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84. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

РЕЗЕРВИТЕ 

Се прогласува Законо! за измени и допо 1 менија на 
Законот за средствата на резерви 1 е, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 23 февруари 1984 година 

П бр. 338 
23 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 62/77 и 41/83) во член 5 по став 1 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Работниците во основната организација можат да ги 
здружуваат средствата на резервите и во други организа-
ции на здружен труд со кои склучиле самоуправна спогод-
ба за здружување на труд и средства, заради остварување 
на заеднички приход и заеднички доход." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 2 
Во член 6 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гла-

сат: 
„Ако работниците во основната организација одлу-

чат преку жиро-сметката на работната организација во чиј 
состав е таа основна организација да го остваруваат вкуп-
ниот приход на основната организација и да располагаат 
со средствата со кои управуваат средствата на резервите 
на основната организација се држат на посебна сметка на 
работната организација кај службата општественото 
книговодство, односно на жиро-сметката на работната ор-
ганизација. 

Со самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓ-
усебните права, обврски и одговорности по основ на ос-
тварувањето на вкупниот приход на основните организа-
ции и располагањето со средствата со кои управуваат пре-
ку жиро-сметката на работната организација, се уредуваат 
и правата, обврските и одговрностите по основ на распо-
лагањето со средствата на резервите на посебна сметка на 
работната организација кај службата на општественото 
книговодство, односно на жиро-сметката на работната ор-
ганизација со тоа што користењето на средствата на ре-
зервите да се обезбеди во согласност со одредбата на став 
1 од овој член." 

Член 3 
Во член 7 став 1 процентот: „2,5%", се заменува со 

процентот.„4%" 
О&Во став 2 процентот: „1,5%" се заменува со процен-

тот: „2%". 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако основната организација одлучи да врши самос-

тојна пресметка и да води посебно книговодство за погон, 
односно за друга работна единица во странство, доходот 
од ст. 1 и 3 на овој член таа основна организација го зголе-
мува за разликата помеѓу доходот што го искажала во за-
вршната сметка на погонот, односно на друга работна 
единица за претходната година и делот од тој доход што 
го внесла во својот вкупен приход по таа завршна смет-
ка " 

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануват ст. 5, 6 и 7. 

Член 4 
Во член 10 став 2 зборовите: „што им припаѓа на ра-

ботниците на работната заедница за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка" се заменуваат со зборовите: „на 
работната заедница што е утврден по завршната сметка " 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Основната организација може средствата на резер-

вите, во согласност со самоуправната спогодба, да ги ко-
ристи за давање на привремена позајмица на работната 
заедница за исплата на аконтациите на личните доходи на 
работниците во работната заедница." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 5 
По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 

„Член 12а 
Средствата на резервите што се здружени во соглас-

ност со член 5 став 2 од овој закон се користат за намените 
и под условите утврдени во самоуправната спогодба за 
здружување на трудот и средствата, во согласност со чл. 9 
до 11 од овој закон." 

Член 6 
Одредбите на член 3 од овој закон се применуваат и 

на завршната сметка за 1983 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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85. 

Врз основа на член 60 став I од Законот за вршење на 
надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лис! 
на СФРЈ", бр. 56/81), на предлог од СОЈУЗНИОТ секретар *а 
надворешни работи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ СО ПОСЕБНО ТЕШ-

КИ КЛИМАТСКИ И ДРУГИ УСЛОВИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат земјите со посебно 
тешки климатски и други услови поради кои на работни-
ците и на раководителите во дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во тие земЈи може да им се определи 
годишен одмор во траење до 60 дена, во согласност со са-
моуправниот општ акт на работната заедница на С О Ј У З Н И -
ОТ секретаријат за надворешни работи 

Како земји со посебно тешки климатски и други усло-
ви, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат: Народна 
Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Соци-
јалистичка Бурманска Унија, Централно-Африканска Ре-
публика, Република Гана, Република Габон, Кооперагивна 
Република ГваЈана, Демократска Револуционерна Репуб-
лика Гвинеја, Република ИндиЈа, Република Индонезија, 
Република Ирак, Демократска Република Јемен, Народна 
Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Република 
Мали, Народна Република Мозамбик, Федерална Репуб-
лика Нигерија, Исламска Република Пакистан, Демократ-
ска Република Сомалија, Демократска Република Судан, 
Република Шри Ланка, Обединета Република Танзанија, 
Кралството ТаЈланд, Социјалистичка Република Виетнам 
и Република Заир. 

2. Одредбата на точка 1 став 1 од оваа одлука се одне-
сува и на работниците на работа во културно-информа-
тивните центри и во другите претставништва на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство кои вршат определени работи од делокругот на Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи во земјите од 
таа точка. 

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

Е. п. бр. 46 
16 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е р 

86. 

Врз основа на член 8 став 6 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), на 
предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ОСТВА-
РЕНИТЕ ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ВО ДИ-

НАРИ КАЈ ОВЛАСТЕНАТА БАНКА 

1. Основните и други организации на здружен труд 
(во натамошниот текст: организациите на здружен труд) 
делот од остварените девизи со кои слободно расло шга-
ат, во согласност со одредбите на Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство и со дру1 и 
прописи донесени врз основа на тој закон, можат да ги 
држат каЈ овластената банка на девизна сметка во динари 

Како овластена банка од став 1 на оваа точка се сме-
та овластената банка од член 17 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

2 Овластената банка, на барање од организацијата 
на здружен труд, може динарската противвредност на де-
визите од точка 1 на оваа одлука, да Ја води на девизната 
сметка во динари. 

Динарите на девизната сметка од став 1 на оваа точка 
се пресметуваат и се водат по средниот курс, КОЈ важи на 
денот на одобрението на тие динари на девизната сметка 
во динари. 

3. Динарските плаќања во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и продажбата на средствата 
од девизната сметка во динари на овластената банка, се 
вршат со задолжување на девизната сметка во динари и со 
одобрение на организацијата на здружен труд на соодве-
тен износ на динари преку жиро-сметката на овластената 
банка. 

4. Средствата од девизните сметки во динари не 
можат да се пренесуваат на девизните сметки во девизи на 
организациите на здружен труд каЈ овластените банки. 

5. Народната банка на Југославија, по потреба, ќе до-
несе техничко упатство за спроведување на одредбите од 
точ. 2 и 3 на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 48 
10 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
д-р Мијат Шуков»1К, е. р. 

87. 

Врз основа на член 50 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) и член 39 
став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕ-
ВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ УВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА 

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите увозни давачки, на даноч-
ните олесненија за остварениот девизен прилив при уво-
зот и искажување на правото на увоз и плаќање како и за 
потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/82, 3/83, 7/83 и 62/83), во точка 2 став 1 се менува и 
гласи: 

„2. За определување на основицата за пресметување 
на даночните олесненија за остварениот девизен прилив 
при извозот, во конвертибилна валута, се зема продажни-
от курс на таа валута утврден на претпоследниот меѓубан-
карски состанок на единствениот девизен пазар во месе-
цот што му претходи на месецот во кој е остварен девиз-
ниот прилив." 
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2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
н т на оо|лв\вањето во .С пжбен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 49 
10 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
д р Мијат Шуковић, е р. 

88. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите за ку-
пување на непреработено злато („Службен лист на СФРЈ", 
бр 32/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1984 ГОДИНА 
1 Стоковниот контингент до кој корисниците на 1 та-

то можат во 1984 година да купуваат непреработено злато 
од производителите на злато во Југославија или во стран-
им во, се определува во количина од 8.349,7 килограми, и 
тоа 

-во килограми-
1) за потребите на индустријата 1497,8 
2) за потребите на преработка на злато 

во накит и други предмети од злато 6.171 
3) за забнотехнички цели 680 
4) за научни цели 0,9 
2. Распределба на стоковниот континент определен 

со ова решение, за одделни групации на корисници на зла-
то, вршат корисниците на злато договорно. 

3. При распределбата на стоковниот контингент за 
количините од точка 1 одредби под 1 и 2 од ова решение 
на крајните корисници во рамките на Општото здружение 
за обоени метали на Југославија и Општото здружение на 
индустријата за преработка на метали на Југославија, кри-
териум за распределба ќе биде учеството во извозот на 
конвертибилното подрачје. 

За извршената распределба од став 1 на оваа точка 
општите здруженија ќе го известат Сојузниот секрета|3и-
)аг за финансии 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од дено! 
на објавувањето во ..Службен лист на СФРЈ" 

Е. и бр 47 
16 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отп ретседател, 
д-р Мијат (Луковиќ, е. р. 

89. 
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦА-

РИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Правилникот за службената облека на работници-

те на органите на царинската служба („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 24/82 и 22/83) во член 10 ставот 2 се менува и 
гласи• 

„На сакото, мантилот односно кошулата, од левата 
страна, на средината на горниот џеб се става амблем. Ам-
блемот е емајлирана метална значка, која симболизира 
стилизиран факел, со големина 50 х 40 пита, изработен од 
легура Си2п 90 (томбак). Амблемот претставува свиткано 
знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. Знамето е од печен емаЈл. На белото поле на знамето, 
од обете страни на петокраката ѕвезда е напишан зборот 
„ЦАРИНА", со кирилица и латиница. Над хоризонтални-
от дел на знамето, во полето врамено со краците на знаме-
то, е вкомпонирана силуета на граничен камен од бел 
емајл, а на каменот е напишана кратенката „СФРЈ" Над 
граничниот камен се наоѓа грбот на Социјалистичка Феле-
ра швна Република Југославија потпрен на свитканите 
краишта на знамето. Под хоризонталниот дел на знамето 
се наоѓа празно поле во правоаголен облик обрабено со 
плиток релЈеф на легура, КОЈ претставува основа на амбле-
мот На грбот на амблемот има држач од кожа за КОЈ е 
прицврстен амблемот и се поставува на копчето од џе-
бот " 

Став 3 се брише 

Член 2 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 бр 3393/2-1983 
31 јануари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини 

Звонко Пошчиќ, е. р. 

90. 

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интерес-
на заедница на Босна и Херцеговина за економски односи 
со странство, Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство, Самоуправна-
1а интересна заедница на СрбиЈа за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница за економ-
ски односи со странство на Социјалистичка Република 
Словенија, Самоуправната интересна заедница на Хрват-
ска за економски односи со странство, Самоуправната ин-
тересна заедница на Црна Гора за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница на Војво-
дина за економски односи со странство и Самоу правна та 
интересна заедница на Косово за економски односи со 
странство склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНИТЕ И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 
Член 1 

На организациите на здружен труд и на други орга-
низации и заедници (во натамошниот текст: организации-
те на здружен труд), кои извезуваат стоки на домашно 
производство, како и на организациите на здружен труд 
кои вршат стопански услуги на странски лица, им се ут-
врдува правото за враќање на царините и на другите увоз-
ни давачки и за враќање на придонесот од доходот и при-
донесот од личните доходи (без придонесот за здравстве-
но и придонесот за инвалидско осигурување), под услови-
те и на начинот што се пропишани со оваа самоуправна 
спогодба. 
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Член 2 
Правата од оваа самоуправна спогодба ги осгварч на-

ат организациите на здружен труд кои девизите остварени 
со извоз на стоки и услуги ќе ги внесат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во пропишаниот рок. 

Правата од оваа самоуправна спогодба можат да ги 
остварат и организациите на здружен труд на кои им е 
одобрено работење преку контокорентна сметка, односно 
на кои им е одобрено држање на девизи на девизни сметки 
во странство, како и организациите на здружен труд кои, 
во согласност со прописите, извозот на стоки и услуги ќе 
го наплатат со увоз на определени стоки и услуги и орга-
низациите на здружен труд на кои, во согласно^ со про-
писите, им е одобрено пребивање на долевањето со поба-
рување иако девизите не ги внесле во земјата 

Ч л е н 3 

Правата од оваа самоуправна спогодба се остварува-
ат ако наплатата е извршена во девизи што се предмет на 
купување и продажба на меѓубанкарските состаноци на 
единствениот девизен пазар и во египетски пресметкоЕ$ен 
долар, пресметковна фунта, трстјанска лира, горичка ли-
ра, албански долар, индиска рупија, во девизи остварени 
по меѓудржавни аранжмани со земјите на СЕВ, и ако на-
платата е извршена во динари наплатени од меѓународни 
организации што потекнуваат од котизација, односно о I 
придонесот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на тие организации, во динари наплатени о 1 
девизните нерезидентати што можат да се трансферирааЈ 
во странство и во динарски чекови на Народната банка н « 
Југославија 

Ч Јен 4 
Под извезени стоки, во смисла на член 1 од оваа са-

моуправна спогодба, се подразбираат: стоките што при 
извозот се оцаринети и извезени во странство: стоките 
што при увозот се оцаринети, ставени под царински над-
зор и чекаат налог од купувачот за натамошно испраќање: 
стоките што се сместени во царински склад по налог на 
купувачот; стоките што се оштетени или уништени а врет-
носта е наплатена од домашен осигурувач во девизи и ст о-
ките што се вградени во објекти во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија по налог од странскиот на-
рачувач кој тие стоки ги платил во девизи 

Член 5 
Под стоки од домашно производство, во смисла на 

член 1 од оваа самоуправна спогодба се подразбираат сто-
ки произведени во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, како и индустриски отпадоци и нуспроиз-
води, освен старо железо, стари крпи, стара хартија и 
кршено стакло. 

Член 6 
Под услуги, во смисла на член 1 од оваа самоуправна 

спогодба,, се подразбираат услугите наведени во член 63 
од Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), како и 
други стопански услуги што се вршат во прометот со 
странство, под услов организациите на здружен груд да се 
регистрирани за вршење на тие услуги, освен услугите на 
посредување во надворешно-трговскиот промет и услуги-
те на застапување на странски фирми. 

Под услуги, во смисла на член 1 од оваа самоуправна 
спогодба, се подразбираат: услуги на поправки извршени 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија по 
налог од странски нарачувач и наплатени во девизи, при 
што вградениот домашен материјал во производите на 
странскиот нарачувач има третман на стоки; услуги на об-
лагородување што организациите на здружен труд ЈИ 

в р т а ! во рамките на работите на посредување во надво-
решпо/рговскиог промет, здравствени услуги извршени 
на СЈ рунски . и т а во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика ЈУ I ос ЈАВИЈА УС туѓи извршени на објекти во С отпа -

дне гичка Федеративна Република Југославија за сметка на 
странски нарачувач и услуги на економската и туристич-
ката пропаганда 

На девизниот прилив остварен со вршење на услуги-
те од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат стапките за вра-
ќање на царината и на другите давачки по групациите на 
дејностите на кои им припаѓаат организациите на здружен 
тр> г што ги вршеле тие услуги. 

Член 7 
Основица за остварување на правата од оваа самоуп-

равна спогодба за извоз на стоки претставува динарската 
противвредност на девизите наплатени за извезените сто-
ки, сведена на паритетот франко југословенска граница 
или франко Солун, односно ФОБ југословенска лука или 
ФОБ лука Солун (во натамошниот текст, југословенска 
I раница). 

Основица за остварување на правата од член I на 
оваа самоуправна спогодба за извршените услуги прет е Ја-
вува динарската противвредност на девизите наплатени за 
извршените услуги, намалена за странските трошоци за 
(провизии на странските агенции, банкарски провизии во 
странство, трошоците за осигурување и ел.). 

Динарската противвредност од ст. 1 и 2 на овој член 
се пресметува со примена на курсевите утврдени врз осно-
ва на Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство 

Член 8 
х фЈ анизациите на здружен труд кои со извоз на стоки 

и ус >ги ќе остварат девизи, имаат право на враќање на 
царината и на другите увозни давачки, како и право на 
враќање на придонесот од доходот и придонесот од лич-
ните доходи, освен придонесите за здравствено, инвалид-
ско и пензиско осигурување, по стапките што се дадени во 
прилогот бр. I. 

Организациите на здружен труд кои се регистрирани 
за снабдување на странски бродови имаат право на враќа-
ње на царината и на другите увозни давачки по стапка од 
0,39% и на враќање на придонесот од доходот и придоне-
сот од личните доходи по стапка од 0,38% на девизниот 
прилив остварен со продажба на бродско-технички мате-
ријал потребен за тековното одржување на бродови (боја, 
клинци, детергенти и др.). Тие организации не можат да ги 
остварат правата од став 1 на овој член. 

Право на враќање на царината и на другите увозни 
давачки според одредбите на овој член немаат организа-
циите на здружен труд за девизниот прилив што ќе го ос-
тварат со извоз на стоки произведени од суровини и реп-
родукционен магерија! на кои при увозот не е платена 
царина според одредбата на член 7а од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 и 7/84). 

Организациите на здружен груд кои ќе остварат деви-
зи со извоз на стоки произведени во смисла на Одлуката 
за условите за увоз на суровини и друг репродукционен 
материјал заради производство на стоки за извоз што се 
наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/82), покрај правото од став 1 на овој член, 
имаат право на зголемување на стапката за враќање на ца-
рината и на другите увозни давачки од ТОЈ став за 50%. 

Член 9 
Организациите на здружен труд кои со извоз на стоки 

ке остварат девизи имаат право на враќање на дел од пла-
тената возарина во поморскиот, речниот, речно-помор-
скиот и воздушниот превоз според стапка од: 
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1) 20% од износот на платената возарина за превози ! 
југословенските луки или ОЈ лупата Солун, односно од |> 
гословенските пристаништа до истоварете луки, и ш 
пристаништа и од југословенските аеродроми до странски 
аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 2; 

2) 30% од износот на возарината за превоз од југосло-
венските луки или од дуката Солун до истоварните луки, 
односно од југословенските аеродроми до странски аерод-
роми, во земјите наведени во прилогот бр. 3; 

3) 30% од износот на платената возарина за превоз на 
дневен и неделен политичко-информативен печат, книги, 
списанија, филмови и детски, младински и локални весни-
ци, при што не можат да се користат и правата според од-
редбите на том. 1 и 2 од овој став. 

Ако превозот се врши врз основа на транспортен до-
кумент за директен превоз на стоки од југословенска лука 
на натоварување односно од дуката Солун до местото на 
испораката на стоките на купувачот во земјата наведена 
во прилогот бр. 4, враќање на дел од платената возарина 
ќе се врши и за делот од превозот на стоки извршен со 
друмски и железнички превозни средства, и тоа во висина 
од 20% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во 
прилогот бр. 2, односно во височина од 30% ако стоките се 
извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 3. 

Член 10 
Организациите на здружен труд што остварените де-

визи со извоз на стоки во земјите во развој наведени во 
прилогот бр. 4 имаат право на враќање 30% од платената 
возарина во друмскиот, железничкиот, воздушниот, реч-
ниот, речно-поморскиот и поморскиот сообраќај, за пре-
воз на стоки од југословенската граница до одреди штето 
на купувачот, вклучувајќи го и директниот превоз на сто-
ки врз основа на транспортен документ. 

Правата од став 1 на овој член можат да ги користат 
организациите на здружен труд кои не го искористиле 
правото од член 9 на оваа самоуправна спогодба. 

Под возарина, во смисла на член 9 став 1 од оваа са-
моуправна спогодба и став 1 на овој член, се подразбира-
ат: надомест за продолжено време на натоварување и ис-
товарување на стоки (прекустојница) надомест за затрупа-
ност за дуката (соп^еѕиоп сигсћаг§е), надомест за промена 
на цената на горивото (ђипкег аЗјиѕ1шеп1 Гасног) и надо-
мест за промена на односите на валутата (сиггепсу асЈјиѕ-
1теп* Гас1ог). 

Член 11 

Организациите на здружен труд - членки на фондови-
те на агроиндустрискиот комплекс, кои со извоз на стоки 
од програмата за извоз на тие фондови ќе остварат девизи 
од член 3 на оваа самоуправна спогодба, имаат право на 
посебно враќање преку тие фондови и по правилата на тие 
фондови сразмерно на остварениот извоз, а од средства I а 
што Им ги отстапува Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство. 

Посебното враќање од став 1 на овој член им се от-
стапува на фондовите во согласност со динамиката на ос-
тварување на девизниот прилив, и тоа на: 

Реден 
број 

\ 

Назив на фондот Стапка 

1 2 3 

1 Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добиток и добиточни преработки 15,40 

2 Фондот за унапредување на извозот на риби, 
рибини преработки и развојот на морското ри-
барство 24,24 

3 Фондот за унапредување на производството и 
извозот на вина и други алкохолни пијачки 23,33 
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3 4 5 

4 Фондот за унапредување на надворешно-тргов-
скиот промет на тутун и тутунски преработки 8,71 

5 Фондот за хмељ 11,32 

6 Фондот за стимулирање на извозот на жита и 
преработки од жита 5,73 

7 Фондот за овошје и зеленчук на Југославија 15,40 

8 Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на производи од индустријата на ше-
ќер на Југославија 10,22 

Организациите на здружен труд членки на Фондот ги 
користат правата од точка 4 став 2 на овој член по пости-
гањето на согласност за критериумите на распределба ме-
ѓу членките на Фондот и СОЗТ Југотутун - Скопје. 

Организациите на здружен труд - членки на фондови-
те од агроиндустрискиот комплекс, кои ќе остварат деви-
зи од член 3 на оваа самоуправна спогодба по основ на из-
воз на стоки и услуги преку Сојузната дирекција за резер-
ви на производи со посебна намена, ги остваруваат права-
та од Самоуправната спогодба преку тие фондови и по 
правилата на тие фондови. 

Член 12 
Правата од оваа самоуправна спогодба ги имаат и 

организациите на здружен труд кои ќе остварат девизи со 
извоз на стоки според одредбите на Одлуката за компенза-
циони работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/82) и Одлуката за извоз и увоз на стоки во рамките на 
определени меѓународни саемски компензациони работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77). 

Член 13 
Правата од оваа самоуправна спогодба ги имаат и 

организациите на здружен труд кои со извоз на стоки ќе 
остварат конвертибилни девизи согласно со точка 7 од 
Одлуката за работите на посредување во надворешното 
рговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77 и 
56/82). 

Член 14 
Авто-мото сојузот на Југославија има право на враќ-

ање на давачките по стапка од 14,61% од динарската про-
тиввредност на боновите за бензин и дизел-гориво прода-
дени во странство и на граничните премини за девизите со 
попуст од 10%. 

Корисници на боновите од став 1 на овој член можат 
да бидат странски лица, како и граѓани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со престој во стран-
ство кога користат патничко возило, јахта или моторен 
чамец со странска регистрација или изнајмено патничко 
возило (геп( а каг), јахта или моторен чамец. 

Основица за утврдување на правото од одредбата на 
став 1 од овој член претставува динарската противвред-
ност на девизите остварени со продажба на бонови, а по 
куповниот курс за ефективни странски пари што важи на 
денот кога е остварен девизниот прилив. 

Авто-мото сојузот на Југославија може да го користи 
правото по став 1 од овој член ако од средствата што ќе ги 
добие по основ на одредбата од тој став обезбеди 2,5% за 
печатарските трошоци и за организирање продажбата на 
бонови и По за покритие на трошоците за помош на па-
тиш та! а »• ако продажната цена на бензинските бонови ја 
утврди врз основа на куповниот курс за ефективна!а 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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странска валута утврден на претпоследниот состанок на 
единствениот девизен пазар во месецот што му прет холи 
на месецот за кој се утврдува продажната цена на тие по-
нови. 

Член 15 
Интересната заедница на Југославија за економски 

односи со странство, на предлог од Стопанската комора 
на Југославија, ќе врши поттикнување на унапредувањето 
на стопанската пропаганда, а на предлог од Туристичкиот 
сојуз на Југославија и Општото здружение на туристичко-
то стопанство на Југославија поттикнување на унапреду-
вањето на туристичката пропаганда во странство. 

Поттикнувањето на унапредувањето на економската 
и туристичката пропаганда од одредбата на став 1 од овој 
член се врши во рамките на усвоените програми, а врз ос-
нова на склучените самоуправни спогодби. 

Средствата за економска пропаганда се утврдуваат 
врз основа на прифатената програма, најмногу до износот 
што се добива со примена на процентот на номиналното 
зголемување на вкупните средства за враќање и поттикну-
вање во тековната година во однос на претходната годи-
на. Средствата за туристичка пропаганда во тековната го-
дина се утврдуваат врз основа на прифатената програма 
за туристичка пропаганда, а најмногу до 1% од остварени-
от девизен прилив по основ на извозот на туристички ус-
луги во претходната година. 

Член 16 
Народната банка на Југославија и Службата на оп-

штественото книговодство на Југославија ќе водат евиден-
ција за користењето на средствата наменети за враќање на 
царината и на другите увозни давачки и податоците од 
таа евиденција ќе и ги доставуваат на Интересната заедни-
ца на Југославија за економски односи со странство и на 
самоуправните интересни заедници за економски односи 
со странство на републиките и автономните покраини. 

Народната банка на Југославија односно Службата 
на општественото книговодство на Југославија го утврду-
ва начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој 
член и ја пропишува документацијата за остварување на 
правото од овој член. 

Член 17 
Барањето за остварување на правата од оваа самоуп-

равна спогодба организациите на здружен труд го подне-
суваат до народната банка надлежна според седиштето на 
организацијата на здружен труд која извезла стоки, однос-
но според седиштето на организацијата на здружен труд 
која извршила сопствена услуга. 

Организациите на здружен труд се должни барањето 
од став 1 на овој член да го поднесат во рок од 90 дена од 
денот на остварениот девизен прилив по извршениот из-
воз односно од денот на извршениот извоз на стоки и ус-
луги, ако девизниот прилив е остварен пред денот на изво-
зот. 

Член 18 
Барање за остварување на правата од оваа самоуп-

равна спогодба за извршени здравствени услуги може да 
поднесе и соодветна самоуправна интересна заедница ако 
за тоа ја овласти давателот на здравствената услуга. 

Член 19 
За работите од долгорочната производствена коопе-

рација со странство, рокот од член 17 став 2 на оваа само-
управна спогодба почнува да тече од денот на извршениот 
увоз со кој се плаќа извозот по таа кооперација, а за рабо-
тите за кои се врши пребивање на долгување со побарува-
ње и работите за кои, согласно со одобрението на над-
лежната народна банка, извозот се наплатува со размена 
на документи - од денот на донесувањето на решение за 
таа. 

Ако наплатата е договорена со примена на лизгавна 
скала, како и во други случаи во кои е наплатен износ по-
голем од договорениот, рокот од член 17 на оваа самоуп-
равна спогодба почнува да тече од денот на наплатата, врз 
основа на документот за втасување на повеќе наплатениот 
износ. 

Член 20 
Надлежната народна банка може, врз основа на бара-

њата и поднесените докази, да го продолжи рокот од член 
17 став 2 на оваа самоуправна спогодба, според критериу-
мите што ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

Член 21 
Ако надлежната народна банка утврди неправилнос-

ти во поднесеното барање и во документацијата, ќе го по-
вика подносителот на барањето тие неправилности да ги 
отстрани во, определениот рок, кој не може да биде подолг 
од 60 дена. 

Надлежната народна банка со решение ќе го отфрли 
барањето ако врз основа на поднесената документација 
утврди дека организацијата на здружен труд не ги испол-
нила условите за остварување на правата од оваа самоуп-
равна спогодба. 

Против решението од став 2 на овој член и на член 20 
од оваа самоуправна спогодба може да се изјави жалба до 
Народната банка на Југославија. 

Член 22 
Народната банка на Југославија врши контрола над 

спроведувањето на одредбите од оваа самоуправна спо-
годба и ја обезбедува нејзината единствена примена. 

Член 23 
Толкување на одредбите од оваа самоуправна спогод-

ба ^ава Собранието на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство. 

Член 24 
Прилозите бр. 1 до 4 се отпечатени кон оваа самоуп-

равна спогодба и претставуваат нејзин составен дел. 

Член 25 
Одредбите од оваа самоуправна спогодба се однесу-

ваат на девизните приливи остварени од денот на нејзино-
то влегување во сила. 

Член 26 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредни-

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

Белград, 13 јануари 1984 година 

Прилог бр. 1 

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИ-
ТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ЛИЧНИОТ ДОХОД (БЕЗ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ИНВА-

ЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ) 

Реден 
број 

Стопанска 
дејност 

Стапка за враќање на 
Шифра царина и 

на увозна придонес 
дејноста давачка 

1 

1. Електростопанство 01010 1,33 1,07 
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1, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Производство на јаглен 01020 1,95 2.29 
3. Преработка на јаглен 01030 2,04 ' 0,46 
4. Производство на сурова 

нафта 01041 4,36 1,34 
5. Производство на земјен 

гас 01042 6,44 3,25 
6. Производство на нафте-

ни деривати 01050 1,21 0,35 
7. Производство на желез-

на руда 01060 1,56 1,75 
8. Производство на железо 

и челик 01071 2,30 0,47 
9. Производство на феро-

легури 01072 2,58 0,96 
10. Производство на руди и 

концентрати на бакар 01081 2,23 1.10 

1 1 . Производство на руди и 
концентрат!! на олово и 
цинк 01082 1,87 2.К1 

12. Производство на боксит 01083 1,63 1,97 
13. Производство на руди и 

концентрат!! на обоени 
метали 01089 2,02 3,31 

14. Производство на бакар 01091 1,69 0,27 
15. Производство на олово 01092 0,96 0,48 
16. Производство на цинк 01093 1,81 0,49 
17. Производство на глини-

ца и алуминиум 01094 5,46 0.67 
18. Производство на други 

обоени метали 01099 2,67 2,03 
19. Преработка на алуми-

ниум 01101 3,35 0.90 
20. Преработка на бакар и 

на други обоени метали 01109 1,73 0,81 
21. Производство на неме-

тални минерали (без со-
ли) ОМИ 2,15 2,6 2 

22. Производство на сол 01112 1,66 1,81 
23. Производство на стакло 01121 2,30 1,69 
24. Производе I во на огно-

отпорен материјал 01122 2,20 1,54 
25. Производство на порце-

лан и керамика 01123 3,81 2,10 
26. Преработка на други не-

метални минерали 01129 2,04 1,92 
27. Производство на мета-

лен репродукционен ма-
теријал 01131 0,92 1,83 

28. Производство на метал-
ни градежни и други 
конструкции 01132 1,54 1,59 

29. Производство на стоки 
за широка потрошувач-
ка и на други метални 
производи 01139 7,32 1.84 

30. Производство на маши-
ни и уреди (без елек-
трични и земјоделски) 01141 2,47 1.70 

31. Производство на земјо-
делски машини 01142 3,68 1.51. 

32. Производство на опре-
ма за професионални и 
научни цели, на мерни и 

контролни инструменти 
и уреди за автоматиза-
ција на управувањето 

1,25 1,82 (освен ол 1 рупа га 0117) 01143 1,25 1,82 

33 . Производство и поправ-
01151 1,55 1,86 ка на шински возила 01151 1,55 1,86 

34. Прси шоле! во на друм-
ски но и1 и 01 152 , 4.Ѕ6 1.04 

35. Производство на други 
сообраќајни среде ! ва 01 159 2.70 2.12 

36. Бролоградба 01160 4,69 1,33 

37. Производство на елек-
1,69 1 ри чии машини и уреди 01171 5,18 1,69 

38. Производство на елек-
тронски и телекомуни-
кациони уреди 01172 3,87 1,66 

39. Производство на кабли 
и проводници 01173 2,77 0,91 

40. Производство на елек-
трични апарати за до-
маќинство 01174 4,88 0,94 

41. Производство на други 
електротехнички произ-
води 01179 4,74 2,10 

42. Производство на хеми-
калии (освен за земјо-

3,99 1,10 делството) 01181 3,99 1,10 

43. Производство на хеми-
01182 4,81 0,81 калии за земјоделството 01182 4,81 0,81 

44. Производство на хемис-
ки влакна и пластични 
маси 01183 2,79 1,12 

45. Производство на лекови 
и фармацевтски произ-
води 01191 4,17 1,00 

46. Производство на сред-
ства за миење и козме-
тички препарати 01192 2,94 0,90 

47. Производство на бои и 
лакови 01193 4,39 1,06 

48. Преработка на пластич-
ни маси 01194 4,24 1,31 

49. Производство на други 
1,31 

хемиски производи 01199 12,31 1,16 
50. Производство на камен, 

чакал и песок 01200 0,48 2,15 
51. Производство на вар и 

гипс 01211 0,77 2,32 
52. Производство на це-

мент 01212 4,22 0,94 

53. Производство на тули и 
ќерамиди 01213 0,77 2,51 

54. Производство на гра-
дежни префабрикати и 
битуменски производи 01214. 0,66 1,54 

55. Производство на 
режана граѓа и плочи 01220 1,39 1,43 
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1 2 3 4 ѕ 

56. Производство на мебел 
од дрво 01231 1,53 1,67 

57. Производство на други 
финални производи од 
дрво 01232 2,01 1,63 

58. Производство на целу-
лоза и хартија 01241 5,14 1,02 

59. Преработка на хартија 01242 1,91 1,21 

60. Производство на влак-
3,31 1,34 на, предиво и конец 01251 3,31 1,34 

61. Производство на ткае-
2,41 1,45 нини 01252 2,41 1,45 

62. Производство на трико-
1,04 1,86 тажни предмети 01261 1,04 1,86 

63. Производство на тек-
2,68 1,81 стилна конфекција 01262 2,68 1,81 

64. Производство на други 
13,67 1,40 текстилни производи 01269 13,67 1,40 

65. Производство на кожа и 
крзно 01270 4,24 1,19 

бб. Производство на 
кожени обукви 01281 2,23 1,35 

67. Производство на 
кожена галантерија 01282 2,43 1,86 

68. Производство на 
кожена и крзнена кон-
фекција 01283 1,55 1,61 

69. Преработка на каучук 01290 4,99 1,20 

70. Мелење и лупење на 
жита 01301 0,44 о.ѕх 

71. Производство на леб и 
тестенини 01302 0,58 

72. Преработка и конзерви-
рање на овошје и зелен-
чук 01303 0,86 и»> 

73. Преработка и конзерви-
1,05 рање на месо и риба 01304 1,05 0.5" 

74. Преработка и конзерви-
0,72 0,6 ѕ рање на млеко 01305 0,72 0,6 ѕ 

75. Производство на шеќер 01306 3,44 0,95 
76. Производство на конди-

2,28 0,98 торски производи 01307 2,28 0,98 
77. Производство на расти-

2,66 0,51 телни масла и масти 01308 2,66 0,51 

78. Производство на други 
прехранбени производи 
(без добиточна храна) 01309 6,92 0,61 

79. Производство на алко-
хол од растително по-
текло и алкохолни пи-
јачки 01311 0,90 0,91 

80. Производство на„ безал-
2,59 1,56 кохолни пијачки 01312 2,59 1,56 

81. Производство на доби-
точна храна 01320 2,25 0,34 

82. Производство на фер-
0,23 1,28 ментиран тутун 01331 0,23 1,28 

83. Преработка на тутун 01332 3,10 0.97 
84. Графичка дејност 01340 3,22 :,06 

1 2 3 4 5 

85. Производство на разно-
видни производи 01390 5,88 1,85 

86. Пољоде ЈС тво 02011 0,47 1,94 
87. Овоштарство 02012 0,64 1,63 
88. Лозарство 02013 0,63 1,79 
89. Сточарство 02014 0,17 0,79 
90. Земјоделски услуги 02020 0,39 0,73 
91. Рибарство 02030 2,09 1,70 

92. Шумарство 03000 0,28 2,96 
93. Водостопанство 04000 Ј ,35 2,74 
94. Високоградба 05010 0,18 1,68 
95. Нискоградба и хидрог-

рајдба 05020 0,77 1,83 
96. Инсталациони и за-

вршни работи во гра-
дежништвото 05030 0,24 2,03 

97. Железнички сообраќај 06110 1,59 2,39 
98. Поморски сообраќај 06020 0,42 0,94 
99. Речен сообраќај 06030 0,49 2,13 

100. Воздушен сообраќај 06040 0,96 1,33 
101. Друмски сообраќај 06050 0,75 2,61 
102. Градски сообраќај 06060 0,84 2,59 
103. Цевоводен транспорт 06070 7,10 1,20 
104. Претоварни услуги 06080 0,60 1,65 
105. ПТТ услуги 06090 0,20 2,73 

106. Трговија 07000 0,39 0,38 
107. Угостителство и тури-

зам 08000 0,15 1,74 
108. Занаетчиство и лични 

услуги 09000 022 2,03 
109. Станбено-комунални 

дејности и уредување на 
населби и простори 10000 0,34 2,45 

ПО. Финансиски, технички и 
деловни услуги 11000 0,35 1,52 

111. Образование, наука, 
култура и информирање 12000 0,34 3,87 

112. Здравствена и социјална 
0,19 3,38 заштита 13000 0,19 3,38 

113. Општествено-политич-
ки заедници, самоуправ-
ни интресни заедници и 
општествено-политички 
организации (без ЈНА и 
воени пошти и Сојузна-
та дирекција)* 14001 

114. ЈНА и воена пошта* 14002 

115. Сојузна дирекција за ре-
зерви и промет на про-
изводи со посебна наме-
на* 14003 

* Зј швој на стоки и услуги во рамките на стопанските лености наведени 
по 1 113, 114 и 115 се применуваат стапките за враќање на онаа стопанска 

дејност на која производот или услугата и припаѓа. 
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Прилог бр. 2 

С П И С О К 
НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА 

ВОЗАРИНА ОД 20% 

Земјите на атланскиот брег на Северна Америка, 
Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Западна Аф-
рика, земјите во развој во подрачјето на Средоземно море 
(АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, Ли-
бан, Турпија и Сирија), како и скандинавските земји (Фин-
ска, Шведска, Норвешка и Исланд) и земјите на Западна 
Европа и Малта. 

Прилог број 3 

С П И С О К 
НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА 

. ВОЗАРИНА ОД 30% 

Земјите на пацифичкиот брег на Северна Америка, 
Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Источна 
Африка и Азија, ќако и Јапонија, Австралија и Нови Зе-
ланд. 

Прилог бр. 4 

С П И С О К 
НА ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И ЗЕМЈИТЕ 
ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ 

ВО РАЗВОЈ 

I. Прекуморски земји во развој 
1. Република Авганистан 
2. Демократска Народна Република Алжир 
3. Народна Република Ангола 
4. Република Аргентина 
5. Бахамас 
6. Држава Бахреин 
7. Народна Република Бангладеш 
8. Барбадос 
9. Народна Република Бенин 

10. Република Боцвана 
II. Република Боливија 
12. Федеративна Република Бразил 
13. Обединета Социјалистичка Република Бурма 
14. Република Бурунди 
15. Бутан 
16. Република Венецуела 
17. Социјалистичка Република Виетнам 
18. Република Горна Волта 
19. Република Габон 
20. Гамбија 
21. Република Гана 
22. Гвајана 
23. Гватемала 
24. Република Гвинеја 
25. Република Гвинеја Бисао 
26. Гренада 

27. Доминика 
28. Доминиканска Република 
29. Арапска Република Египет 
30. Република Еквадор 
31. Екваторијална Гвинеја 
32. Социјалистичка Етиопија 
33. Република Заир 
34. Република Замбија 
35. Република Зимбабве 
36. Република Зеленогортски Острови 
37. Република Индија 
38. Република Индонезија 
39. Исламска Република Иран 
40. Република Ирак 
41. Јамајка 
42. Арапска Република Јемен 
43. Народна Демократска Република Јемен 
44. Хашемитско Кралство Јордан 
45. Обединета Република Камерун 
46. Демократска Кампучија 
47. Држава Катар 
48. Република Кенија 
49. Република Кипар 

50. Република Колумбија 
51. Народна Република Конго 
52. Република Комори 
53. Народна Демократска Република Кореја 
54. Република Кореја 
55. Република Костарика 
56. Република Куба 
57. Држава Кувајт 
58. Народна Демократска Република Лаос 
59. Република Либан 
60. Република Либерија 
61. Социјалистичка Народна Либиска Арапска 

Џамахирија 
62. Кралството Лесото 
63. Демократска Република Мадагаскар 
64. Република Малави 
65. Република Малдиви 
66. Федерација на Малезија 
67. Република Мали 
68. Држава Малта 
69. Кралството Мароко 
70. Исламска Република Мавританија 
71. Маврициус 
72. Обединети Држави на Мексико 
73. Народна Република Мозамбик 
74. Кралството Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република Нигерија 
77. Република Никарагва 
78. Република Брегот на Слоновата коска 
79. Султанат Оман 
80. Палестинска Ослободителна Организација - Област 

на Газа 
81. Исламска Република Пакистан 
82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеја 
84. Република Парагвај 
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85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. Република Салвадор 
88. Независна Западна Самоа 
89. Демократска Република Сао Томе и Принципе 
90. Кралството Саудиска Арабија 
91. Кралството на Нгвуана (Свазиленд) 
92. Света Луција 
93. Република Сенегал 
94. Република Сејшели 
95. Република Сиера Леоне 
96. Република Сингапур 
97. Сириска Арапска Република 
98. Соломонски Острови 
99. Демократска Република Сомалија 
100. Демократска Република Судан 
101. Република Суринам 
102. Кралството Тајланд 
103. Обединета Република Танзанија 
104. Република Того 
105. Тонга 
1 Об. Република Тринидад и Тобаго 
107. Република Тунис 
108. Република Уганда 
109. Обединети Арапски Емирати 
110. Источна Република Уругвај 
111. Република Филипини 
112. Фиџи 
ПЗ. Република Хаити 
114. Република Хондурас 
115. Централна Африканска Република 
116. Република Чад 
117. Република Чиле 
118. Република Џибути 
119. Демократска Република Шри Ланка 

Самоуправната интересна 
заедница за економски 
односи со странство на 

Социјалистичка Република 
Словенија 

Владо Содин, с. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Војводина 

за економски односи 
со странство 

Симеон Раман, с. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Србија за еко-
номски односи со стран-

ство 
Станиша Урошеви^ с. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Косово 

за економски односи 
со странство 

Новица Меденица, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 

I 

Се отповикува 
Душан Поповски од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Франција. 

II. земји што се изедначени со прекуморските земји 
во развој 

1. Народна Република Кина 

2. Народна Република Албанија 

3. Турпија 

4. Португалија 

САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЈА СКЛУЧУВААТ 

II 
Се назначува 
Борис Шнудерл, делегат во Соборот на републиките 

и покраините на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Франција. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

Самоуправната интересна 
заедница на Босна и 

Херцеговина за економски 
односи со странство 
Емин Дукатар, е. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Македонија 

за економски односи со 
странство 

Љубомир Иваноски, е. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Црна Гора 

за економски односи 
со странство 

Бајо Батричевиќ, е. р. 

Самоуправната интересна 
заедница на Хрватска 
за економски односи 

со странство 
Виктор Мартини, е. р. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
26 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 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), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Агим Ко-
ши, директор на Работната организација Косоводрво-ко-
мерц во Приштина. 

С.п.п.бр.96 
2 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 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), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За советник на сојузниот секретар за финансии се на-
значува м-р Андреј Долиншек, потсекретар во Извршниот 
совет на Собранието на СР Словенија. 

С.п.п.бр. 97 
2 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Поти ретсе д ате л, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Вр* основа на член 244 став 1 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), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е . 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 
секретар за информации Мугбил Јакиќ, со 8 февруари 1984 
година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање, во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 98 
2 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
^ д-р Мијат ЦЈуковиќ, е. р 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

84. Закон за измени и дополненија на Законот за 
средствата на резервите — 395 

85. Одлука за утврдување на земјите со посебно теш-
ки климатски и други услови 396 

86. Одлука за условите и начинот на водење на оства-
рените девизи на девизната сметка во динари кај 
овластената банка 396 

87. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на 
курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и на 
другите увозни давачки, на даночник олесненија 
за остварениот девизен прилив при увозот и ис-
кажување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката 396 

88. Решение за определување на стоковниот контин-
гент за злато во 1984 година 397 

89. Правилник за измена на Правилникот за службе-
ната облека на работниците на органите на ца-
ринската служба 397 

90. Самоуправна спогодба за утврдување на правото 
на враќање на царините и на другите увозни да-
вачки 397 

Укази 404 
Назначувања и резрешувања 405 
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