд или 
на нејзината банка; 

— износ на примените средства во материјал-
на форма; 

— датум на приемот на средствата; 
— назив и седиште на организацијата на 

здружен труд што ги уплатила односно пренела 
средствата по основ на здружувањето. 

3. Податоците за пренесените средства во ма-
теријална форма од точка 2 на ова упатство се 
внесуваат во извештајот од точка 1 на ова упат-

ство во вредносна форма од записникот на коми-
сијата на организацијата па здружен труд што ги 
примила ѕ средствата во - согласност со самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата. 

4. Надлежните органи односно организации 
од републиките и автономните покраини доставу-
ваат до Фондот на федерацијата извешта ј со по-
датоци' од точка 2 одредба под 1 на ова упатство, 
а податоците од таа точка одредба под 2 на ова 

упатство ги доставуваа^ само надлежните органи 
односно организации од стопански недоволно раз -
виените републики и од Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово. 

5. Извештајот од точка 1 на ова упатство за I, 
II и III тримесечје на тековната година се доста-
вува до 25--ти во месецот за изминатото тримесеч-
је а извештајот за IV тримесечје се доставува на ј -
доцна до 15 февруари наредната година. 

Извештајот од точка 1 на ова упатство за те-
ковниот период ги о п ф а ќ а и сите евентуални про-
мени што настанале во однос на податоците што 
ги содржи извештајот за претходниот период. И з -
вештајот за IV тримесечје ги о пфаќа и уплатени-
те средства, односно средствата пренесени во ма-
теријална форма до 30 јануари наредната година, 
согласно со член 5 став 2 од Законот за постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за кре -
дитирање на побрзршт развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1981 до 1985 година. 

6. Врз основа на збирот на средствата по три-
месечните извештаи од точка 5 на оваа упатство, 
Собранието на Фондот на федерацијата го утвр-
дува годишниот износ на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата што се остварени по ос-
нов на здружување на трудот и средствата за од-
носната година. 

7. Извештајот од точка 1 на ова упатство за 
1981 година ќе се достави до Фондот на федера-
цијата до 20 февруари 1983 година, а за 1982 го-
дина — до кра јот на февруари 1983 година. 

8. Републичкиот односно покраинскиот секре-
таријат за финансии ќе го извести Фондот на ф е -
дерацијата вр рок од пет дена од денот на објаву-
вањето на ова упатство за тоа кој орган или орга-
низација според прописите на републиката однос-
но автономната покраина, е надлежна за доставу-
вање на извештајот од точка 1 на ова упатство до 
Фондот на федерациј ата. 

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

Бр. 6-844/2 
2 февруари 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Ј о ж е Флорјанчич, с. р. 
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, Образец УС 

89. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за 
прометот ,на отрови („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА НЕУПО-
ТРЕБЕНИТЕ ОТРОВИ И АМБАЛАЖАТА ШТО 
Е КОРИСТЕНА ЗА ПАКУВАЊЕ МА ОТРОВИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА П О В Л Е К У В А Њ Е НА ОТРО-

' ВИТЕ ОД ПРОМЕТ ' 

Член 1 
Уништувањето, односно отстранувањето на оста-

тоците од неупотребените отрови и на амбалажа-
та што е употребена за пакување на отрови, како 
и повлекувањето на отровите од промет се врши 
на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Под уништување на остатоците на отрови, во сми-

сла на овој правилник, се подразбира преведува-
њето на непотрошените и неупотребените отрови 
по пропишани методи во неотровни и нештетни ма-
терии. 

Под уништување на амбалажата што е употре-
бена за пакување на отрови (во натамошниот текст: 
амбалажата) се подразбира, во см,исла на овој пра-
вилник. деконтаминација на надворешните и вна-
трешните површини на амбалажата со примена на 
пропишани методи и нијзино уништување по ф и з и -
чки пат. 

Ч л е н 3 
За уништување на отровите се применуваат 

следните методи, и тоа: 
1) растворање; 
2) разблажување; 
3) таложење; 
4) мешање со други хемиски соединенија; 
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5) термички разградување; 
6) оксидација; 
7) редукција; 
8) хидро лиз а. 
Изборот и примената на методите од став 1 на 

овој чле-н, како и пр,имената на други методи засно-
вани врз достигањата на современата наука, се 
врт,и по согласност со ф'изич;к0--хемиск:ите ,и други 
ocgGxkm на отровите. 

Уништувањето на остатоците на отрови и на 
амбалажата по методите од став 1 на овој член мо-
же да се врши, ако со нивната примена настануваат 
стабилни нвотровни соединениј.а и ако при уништу-
вањето ,не се разбиваат отровни или други штетни 
гасови чија концентрација би го залрозувала живо-
тот или здравјето на луѓето или штетно би дејству-
вала врз човековата средина. 

Член 4 
Остатоците на отровите и амбалажата, што по-

ради своите физичко -хемиски или други особини 
не можат да се уништат на начин кој не го загро-
зува животот или здравјето на луѓето, односно кој 
не дејствува штетно врз човековата средина, се от-
странуваат и чуваат во објекти определени за тоа, 
односно во простории, под условите пропишани за 
држење на отрови. 

Член 5 
Уништување, односно отстранување на отровите 

и амбалажата не смее да се врши со испуштање на 
отровите во атмосферата, ниту со ф р л а њ е на отро-
вите и амбалажата ЕО море и во езера, во природни 
и вештачки водотеци, во канализациона мрежа, во 
септички и нуж,ничии јами, со истурање на отро-
вите по земја, со закопување на отровите ж амбала-
жата го земја или со неорганизирано изнесување 
на депонии, како ни на друг начин што би преди-
звикал загадување на човековата средина. 

Член 6 
Уништување на остатоците од отрови на амбала-

. жата во организациите на здружен труд се врши 
под надзор на работник кој има соодветна в,исока 
стручна подготовка предвидена во член 17 став 1 
точка 1 од Законот за прометот на отрови. 

За уништувањето на отровите и амбалажата се 
составува записник во кој се внесуваат следните по-
датоци: назив и седиште па организацијата на зд-
ружен труд, име на работникот што го врши уни-
штувањето, назив на местото и локацијата на уни-
штувањето, назив на отровите и п р е п а р а т и ^ , коли-
чество што се уништува и начин и датум на уни-
штувањето. 

Член 7 
Остатоците на отрови и амбалажата се уништу-

ваат, по правило, на места определени за собирање 
и уништување на отпадни материи од населби. 

Ако остатоците на отрови и амбалажата се уни-
штуваат на местата од став 1 на овој член, уништу-
вањето мора да се врши на простор одвоен од про-
сторот на кој се уништуваат други отпадни материи. 

Член 8 
Амбалажа намената за еднократна употреба не 

смее да се користи повеќе за кои и да било цели. 

Член 9 
Отровите се повлекуваат од промет, и тоа: 
1) ако се утврди дека примената на определен 

отров на пропишаниот начин го загрозува животот 
или здравјето или штетно дејствува врз човековата 
средина. 

2) ако се утврди дека отровот е пуштен во про-
мет спротивно на одредбите од Законот за прометот 
на отрови; 

3) ако отровот може успешно да се замени со 
друга помалку отровни соединенија. 

Препарати кои како активна супстанци^ а содр-
ж а т отров кој успешно може да се замени со друго 
помалку отровно соединение, можат да се употре-
буваат во реи од две години од денот на издавање-
то на решението за повлекување на отровот од про-
мет. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Правилникот за начи-
нот на уништување на неупотребените отрови и ам-
балажата што е користена за пакување на отрови 
и за начинот на повлекување на отровите од промет 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/79). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 200 
19 јануари 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство 

и социјална заштита, 
д-р Горѓе Јаковљевиќ, а-р. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 
и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А и з м е н и н а п р а в и л н и к о т ЗА БРОЈОТ и 

СОСТАВОТ МА ч л е н о в и т е НА ЕКИПАЖ НА 
в о з д у х о п л о в 

Ч л е н 1 
Во Правилникот за бројов и составот на члено-

вите на екипаж на воздухоплов („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 57/78) во член 3 став 1 по зборовите: 
,,во воздухопловот" се додаваат зборовите: „од соо-
браќа јна категорија" . 

Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Во воздухопловот од сообраќајна категорија 

чијашто камева е превоз на лица за сопствени по-
треби и во воздухопловот од општа категорија ако 
имаат повеќе од девет вградени патнички седишта 
мора да се наоѓа на јмалку еден прв пилот и еден 
втор пилот. 

Во воздухопловот од сообраќајна категорија 
чијашто намена е превоз на лица за сопствени по-
треби и во воздухопловот од општа категорија ако 
имаат до девет вградени патнички седишта, како и 
ако летот трае подолго од шест часа или ако технич-
ките карактеристики на воздухопловот, утврдени 
со хомологација, се такви што еден пилот да не 
може безбедно да управува со воздухопловот, мора 
да се наоѓа на јмалку еден прв пилот и еден втор 
пилот." 

Член 3 
Член 7 се брише. 
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Член 4 
Во член 8 точка 2 се менува и гла,си: 
„2) ако во воздухопловот од сообраќајна кате-

ropnjа чијашто намена е превоз на лица за сопстве-
ни потреби и во воздухопловот од општа категори-
ја ако имаат повеќе од девет вградени патнички 
седишта, не се наоѓа на јмалку еден прв пилот и 
еден втор пилот (член 6 став 1);". 

Точка 3 се менува и гласи: 
' ,,З) ако во воздухопловот од сообраќајна кате-

горија чијашто намена е превоз на лица за сопст-
вени потреби и во воздухопловот од општа катего-
р-ија ако имаат до девет вградени патнич,ки седиш-
та, како и ако летот трае подолго од шест часа или 
ако техничките карактеристики на воздухопловот, 
/тврдени со хомологација, се такви што еден пилот 
да не може безбедно да управува со воздухопловот, 
не се наоѓа на јмалку еден прв и еден втор пилот 
(член 6 став 2);". 

Ч л е н 5 
Овој правилни,к влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 619 
4 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за мет-
ролошките услови за дигитални волтметри за едно-
насочни напони, објавен во „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 2/83, се поткрале долунаведените грешки, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛО-
ВИ З А ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНА-

СОЧНИ НАПОНИ 

Во член 2 наместо зборовите: „мерниот напон", 
треба да стојат зборовите: „мерениот напон". 

Во член 6 наместо зборовите: „сразмерно со на -
понот мерен со определена точност" треба да стои: 
„сразмерен на мерениот напон со определена точ-
ност". 

Во член 17 наместо зборот: „оневозможуваат" 
треба да стои: „оневозможат" 

Во член 23 во таблета во колона „Референтен 
опсег 

наместо ознаките: 
„50 W ± 10С 
50 W ± 20С" 

треба да стои: 
„ ^ 50 W ± 1 0 С 

^ 50 W ± 20С", 

а наместо бројот:, , = 0,05" треба да стои: „В = 0,05" 
Во член 29 став 1 точка 6 наместо зборот: 

„мерниот" треба да стои „мерениот". 

Во член 30 став 2 точка 3 наместо зборовите: 
„допуштени напони" треба да стои: „допуштен 
напон". 

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
Белград, 27 јануари 1983 година. 

По извршенето срамнување со изворниот текст 
е утврдено де,ка ВО текстот не Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на нето 
до-машната актива и на пласманите на, банките во 
периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 3/83, се пот-
крала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА З А УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ 
И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДО-
МАШНАТА А К Т И В А И НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
Б А Н К И Т Е ВО ПЕРИОДОТ ОД I ЈАНУАРИ ДО 31 

МАРТ 1983 ГОДИНА 

Во Одлуката за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната актива и 
на пласманите на банките во периодот од 1 јануари 
до 31 март 1983 година, во точка 2 ста,в 3 по зборот 
„точка," треба да се додаде испуштениот збор: „не". 

Со оваа исправка се заменува текстот на, Ис-
правката на Одлуката за усогласување на обемот 
и динамиката на порастот на нето домашната акти-
ва и на пласманите на банките во периодот од 1 ј а -
нуари до 31 март 1983 год,ина, што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/83. 

Од Народната банка на Југославија , Белград, 9 
февруари 1983 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА . СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ ПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА , ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Lars Bertil Teodor Arvidson, амбасадор на К р а л -
ството Шведска во Социјалистичка Федеративна 
Република Југослав-ија. 

Бр. 76 
9 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ , 
ПЕТАР СТАМБОЛИЌ, С. Р. 



Петок, 11 февруари 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 7 - Страна 119 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријател ските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Кипар 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Nikos Rolanclis, министер за надворешни работи 
на Република Кипар. 

Бр. 79 
20 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО v 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од. Уставот . 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Ковачевић Тимотије Светозар, Зи јадић А р и ф а 
Енвер; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Благој евић Миха јла Перо, Б р л е в с к и Јордана 
Ђорђе, Будимир-Полић Филипа Мила, Церић Хам-
дије Миралем, Чађо Благоја Милорад, Хаџовић-
- А л и к а л ф и ћ Омера Фатима, Хасанбеговић Му ста -
ф е Фери,д, Јауз Јанка Симо, Јурошевић Сречка 
Љубо, Капиџић Алије Шефик. Максић Вида Миле, 
Потребица Марка Јуре, Продан Васе Симо, Рада-
новић-Кисин Крсте Зора, Салихспахић ' Салиха 
Мирза, Торбица-Мишановић Благоја Милена, Ву-
чуревић Пера Раде, Живковиќ Душана Милан; 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН З А ХРАБРОСТ 

Продан Васе Симо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

/Данон Ј о ж е ф а Јаков, Дељкић Хамзе Омер, 
Елазар-Мордо Силвио-Саламон, Хаџиефендић Х а -
сани Шсмсудин, Јанковиќ Милије Богдан, Јововић 
Миливоја Петар, Калчов Ћорђа Александар, Луч-
кин Халила Емин, Марјановиќ Пере Миле, Миро-
сављевић Симе Чедо, Павлич др Андриј е Јанез, 
Поповиќ Милана Милосав, Суљагић Салке Муста-
фа, Вукадин М и л а т а Чедо, 

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

СО ОРДЕН З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановиќ Маријана Његослав; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
ко ја се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Ивошевић-Ковачевић Јове Јованка, Марчета 
Ђурђа Никола, Видић Бо ј ина Јефто ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алибић Зе јнила Мехмед, 4 - т л и ћ Салиха Аси-
фа, Бабић Тахира Ибро, Б а ш и ћ - Ј у р к о в и ћ Макси-
ма Анђа, Беговић Алије Хилмо, Благој евић Пеј е 
Јевто, Бо јичић Драга Миодраг, Бор јан Лазе Ђорђе, 
Будимлић Бечира Хусе, Цвјетићаиин Николе Пе-
тар-Перо, Ћетојевић Саве Љубо, Ћуртовић Ф е х и -
ма Мујага, Чаушевић-Фазлић Ђулејмена Фадила, 
Чебић-Лазић Б р а н к а Бранислава, Дебел^ак Петра 
Остоја, Дебељак Димитриј е Томо, Дејановиќ Саве 
Новак, Ђухерић Салиха Хасо, Ђурић Симеуна 
Јанко, Хасановић Хасана Кадрија , Комић Ибрахи-
ма Маџида, Косић Ђорђа Веселко, Спаховић Мус-
тафе Мунивера, Окановић Ибре Хзгсеин, Пикић 
Пера Милан, Пухалин Симе Петар, Путшвац-Тра-
мер Стефана Ида, Рамић Бећира Хамид, Раулић 
Тодора Трифко, Шакотић Гојка Радомир, Шапо-
њић-Церовина Вошка Недељка, Шимовић Матије 
Миљенко, Тривић Душана Живко , Зубчевић А л ^ е 
Шукрија , Ж у ж а Лазара Тодор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абаџић Етхема Мухамед,Ахметагић А,вдо Рамо, 
Алић Рагиба Асим, Азиноеић-Јерковић Перо Ште-
фица, Б а ј р а к т а р е в а ^ Нуман Муниб, Бакалоозић Ре -
џо Хусеин, Башић-Тирић Мехе Хабиба, Б а н ш ћ А х -
мед Хајрудин. Башовић Мика јила Владо, Батиниќ 
Мирко Славко, Берић Симеуна Ђурађ, Босанац 
Александра Душан, Еуљина-Чимић Славка Фахра, 
Буњевац Николе Марија, Ћемановић Are Фаик, Ч а -
јић Била л а Хивзо, Давидовиќ Душана Раде, Дерлић 
Салина Смаил, Дервишевић-Суџукозић Хамдије Се-
дика, Дракула Петка Милан, Дучић Хрустема Х а к и -
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ја, Ђегсић Б о ж а Миливој, Ђуроеић Милоша Нови-
ца, Џидић-Сгакић Јуре Ружа , Џубур Б е т а Ибро, 
Ешпек: Мирка Момир, Гутаљ-Баранац Ђорђа Мир-
јана, Хамзић Алије Л атифа, Ху јдур Мустафе Осман, 
Имамозић-Китан Мује Тем.има, Јокић Нике Мирко, 
Јурић Хрвоја Владимир, Карабашић Адема Месуд, 
Кашури Рустем а Исмет, Кицић Пашаге Музејр, Кло-
кић Омер,а Мухамед, Крагуљ О с тој е Бошко, К р а -
ј и ш н ж Мике Милорад, Крецо Симе Браните л аса, 
Крунић Сава Вељко, Кукурековић Војзша Зоран, 
Куртовић Четка Васо; 

Лујић-Болеоников Милије Гордана, Љепава Ми-
лана Перо', Махмутоеић Шаћира Расим, Маланоти 
Анте Ан.те, Марјановић Благоје Саво1, Матиќ Бого-
сава Чедомир, Матсш Томе Петар, Мехољ,ић Xапи-
је Хед,иб, Микић Ђуре Дејан, Милићееић-БилР1ћ 
Стево На,да, Ми лој ица Максима Милош, Мухић Ибре 
Осман, Мујакић Хамида Хајран, Нимани-Дервише-
виќ Хасана Хасна, Османбегоеић Салиха Мухарем 
Остојић Милоша Бошко, Паликуќа Пера Ђорђе, Па -
шић Салке Халил, Павић Саве Новица, Павичић 
Мирка Јово, Пећанац Стевана Милан, Переула Ви-
дана Мирјана, Планмнић Станка Ранко, Пољаше-
вић-Мичић Славка Радоелава, Попоиић Ибрахими 
Узеир, Поробић Ибрахими Исмет, Рацков,ић Драго-
љуба Анђелко, Ра,даковмћ Петра Драган, Радоњић-
-Косорић Мргуда Тада, Рамић Ибра Сулејман, Р а -
шиќ Панте Миленко, Ривић Анте Мато, Ро^колб Не-
гира Менсур, Садиков,ић-Ја јчанин Сеј д а Бахрија , 
Сарић Дервиша Ж и ћ р и ј а Савић Драгољуба Мирко, 
Сејфоеић Алије Шефкет , Симеоновић-Бабић Муха-
рема Хаша, Симовић Илије Ра јко , СкошБак-Печен-
ковић Кадије Фатима, Сладојевић Мирка Ра јко , 
Смајић Хасана Абдулах, Суботић Јована Богдан, 
Шабул,ић Мухамед^ Ибрахим, Шаран Заима Сабри-
ја, Шехооић Хаки је Нихад, Ширбеговић Нурије Су-
лејман, Шксшо Ахмед а Бећир, Тохојб Митра Душан, 
Топаловић Николе Матко, Топалоеић Саве Милото, 
Трипић Маринка Милан, Тркља Васа Божидар, Ту-
шевљак Риста Светозар, Ух-ота Ха јра Асим; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во под,игањето на в о ено- с тру чн ото знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

I 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 

МЕЧЕВИ 

Тешиќ Предрага Обрад; 

— за зала-гање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА. НАРОД 

ЃЈогичееић Цвиј етика Богић, Дакић Милоша 
Милко, Дидак Стрелана Зоран, Дошеновић Миће Дра-
ган, Готовуша Хајрудина Енес, Мићић-Дивковић Ма-
ријана Невенка, Мујезиновић Ф е р и ф а Шерфа,н, Нов-
ков-ић Вида Љубомир, Подгорец Триве Рајко, Пујић 
Анте Витомир, Стећ Јевке Михајло, Шехов-ић-Па-
зара ц Хамида Шухра, ТЛолоа Петра Душан, Турн-
шек Албина Мирослав, Вукић Стојана Љубомир; 

- за залагање и постигнати успес,и во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абдиќ Хаш,им а Захид, Анђелић Урош а Бој pic лав, 
Арнаутовић-Мулаћ Шаќира Х i д а ј е т а , Бал,ић Раси-
ма Мирсада, Гехић Хусниј е Шериф, Дервишовић 
Дервиш а Рамиз, Цихановић Фејзе Шахбаз, Гиго-
вић-Јевремовић Симната Ратомирка, Голубовић Дра-

га Новица, Ходоеић-Зубакоеић Ад,ила Менсура, Х у -
оић Ибрахими Рагиб, Јохс,имовић-Јуришиќ Ј о ж е 
Власта, Јурић И л и ј е Ил,ија, Ка,дић Џемали Јусуф, 
Кад-риа Ибро Авдо, К а ј и ш Лазари Слободанка, К а -

^ љача Т а хира Изет, К л емин ћ Ибрахими Мехмед, 
Марчегић Јо-вана Вељко, Мусабашић Таиба Ш у к -
ри ја, Пашић Касим Ибрахим, Паурсвкћ-Сушић Р а т -
ка Ив-аигса, Псрсндија-Марковић С в е т о з а р Милина, 
Питић Авда Лз емина, Пспог,кћ Бо ј ина Оима, Спа-
хогић Мустафа Есад, Стојнић Тсодсра Ранко', Сту-
пић-Дајевић Радоја Добрила, Штака Саве Милорад, 
Тафро Абдул аха Харис, Танасковиќ Рел^е Момир 
Тсрзић Радосава Љубиса,в, 'Талип Р а ј к а Франо, Ви-
дановиќ Риете Миладин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана. 

СО МЕДАЛ З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дроринић Миха ј л а Гавро, Мехић Ахмета Х а ј рудин. 
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. 83. Одлука за измена на Одлуката за утвр,ду-
вање на курсевите на странските валути 
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