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

Цеток, 9 јули 1982 

БЕОГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Аконтацијата на претплатата за 1982 
год. изнесува 1.000 динари. — Рок за 
рекламации 15 дена — Редакција: 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. 
фах 226 — Телефони: Централа 650-155; 
Уредништво 651-885; Служба за прет-

плата 651-732; Телекс 11756 

483. 

Врз основа на член 53а од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 17/73 и 5/82), врз основа на сог-
ласноста од надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УВОЗ НА СТОКИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за потребите на федерација-
та и на нејзините органи и организации може да се 
врши до износот на девизи што за стоковни плаќања 
им е утврден со прописот донесен врз основа на член 
72 од Законот -за девизното работење и кредитните 
односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77). 

2. Увозот на стоки за потребите на републиките 
и автономните покраини и на општествено-полити-
чки заедници во републиките и автономните пок-
раини и на нивните органи и организации може да 
се врши до износот на девизи што за стоковните 
плаќања им е утврден со акт на надлежниот орган 
донесен врз основа на член 73 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство. 

3. Стоките за кои е пропишано дека се увезу-
ваат врз основа на стоковен контингент односно 
девизен контингент можат да се увезуваат ако се 
прибави потврда од соодветното општо здружение 
дека стоките што се увезуваат не се произведуваат 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија или дека домашните производители не се 
во можност да ги испорачаат стоките по количина, 
асортиман, квалитет и во определени рокови. 

4. Стоките за кои е пропишано дека се увезу-
ваат врз основа на дозвола можат да се увезуваат 
е?мо ако се прибави дозвола според одредбите од 
Одлуката за условите и начинот на издавање доз-
воли за извоз и увоз на стоки во 1982 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 70/81). 

5. На увозот на опрема и потрошен материјал 
за потребите на сојузните органи од член 7 на За-
конот за правата и должностите на сојузните органи 
во поглед на средствата во општествена сопственост 
што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80) што се врши според одредбите од Уредбата 
за условите под кои може да се набавува опрема и 
потрошен материјал од увоз за потребите на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/81) 
се применува одредбата од точка 1 на оваа одлука. 

6. Увозот на стоки за потребите на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Репубчикз 
Југославија се врши врз основа на дозвола што ја 
издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

7. Стоките за кои е пропишано дека се увезу-
ваат врз основа на стоковен контингент односно 
девизен контингент, а што се увезуваат за специ-
фични потреби на Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи, на републичките и покраинските 
органи оа внатрешни работи, на Сојузниот секрета-

ријат за надворешни работи и на Сојузната управа 
за царини, се увезуваат врз основа на одобрение 
што го издава функционерот кој раководи со орга-
нот за чии потреби стоките се увезуваат. 

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

Е. п. бр. 280 
1 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. pw 

484, 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за ос-
новите на системот за осигурување на имот и лица 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 24/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ИМОТОТ И ЛИЦАТА ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ОСИГУРАТ КАЈ СТРАНСКИ ОСИГУРИТЕЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за определување на имотот и 
лицата што можат да се осигурат к а ј странски о -
сигурителни организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/77 и 31/81) во точка 1 одредбата под 3 се 
брише. 

Досегашните одредби под 4 до 6 стануваат од-
редби под 3 до 5. 

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

Е. п. бр.-281 
1 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпр ете ед ател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

485. 

Врз основа на член 133 ст. 3, 5 и 6 од Законот за 
.девизното работење и кредитните односи со .*тран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАПЛА-
ТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА И ЛК АЊЕ НАДО-
МЕСТ НА ШТЕТА И ЗА ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА ВО 
ДЕВИЗИ ОД РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО И 

РЕОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Во Одлуката за наплата на премиите и за 
плаќање надомест на штета и за другите плаќања 
во девизи од работите на осигурувањето и peocij^ 
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гурувањето („Службен лист на СФРЈ" , бр. 32/77), 
во точка 3 став 1 во одредбата под 3 на крајот точ-
ката се заменува со точка и запирка и потоа се до-
дава нова одредба под 4, која гласи: 

,,4) за осигурување во врска со нуклеарни по-
стројки и материјали, ако надоместот на штетата, 
односно на трошоците во девизи е договорен при 
склучувањето на осигурувањето.". 

2. Во точка 5 став 1 во одредбата под 10 на к р а -
јот точката се заменува со точка и запирка и потоа 
се додава нова одредба под 11, која гласи: 

„11) на осигурување на нуклеарни постројки и 
материјали ако надоместот на штетата, односно на 
трошоците при склучувањето на осигурувањето е 
договорен во девизи, под услов штетите да наста-
нале на имот што е набавен во странство, како и 
трошоците во девизи што се покриени со тоа оси-
гурување.". 

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

Е. п. бр. 282 
1 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретедатсл, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

486. 

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-
-лздавачката установа Службен лист на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕТПЛАТЕНИТЕ ЦЕПИ НА ИЗДАНИЈАТА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј " И „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
КА СФРЈ" — МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1982 

ГОДИНА 

1. П р е т п л а т а т а цена на изданието „Службен 
лист на СФРЈ" и на изданието „Службен лист на 
СФРЈ" — Меѓународни договори, што ги издава 
Невинско-издавачката установа Службен лист на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја на јазиците на народите на Југославија и на ј а -
зиците на албанската и унгарската народност, за 
1982 година изнесува, и тоа: 

1) 1.140 динари — за „Службен лист на СФРЈ" ; 
2) 1.940 динари — за „Службен лист на СФРЈ" 

— Меѓународни договори. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден сг' 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 233 
24 јуни 19Р.2 година 

Белград ! 1 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

487. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист па СФРЈ", бр. 28/75), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА ИА ПЧЕНИЦА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И 

ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК 
1. На организациите н а здружен труд што се 

занимаваат со производство на добиточна храна и со 
одгледување на добиток им се забранува за произ-
водство на добиточна храна и за исхрана на доби-
ток да употребуваат пченица, односно пченично 
брашно. 

2. На земјоделците што произведуваат пченица 
и па други физички лица им се забранува да упо-
требуваат пченица, односно пченично брашно за 
исхрана на добиток. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, во спогодба со Сојузниот комитет 
за земјоделство, може да одобри пченица да се ко-
ристи за исхрана на риби во рибници, како и тоа 
пченицата што не е погодна за човечка исхрана по-
ради тоа што значително отстапува од пропишаниот 
квалитет да се користи за производство на доби-
точна храна. 

4. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок земјоделец ко ј произве-
дува пченица и друго физичко лице ако пченица, 
односно пченично брашно употребува за исхрана 
на добиток. 

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

Е. п. бр. 284 
1 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен. извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет па стоки и услуги од интерес за 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 

^ врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОДАВАЊЕ НА ТРИЦИ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА 
1. Организациите на здружен т р у д ' ш т о се за -

нимаваат со преработка на пченица се должни на 
индивидуалните производители на пченица, на 
нивно бараше, непосредно или преку организациите 
на здружен труд од кои е купена пченицата, да им 
продаваат трици во количество од на јмалку 10% од 
пченицата од родот на 1982 година продадена на 
тие организации. 

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

Е. п. бр. 285 
1 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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489. 491. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПА ДАВАЧ-
КА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ МА УВО-
ЗОТ НА ПЛОВЕЧКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОДМОР-

СКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

1. На увозот на пловечка платформа за под-
морски истражувања и експлоатација' од тар. број 
89.03/2 на Царинската тарифа, не се плаќа давачка 
за царинско евидентирање пропишана со Одлуката 
за височината на давачката за царинско евиден-
тирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76)* 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши во 1982 годиш. 

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

Е.п. бр. 286 
8 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрн^, е. р. 

Врз основа на член '3 став 2 од Законот за про-
изводство и промет на опојни дроги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/78), на предлог од Сојузниот коми-
тет за труд, здравство и социјална заштита, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
1. Во Решението за утврдување на Списокот на 

опојни дроги („Службен лист на СФРЈ",' бр. 70/73 
и 14/81), во Списокот на опојни дроги, ко ј е соста-
вен дел на тоа решение, по редниот број 142 се до-
даваат шест нови редни броеви, кои гласат: 

Сојузен извршен совет 

„Реден Н а з и в Хемиски назив 
број 

1 2 3 

143 БЕНЗФЕТАМИН 

144. ФЕНДИМЕТРАЗИН 

145 ФЕНТЕРМИН 

146 МАЗИНДОЛ 

147 ПЕНТАЗОЦИН 

490. 

Врз основа иа член 1 »став 2 од'Законот за пла-
ќање на посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД -ПЛАЌАШЕ ИА ПОСЕБ-
НА ДАВАЧКА З А ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧ-
НОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКЧ 
ЗА УВОЗ НА ПЛОВЕЧКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОД-
МОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

'•i 
1. На увозот на пловечка платформа за подмор-

ски истражувања и експлоатација од тар. броз 
89.03/2 на Царинската тарифа, не се плаќа посебна 
давачка за израмнување на даночното оптовару-
рување на увезените стоки пропишана со Одлуката 
за определување на стоките за кои се плаќа по-
себна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки во 1982 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 56/81). 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши во 1&82 година. 

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

Е.п. бр. 287 
1 јули 1982 година 

Белград. 

N-6eH3i«i-N, алфа -ди-
метилфенетил-амин 
(+)-3,4-диметил-2-
фенилморфолин 
алфа алфа-диметилфе-
нетиламин 
5-(р-хлорофенил)-2-5 
-дихидро-ЗН-имидазо 
(2,1-алфа)-изоин-
дол-5-01 
1, 2, 3, 4, 5, 6-хекса-
хидро-8-хидрокси-
-6, 11-диметил-3-(3-
-метилбут-2-еиил)-
- 2,6 - м етано- 3 -бензо-
цин 

148 ТРИХЕКСИФЕНИДИЛ -1-циклохексил-1-
-фенил-З-липери-
-дионопропан-1-01." 

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

Е. п. бр. 279 
1 јули 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретедател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ IVTE-
XAFORM ДРАЖЕН, 20 ДРАЖЕН, ПРОИЗВОД НА 

„ПЛИВА" — ЗАГРЕБ 

1. Се повлекуваат од промет сите серии на ле-
кот „МЕХАБХЗЛМ", дражен, 20 дражен, производ на 
„Плива" — Загреб. 

2. Се укинува решението број 15-423/1 од 24 мај 
1966 година за одобрение за пуштање во промет на 
.лекот од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд к а ј кои н а -
оѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите 
затечени количества на лекот од тал точка комисис-
ки да ги уништат во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение БО „Службен лист на 
СФРЈ". 
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4. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-07-2577/2 
16 јуни 1982 година 

Белград 

493. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет {„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ МЕ-
XAFORM КАПКИ, ШИШЕНЦЕ СО 30 ml, ПРОИЗ-

ВОД НА „ПЛИВА" — ЗАГРЕБ 

1. Се повлекуваат од промет сите серии на лекот 
MEXAFORM капки, шишенце со 30 ml, производ на 
„Плива" — Загреб 

2. Се укинува решението број • 15/II-344/1 од 22 
јули 1967 година за одобрение за пуштање во промет 
на лекот од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка ко-
мисиски да ги уништат во рок од осум дена од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен 
лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-07-2578/2 
16 јуни 1982 година 

Белград 

Дретссдател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлев!«!«, е. p. 

494. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-
штање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и оцијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ МЕ-
ХАЅЕ ДРАЖЕН, 20 ДРАЖЕН, ПРОИЗВОД НА 

„ПЛИВА" — ЗАГРЕБ 

1. Се повлекуваат од промет сите серии на лекот 
МЕХАЅЕ дражен, 20 дражен, производ па „Плива" 
— Загреб. 

2. Се укинува решението број 05-105/2 од 7 март 
1968 година за одобрение за пуштање во промет на 
лекот од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка ко-
мисиски да ги уништат во рок од осум дена од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен 
лист на СФРЈ". 

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

Бр. 07-2579/2 
16 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 

социјална заштита, 
д - р Ѓорѓе Јаковлев*!!*, е. р. 

495. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пу-

штање н а лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SAN-
DOSTEN CALCIUM ШУМОЛЕЧКИ ТАБЛЕТИ, 20 
ТАБЛЕТИ, ПРОИЗВОД НА „ К Р К А " ФАРМАЦЕУ-
ТИ! -^ , КЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, ЗДРАВИЛИШЧЕ 

ИН ГОСТИНСТВО — НОВО МЕСТО 
1. Се повлекуваат од промет сите серии на лекот 

SANDOSTEN CALCIUM, шумолечки таблети, 20 таб-
лети, производ на „ К Р К А " — ф а р м а ц е у т и ^ , кемија, 
козметика, здравилишче ин гостинство— Ново Ме-
сто. 

2. Се укинува решението бр. 05/2-3195/1-74 од 25 
февруари 1975 година за одобрение за пуштање во 
промет на лекот од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка ко-
мисиски да ги уништат во рок од осум дена од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

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

Бр. У-07-2580 /2 
16 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 

социјална заштита, 
д -р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

496. 
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 'Стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А МОДУЛАРНА 

КООРДИНАЦИЈА 
Член 1 

Во Правилникот за југословенските стандарди 
за модуларна координација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31 /82) во член 1 точка 3 во називот на 
стандардот по зборот: „компонибилни" се додава 
зборот: „модуларни". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила иа 4 август 

1Ѕ82 година. 
Бр. 50-10099/82 

13 јуни 1982 година 
Белград f 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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497. 

Врз основа 'на точка 4 од Одлуката за условите 
за давање одобренија во 1982 година на организа-
циите на здружен труд да држат конвертибилни 
девизи на сметките во странство, односно работе-
њето да го вршат преку гсонтокорентна -сметка 
(„Службен лист на СФРЈ", Ор. 32/32), Советот на 
гувернерите донесува, 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ СПОРЕД 
КОИ НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ 
ОДНОСНО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ КЕ ДАВААТ ОДОБРЕНИЈА 
ЗА ДРЖЕЊЕ НА КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ВО 
СТРАНСТВО ОДНОСНО ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБО-

ТЕЊЕ ПРЕКУ КОНТОКОРЕНТНИ СМЕТКИ 

1. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина може на 
организацијата на здружен труд да и даде одобре-
ние за држење на конвертибилни девизи нз смет-
ките во странство: 

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

— за потребите на снабдувањето и одржување-
то на градилиштата и обезбедувањето на 'сместува-
ње и исхрана на работниците, за материјалните и 
личните трошоци на работниците, а евентуално и 
на други трошоци во врска со редовното теку што 
одржување на просториите на градилиштето (кан-
целарии, мензи, спални и др.), во височина на едно-
месечните трошоци за оваа намена, а според прет-
сметката што се поднесува кон барањето за изда-
вање одобрение; 

— за дел на аваност примен од странскиот пар -
тнер, ако тој дел на авансот е обусловен со држење 
на девизи на сметката во странство, или за дел на 
странски кредит добиен -за финансирање на таа ра-
бота, ако тој дел на кредитот е обусловен со држе-
ње на девизи на сметката во странство; 

2) за давање кауција или за полагање депозит 
за добро, квалитетно и навремено извршување на 
определени работи, ако странскиот содоговарач тоа 
го обусловува, со поднесување на докази, и тоа: фо-
токопии на договорот или барањето на странскиот 
содоговарач, односно услови од распишаната лици-
тација, или фотокопија на прописите на странската 
земја која предвидува обврска за давање на кауци-
ја или полагање депозит за добро извршување на 
определена работа; 

3) за плаќање услуги во меѓународниот стоко-
вен и патнички промет до височината на просечни-
те месечни трошоци од претходната година, кои 
организацијата на здружен труд ги имала во врска 
со работењето во странство, утврдени сврз основа на 
книговодствените податоци што се прилагаат кон 
барањето за добивање на одобрение. 

2. Народната банка на републиката односно »на-
родната банка на автономната покраина може да и 
даде одобрение на организацијата на здружен труд 
која врши услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет или на заедницата за осигурување 
односно на заедницата за реосигурување плаќањето 
и наплатувањето на услугите да го врши преку кон-
токорентна сметка што ја има со странскиот пар-
тнер, со тоа што долговното односно побарувач-
кото салдо на контокорентната сметка во текот и 
на крајот на календарската година може да изне-
сува најмногу до 30'% — за организациите на здру-
жен труд што (вршат услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет, а до 20°/о — за заедници-
те за осигурување односно за заедниците за реоси-
гурување од износот иа фактурираните услуги во 
претходната година. 

По престанокот на ионтокорентнмот однос, дол-
говното односно тезбару^здоа^^еавдв! • Wgft^Ш 

намири во рок од 60 дена од денот на престанува-
њето на тој однос со извршувањето на услугата, а 
по исклучок со плаќање, односно со наплата во 
конвертибилни девизи. 

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

О. бр. 29 
30 ју ни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

* Радован Макиќ, е. р. 

498. 

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, во врска со точка 8 на Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1982 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81) и со член 
15 став 2 на Договорот за спроведување на полити-
ката на цените во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/82), Сојузниот извршен совет, изврш-
ните совети на собранијата на републиките и и з -
вршните совети на собранијата на автономните 
покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПА-
ЗАРНИТЕ ВИШОЦИ ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување на средени односи на па-

зарот и единствени услови при откупот на пченица, 
како и заради обезбедување^ на потребните коли-
чества пченица за снабдување на населението, неоп-
ходно е да се создадат услови за организиран откуп 
на пченицата. За таа цел учесниците на овој дого-
вор се согласија во рамките на своите права и дол-
жности со овој договор да- ги утврдат заедничките 
обврски и одговорности за организиран откуп на 
пазарните вишоци пченица од родот на 1982 година. 

Член 2 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини се согласни дека, во рамките на 
своите права и должности, ќе преземат мерки и 
активности заради поттикнување на организиран 
откуп на пазарните вишоци пченица од родот на 
1982 година, вклучувајќи ги даночните и други 
олеснеше ја, преку основните организации на здру-
жен труд што се занимаваат со откуп, промет и 
преработка на пченица, со цел да се обезбеди обем 
на откупот со кој ќе се отстрани увозот на пченица. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности со цел организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со откуп и промет на 
пченица да вршат откуп на пченицата од родот на 
1982 година по следните цени, и тоа за : 

Д и н / k g 
1) пченица од I класа 12 
2) пченица од II класа 11 
3) пченица од III класа 10 
Организациите на здружен труд при откупот на 

пченица од родот на 1982 година ќе ги засметува i t 
единствените трошоци на откупот што се пропиша-
ни со Одлуката за формирање на цените на мало, 
односно н а големо на производите од надлежност 
на. федерацијата. Врз така утврдената цена на пче-
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ницати се додаваат вистинските трошоци на транспор-
тот и други зависни трошоци од местото на откупот 
до магацинот на купувачот. 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и должности, против органи-
зациите на здружен труд што продаваат или 
купуваат пченица, а при откупот на пченицата не 
се придржуваат кон договор опата цена од став 1 на 
овој член и премиите од член 4 на овој договор или 
на друг начин го обусловуваат прометот на пченица-
та, да преземаат мерки предвидени со закон, по 
итна постапка. 

Член 4 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини како учесници на овој договор се 
согласни, во рамките на своите права и должности, 
да предложат утврдување на единствена премија за 
пченицата од родот на 1982 година во износ од 1 
динар по еден килограм, и таа премија да им се 
исплатува на производителите на пченица при от-
купот. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини како учесници на овој договор 
се согласни дека, во рамките на своите права и 
должности, ќе преземаат мерки и активности заради 
поттикнување на организациите на здружен труд 
да договараат испорака на пченица или на брашно 
и во меѓусебните односи да го разрешат прашањето 
за исплата на премија на производителите на пче-
ница од родот на 1982 година за испорачаното коли-
чество пченица или брашно. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да му предложат 
на Советот на гувернерите на Народната банка на 
Југославија да ја проучи можноста реесконтната 
стапка на кредитите за залихи на пченица да изне-
сува 70°/о, што би ја користеле организациите на 
здружен труд што пченицата ја користат како су-
ровина за производство на брашно, а која се отку-
пува по цената од член 3 на овој договор, како и да 
им овозможат на банките право. на пречекорување 
обемот на банкарските пласмани за откуп на пче-
ница, со тоа што да остане обврска на банките до 
крајот на годината нивните пласмани да бидат во 
рамките ка пропишаниот обем. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да му предложат 
на Советот на гувернерите на Народната банка на 
Југославија со прописот од член 6 на овој договор 
д-ј предвидат и можност за преземање мерки против 
организациите на здружен труд тито не вршат ор-
ганизиран откуп и промет по договорените цени од 
член 3 на овој договор во меѓусебно договорените 
рокови, со цел на тие организации да им се одземе 
правото на реесконтен кредит од член 6 на овој 
договор, а за дотогаш користениот кредит да им се 
наплати камата што се пресметува на користењето 
на банкарски кредити. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да тгреземат 
мерки цените на пченичното брашно и на произво-
дите од тоа брашно да се усогласат -непосредно по 
утврдувањето на цените на пченицата од родот на 
1982 година. 

Учесниците на овој договор ќе преземат мерки 
со кои организациите на здружен труд што се зани-
маваат со преработка на пченица ќе се обврзат ил 
индивидуалните земјоделски производители на пче-
ница да им продаваат трици во kwikhwi-bo <>Д н а -

малку 10% од продадената пченица на таа органи-
зација, ако тоа го бара производителот на пченица. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

во рамките па своите права и должности, ќе презе-
мат мерки и активности услугите на комбајнирање 
и вршење да се наплатуваат во пченица и така ос-
тварените количества пченица да им се продаваат 
на организациите што се занимаваат со откуп, про-
мет и преработка на пченица. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

го следат остварувањето на овој договор и дека 
еднаш месечно ќе известуваат за состојбата и за 
спроведувањето на договорот. 

Член 11 
Во случај на неизвршување на обврските од 

овој договор, учесниците на овој договор заеднички 
ќе ги разгледаат причините и последиците од неиз-
вршувањето на тие обврски и навремено ќе презе-
мат мерки заради нивното отстранување и поведу-
вање постапка против организациите на здружен 
труд што не се придржуваат кон одредбите на овој 
договор. 

Член 12 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
како и за измени и дополненија на овој договор. 

Член 13 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на Сојузниот извршен 
совет, на извршните совети на собранијата на ре-
публиките и на извршните совети -на собранијата на 
автономните покраини. 

Член 14 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

25 јуни 1982 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Лука Релиќ, е. р. 

член на СИС 
За Извршниот совет на Собранието на 

СР Босна и Херцеговина, 
Мирко Лулиќ, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Собранието на 

СР Македонија, 
Дургут Едиповски, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Собранието на 

СР Словенија, 
Алојз Клеменчич, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Собранието на 

СР Србија, 
Лука Мачкиќ, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Саборот на 

СР Хрватска, 
Богдан Јанков, е. р. 

заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за стоковен 

промет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора. 

Бехуднн Халил беговиќ, е. р. 
член (на Советот 
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За Извршниот совет на Собраните на 
САП Војводина 

Ленке Вертрон, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот сосот на Собраните на 
САП Косово, 

Азис Лбраши, е. р. 
член на Советот 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за југо-
словенските стандарди за модуларна координација, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр, 31/82, се 
поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА 

Во член 1 точка 3 наместо зборовите: „кп*, cm, 
mm" 'ѓреба да стои: ,,km, dm, cm, mm". 

Од Сојузниот завода за стандардизација, Бел -
град, 5 јули 1982 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ©ПОЛНОМОШТВО АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТА-
НИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И О-
ПОЛНОМОШТЅП АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТА-

НИЈА 

I 

Се отповикува 
Марко Милашин од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Исламска Репуб-
лика Мавританија, со седиште во Дакар. 

II 

Се назначува 
Александар Дсончак, извонреден и ©полномош-

тво! амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Мали, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Исламска 
Република Мавританија, со седиште во Бамако. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
9 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНО СТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕИ АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 

I 

Со отповикува 
Марко Милашин од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Се-* 
негал. 

И 

Се назначува 
Александар Псончак, извонреден и ополномош-

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

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, ^ 
Петар Стамболић е. р̂  

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот извршен совет Невенка Новаковиќ, со 31 мај 
1982 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. 811 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос- v 
новите на системот на државната управа и за Сојуз-?, 
ниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува v 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА З А ЦАРИНИ | • 
Се разрешува од должноста помошник на ди-

ректорот на Сојузната управа за царини Франц Jla-
пајне, со 31 мај 1982 година, доради заминуваше на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 812 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

С О Д Р Ж И Н А : 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на систехмот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на сојузниот секретар за финансии 
се назначува Владимир Голоб, раководител на сек-
тор во Кредитна банка — Марибор. 

С. п. п. бр. 813 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Милка Плаиинц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Г 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Иван Коиќ, досегашен ш е ф 
на Кабинетот на сојузниот секретар за надворешни 
работи. 

Е. п. бр. 814 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. џ. 

Страна 

434. 

Одлука за условите и начинот на увоз на 
Ci'Diiji са потребите на општествепо-поли-
тичките заедници и на нивните органи и 
организации во 1932 година — — — — 
Одлука за измена на Одлуката за Опре-
делување па имотот и лицата што можат 
да се осигурат ка ј странски осигурителни 
организации — — 

1033 

— — — — 1033 
485. 

486. 

А ОП •1о I 

Одлука за дополнение на Одлуката за 
наплата на премиите и за плаќање на на-
домест на штета и за другите плаќања во 
девизи од работите на осигурувањето и 
реосигурувањето — — — — — — 1033 
Одлука за п р е т п л а т н и к цени на издани-
јата „Службен лист на СФРЈ" и „Служ-
бен лист на СФРЈ — Меѓународни дого-
вори за 1982 година — — — — — — 1034 
Одлука за забрана на употребата на пче-
ница за производство на добиточна храна 
и за исхрана на добиток — — — — 1034 

488. Одлука за задолжително продавање на 
трици на производителите па пченица — 1034 

489. Одлука за ослободување од плаќање на 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки 
за увоз на пловечка платформа за под-
морски истра ж у Бања и експлоатација — 1035 

490. Одлука за ослободување на плаќање на 
давачка за царинско евидентирање на 
увозот на пловечка платформа за под-
морски истражувања и .експлоатација — 1035 

431. Решение за дополнение на Решението за 
утврдување на Списокот на опојни дроги 1035 

492. Решение за повлекување од промет па 
лекот Mexaform дражен, 20 дражен, про-
извод на „Плива" — Загреб — — — — 1035 

493. Решение за повлекување од промет на ле-
кот Mexaform капки, шишенца со 30 
ml производ на „Плива" — Загреб — — 1036 

494. Решение за повлекување од промет на 
лекот Мехаѕе дражен, 20 дражен, произ-
вод на „Плива" — Загреб — — — — 1036 

495. Решение за повлекување од промет на 
лекот Sandosten calcium шумолечки 
таблети, 20 таблети, производ на „Крка" 
Фармацеутика, кемија, козметика, здра-
вилишче ин гостинство — Ново Место — 1036 

496. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за југословенските стандарди за мо-
дуларна координација — — — — — 1036 

4D7. Одлука за единствените критериуми спо-
ред кои народните банки на републиките 
односно народните банки на автономните 
покраини ќе даваат одобренија за држе-
ње на конвертибилни девизи во стран-
ство односно за вршење на работење пре-
ку контокорентни сметки — — — — 1037 

493. Договор за мерките за огранизиран откуп 
на пазарните вишоци пченица од родот 
на 1982 година — — — — — — — 1037 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за модуларна координација — 

Укази — — — — — — — — • 
Назначувања и разрешувања — — — — 

1039 
1039 
1039 

Издавач: Новинско ̂ -издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,Л*удевар војводе 
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