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190. 

Бра основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
• ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА ЗА 
СТОПАНСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗ-
ГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУС-
ТРИСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА, СКЛУЧЕНА НА 29 МАЈ 1981 ГОДИНА ПОМЕ-
ЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИ-
ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СО-
ЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ 

РЕПУБЛИКИ 

Се прогласува Законот за користење на креди-
тот според Спогодбата за стопанска и техничка со-
работка во изградбата и реконструкцијата на ин-
дустриски и други објекту во Социјалистичка Фе-
деративна Република Јз^гославија, склучена на 29 
мај 1981 година помеѓу Сојузниот извршен совет на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Владата на Сојузот на Советски-
те Социјалистички Републики, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 31 март 1982 година. 

П. бр. 161 
31 март 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Руди Колак, е. р. 

З А К О Н 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПО-
ГОДБАТА ЗА СТОПАНСКА И ТЕХНИЧКА СОРА-
БОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈА-
ТА НА ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, СКЛУЧЕНА НА 29 МАЈ 1981 
ГОДИНА ПОМЕЃУ СОЈУЗГШОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛА-
ДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 

Член 1 
Кредитот одобрен на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија со Спогодбата за сто-

панска и техничка соработка во изградбата и ре-
конструкцијата на индустриски и други објекти во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (во натамошниот текст: Спогодбата), склучена на 
29 мај 1981 година помеѓу Сојузниот извршен совет 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија и Владата на Сојузот на Совет-
ските Социјалистички Републики, се користи на 
начинот и под условите утврдени со Спогодбата и со 
овој закон. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон го користат, 

врз основа на договори, организациите на здружен 
труд (во натамошниот текст: крајните корисници) 
определени со Спогодбата, а нотификувани к а ј Вла-
дата на Сојузот на Советските Социјалистички Р е -
публики. Кредитот мож'г да се користи само за на-
мените и на начинот што е утврден со Спогодбата. 

Крајните корисници ги склучуваат договорите 
од став 1 на овој член со соодветните организации во 
Сојузот на Советските Социјалистички Републики 
и ги извршуваат во согласност со одредбите на оваа 
спогодба, со овој закон и со други прописи. 

Вкупниот износ на кредитот според договорите 
од став 1 на овој член не може да го надмине изно-
сот на кредитот одобрен со Спогодбата. 

Ако вредноста на извршените испораки на опре-
ма и машини според поединечните договори го пре-
чекори износот на кредитот предвиден со Спогодба-
та, пречекорувањето ќе се плаќа според југословен-
ско-советската трговска и платна спогодба, а врз ос-
нова на договорите на заинтереоираните југословен-
ско-советски организации. 

Член 3 
Крајните корисници се должни во роковите да 

ја отплатуваат втасаната динарска противвредност 
на искористениот кредит според договорите од член 
2 на овој закон и да ги плаќаат каматата и другите 
трошоци на искористениот дел од кредитот. 

За обврските на крајниот корисник по основа на 
отплатување™ на динарската противвредност на 
искористениот кредит и по основа на плаќањето на 
каматата на искористениот дел од кредитот, на бан-
карските трошоци како и на другите обврски, што 
за федерацијата би настанале во извршувањето на 
Спогодбата, гарантира републиката односно авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа седи-
штето на крајниот корисник. 

Член 4 
Крајниот корисник на кредитот е должен на ј -

доцна на 15 дена пред денот на втасаноста на отпла-
тата на кредитот односно на плаќањето на каматата 
и на другите трошоци да положи динарска против-
вредност на втасаната обврска на посебна сметка 
каЈ Народната банка на Југославија, според курсот 
што важи на денот на полагањето на динарската 
противвредност. 
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Ако курсот на пресметковната валута според 
Спогодбата во однос на динарот на денот на извр-
шувањето на плаќањето биде различен од курсот 
што е применет при пресметувањето на уплатата на 
износот од став 1 на овој член, на крајниот корис-
ник, во рокот од 10 дена, ќе му се врати вишокот на 
уплатениот износ, односно крајниот корисник во тој 
рок ќе ја уплати разликата на посебната сметка од 
став 1 на овој член. 

Член 5 
Ако крајниот корисник не постапи според член 

4 став 1 од овој закон, Народната банка rik Југо-
славија, во рок од три дена, преку народната банка 
на републиката односно народната банка на автоно-
мната покраина, за неизвршената обврска ќе го из-
вести надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина на чијшто територија се 
наоѓа седиштето на крајниот корисник, со назначу-
вање на денот на втасаноста на отплатата на иско-
ристениот кредит односно на плаќањето на камата-
та, како и на банкарските и другите трошоци. 

Врз основа на извештајот од став 1 на овој член, 
надлежниот орган на републиката односно на авто-
номната покраина ќе го уплати, наместо крајниот 
корисник, соодветниот износ на динари, најдоцна 
седум дена пред денот на втасаноста на отплатата 
на кредитот, ако тоа не го стори крајниот корисник. 

Ако соодветниот износ на динари не биде упла-
тен до рокот од став 2 на овој член, Народната бан-
ка на Југославија за тоа ќе го извести Сојузниот 
секретаријат за финансии и тоа најдоцна пет дена 
пред денот на втасаноста на односната обврска. 

Член 6 
Ако втасаната обврска не биде извршена до ро-

кот од член 5 став 2 на овој закон, како ни три дена 
пред денот на втасаноста на обврските, Службата на 
општественото книговодство, по налог од Сојузниот 
секретаријат за финансии, од сметката на приходи-
те и на другите средства на републиката односно на 
автономната покраина коза е гарант за обврските 
на крајниот корисник, ќе го пренесе соодветниот 
износ во динари на посебната сметка к а ј Народната 
банка на Југославија, пред денот на втасаноста на 
односнота обврска. 

Налогот издаден според став 1 од овој член 
Службата на општественото книговодство го извр-
шува како налог од член 9о точка 3 на Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77, 22/78, 47/79 и 35/80). 

Член 7 
Ако средствата потребни за извршување на об-

врските на федерацијата спрема С О Ј У З О Т на Совет-
ските Социјалистички Републики не се обезбедат ни 
во рокот ни на начинот што се определени во член 
6 на овој закон, плаќањето на обврските спрема Со-
јузот на Советските Социјалистички Републики ќе 
го изврши Народната банка на Југославија, во рокот 
на втасаноста, врз товар на средствата на федера-
цијата. 

За плаќање на обврските според став 1 од овој 
член, Народната банка на Југославија ќе и одобри 
на федерацијата кредит во потребен износ, што на 
Народната банка на Југославија ќе и се врати од 
посебната сметка од член 4 на овој закон штом ќе 
бидат обезбедени средства на начинот определен во 
член 6 на ОВОЈ закон. 

Член 8 
При водењето на преговори и склучувањето на 

договорите од член 2 на овој закон, крајниот корис-
ник ќе се придржува кон договорот постигнат по-
меѓу Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
и Стопанската комора на Југославија за координи-
рање на работите на крајните корисници и на до-
машната машиноградба, БО врска со реализацијата 
на Спогодбата (поцелосно и пооптимално користење 
на кредитот, заедничко настапување, усогласување 
на техничките параметри, учество на домашната 
машиноградба и др.). 

Член 9 
Увозот на опрема и машини врз основа на Спо-

годбата се врши според прописите за надворешно-
трговското и девизното работење. 

Член 10 
Договорот од член 2 на овој закон се смета како 

полноважен кога со него ќе се согласи Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Крајниот корисник е должен примерок на до-
говорот од член 2 на овој закон да му достави на 
согласност на Сојузниот секретаријат за финансии, 
најдоцна во рок од 20 дена од денот на потпишува-
њето на договорот. 

Крајниот корисник е должен кон договорот да 
приложи гаранција од надлежниот орган на репуб-
ликата односно на автономната покраина дека, ако 
крајниот корисник не ја изврши уплатата според 
втасаните обврски, таа обврска ќе ја изврши репуб-
ликата односно автономната покраина. Надлежниот 
орган на републиката односно на автономната по-
краина, при давањето на таа гаранција, ќе води сме-
тка крајниот корисник да има обезбедени средства 
за изградбата на делот од објектот што не се ф и -
нансира од кредитот според Спогодбата. 

Крајниот корисник е должен кон договорот да 
ги приложи и доказите од Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија од член 8 на овој закон. 

Сојузниот секретаријат за финансии, по приемот 
на договорот и гаранциите од ст. 2 и 3 на овој член, 

,ќе даде согласност на потпишаниот договор, ако се 
исполнети условите од член 2 на овој закон и ако 
договорот е во согласност со Спогодбата, со овој за-
кон и со другите прописи. 

Член 11 
Сојузниот секретаријат за финансии ќе води 

евиденција за дадените согласности од член 10 на 
опој закон и за тоа, најмалку шестмесечно, ќе ги 
известува надлежните органи на републиките, над-
лежните органи на автономните покраини и Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 12 
Народната банка на Југославија дава технички 

упатства за пресметувањето и начинот на водењето 
на сметката за користење и отплатување на креди-
тот, за плаќање-на каматата и на другите трошоци. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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191. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 16), во Ер-
ска со член 288 од Уставот на СФРЈ и со члегл 5 став 
2 од Општествениот договор за остварување на кад-
ровската палитика во органите и организациите на 
федерацијата и во органите на општ©стзено-поли-
тичките организации во федерацијата, Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 31 март 1982 година и на седница-
та на Сојузниот собор од 1 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗБОР 
НА КАНДИДАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ 
ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ВО СОЈУЗНИТЕ OF-
ГАНИЗАЦИИ ЧИИШТО НОСИТЕЛИ ГИ ИЗБИРА 

И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
А 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат, покрај општите 

критериуми утврдени со Општествениот договор за 
остварување на кадровската политика во органите 
и организациите на федерацијата и во органите на 
општествеео-политичките организации во федера-
цијата, и посебни критериуми за предлагањето и 
изборот на кандидати за функциите во сојузните 
органи на управата и во сојузните организации, во 
Народната банка на Југославија, во Службата на 
општественото книговодство на Југославија, во ор-
ганите на правосудството на федерацијата, за фун-
кцијата Сојузен општествен правобранител на са-
моуправувањето, како и за функциите во служби-
те на Собранието на СФРЈ, чиишто носители ги 
избира и именува Собранието ка СФРЈ, (во ната-
мошниот текст: предлагањето и изборите на канди-
дати). 

Член 2 
За предлагањето и изборите на кандидати, во 

согласност со општествениот договор за остварува-
ње на кадровската политика во органите и органи-
зациите на федерацијата и во органите на опште-
ствено-политичките организации во федерацијата, 
се применуваат следниве општи критериуми: 

— придонесот на кандидатите кон развојот на 
општествено-политичкиот и општествено-економ-
скиот систем на социјалистичкото самоуправува-
ње, кон јакнењето на братството и единството и кои 
остварувањето на рамноправноста на народите и 
народностите на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на надворешната и внатреш-
ната безбедност на земјата, на уставноста и зако-
нитоста; 

— потврдените работни и стручни кватитети и 
соодветните k способности на 'кандидатите за врше-
ње на определени функции односно работи и задачи; 

— личното однесување, довербата и угледот 
што кандидатите го уживаат во средината во која 
живеат и работат; 

— придонесот на кандидатите коч развивањето 
на колективната работа и одлучување и на лич-
ната и заедничката одговорност. 

Член 3 
За предлагањето и изборите на кандидати за 

претседател на Сојузниот извршен совет и за чле-
нови на Саветот што се избираат согласно со наче-
лото на рамноправна застапеност на републиките 
и соодветна застапеност на автономните покраини, 
за председател и судии на Уставниот суд на Југос-
лавија, како и за членови на Саветот на федера-

цијата, се применуваат општите критериуми утвр-
дени со Општествениот договор за остварување на 
кадровската политика во органите и организациите 
на федерацијата и во органите на оппштествтено-
-политичките организации во федерацијата. 

И. ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ 

1. Посебни критериуми што се применуваат за пред-
лагањето и изборите на кандидати за сите функции 

Член 4 
За предлагањето и изборите на кандидати се 

применуваат следниве критериуми што се заеднич-
ки за сите функции: 

— искуството и резултатите во раководењето 
потребни за вршење на функцијата; 

— познавањето на општествено-политичкиот и 
општествено-економскиот систем на социјалистич-
кото самоуправување и на определената проблема-
тика потребно за вршење на функцијата; ' 

— докажаната стручна способност и знаењето 
потребно за вршење на определена функција . 

2. Посебни критериуми што се применуваат за пред-
лагањето и изборите на кандидати за одделните 

функции 

Член 5 
За предлагањето и изборите на кандидати се 

применуваат, покрај посебните критериуми од член 
4 на оваа одлука, и други посебни критериуми што 
се однесуваат само на одделните функции. 

Член б 
За предлагањето и изборите на кандидати за 

функционери кои раководат со сојузните органи 
на управата се применуваат следниве посебни кри-
териуми: 

1) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи: 

— да е познавач на надворешната политика на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и на меѓународните политички и економски одно-

си, како и да го има потребното искуство во меѓу-
народното комуницирање; 

— способност за раководење со системот на ф у н -
кционирањето па службата за надворешни работи, 
како и способност за соработка е соодветните орга-
ни БО републиките и во автономните покраини и 
во другите органи, организации и заедници; 

2) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за народна одбрана: 

— истакнат познавач на системот на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита кој 
со својата работа придонесувал кон развојот и ј а -
кнењето на тој систем и со тоа кон запазување на 
независноста и интегритетот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

— способност за раководење и организирање 
на работите и задачите што се однесуваат на ос-
тварувањето на функцијата на федерацијата во об-
ласта на организирањето и подготвувањето на во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за раководење и коман-
дување со тие сили; 

3) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи: 

— познавач на .системот на државната и јавна-
та безбедност и на системот на општествената само-
заштита; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на остварувањето на 
заштитата на со Уставот на СФРЈ утврдениот поре-
док и на системот на државната безбедност; 
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4) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган ша управата надлежен за финансии: 

— познаван на стопанско-екопомската пробле-
матика, а посебно на областа на финансиите и на 
финансиските инструменти, со искуство врз рабо-
тите во овие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на финансирањето на 
функциите на федерацијата, на финансиските односи 
со странство, на девизниот систем и кредитните од-
носи на царинскиот систем, на паричниот и моне-
тарниот систем и на основите на финансирањето на 
општите општествена и заеднички потреби; 

5) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешна трго-
вија: 

— познавач на стопан еко - економе к а та пробле-
матика и на економските односи со странство, а по-
себно на надворешната трговија, со искуство врз 
работите во овие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите на надворешната трговија и на другите 
економски односи на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со странство; 

6) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата мадл ежен за пазар и општи сто-
пански работи: 

— познавач на стоп анс ко - економ е к а т а пробле-
матика, а посебно на пазарот, со искуство во областа 
на стопанството; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на состојбата и појавите 
на пазарот на стоки и услуги и на дејството на мер-
ките на економската политика, на здружувањето на 
трудот и средствата во областа на прометот на стоки 
и услуги, на снабедноста на пазарот и др.; 

7) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа: 

— познавач на областа на правосудството и 
организацијата на управата со искуство во овие об-
ласти; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на кривичното законо-
давство, на законодавството за стопанските преста-
пи и прекршоци, на правната положба на странците 
и меѓународната правна помош, на организацијата 
и начинот на работа pia управата, како и на органи-
зацијата и развојот ка информациониот систем и др.; 

8) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за информации: 

— познавач на системот на информирањето во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и странство, со искуство во одлета на инфор-
мирањето ; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на системот на јавното 
информирање и на општествениот систем на инфор-
мирањето во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, како и на информативно-пропа-
гандната дејност спрема странство; 

9) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на у прв ата надлежен за енергетика и индус-
трија: 

— познавач на стопанско-економската пробле-
матика, а посебно на проблематиката од областа на 
енергетиката, индустријата, рударството, градеж-
ништвото и занаетчиството, со искуство врз работи-
те во тие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на економските и други 
прашања значајни за развојот во тие области; 

10) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за земјоделство: 

— познавач на стсгпанско-економската пробле-
матика, а посебно на земјоделството и шумарството 
и к-а преработката па земјоделски производи, како 
и на економските односи со странство во областа на 
земјоделството, шумарството и водостопанството и 
др., со искуство во овие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите во тие области; 

11) за функционерот кој раководи' со сојузниот 
орган на управата надлежен за сообраќај и врски: 

— познавач на стопанско-економската пробле-
матика, а посебно во областа на сообраќајот и врс-
ките, со искуство во тие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на економските и други 
прашања значајни за развојот и функционирањето 
нг-. сообраќајот и врските, на безбедноста на воздуш-
ната пловидба и на.основите на безбедноста во дру-
гите области на сообраќајот; 

12) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за труд, здравство и 
социјална заштита: 

— познавач на областите што се однесуваат на 
основните права на работниците во здружениот 
труд и на заштитата при работата, на социјалното 
осигурување и 'другите основни права на работните 
луѓе со кои се обезбедува нивната социјална сигур-
ност и солидарноста, на заштитата на положбата и 
правата на граѓаните" на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на работа во стран-
ство и др., со искуство во тие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите во тие области; 

13) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за прашања на борците 
и воените инвалиди: 

— познавач на проблематиката на основните 
права"на борците, воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци и на остварувањето на тие 
права, со искуство во тие области; 

* — способност за раководење и организирање на 
работите во тие области; 

14) за функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за законодавство: 

— познавач на работите од областа на законо-
давството и изградбата на правниот систем и искус-
тво во овие области; 

— способност за раководење и организирање на 
работите што се однесуваат на прашањата значајни 
за изградбата на сојузното законодавство и на един-
ствените основи на правниот систем, за подготвува-
њето на сојузните закони и другите прописи и оп-
шти акти и на работите за обезбедување на методо-
лошко единство и согласност на тие прописи и оп-
шти акти со Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и со сјузните закони. 

Посебните критериуми од став 1 на овој член 
се применуваат и на предлагањето и изборот на 
кандидати за заменици на функционерите кои ра-
ководат со сојузните органи н-а управата наведени 
во тој став. 

Член 7 
За предлагањето и изборот на кандидати за ге-

нерален директор на Сојузниот завод за општестве-
но планирање и негов заменик се применуваат след-
ниве посебни критериуми: 

— истакнат познавач на актуелната проблема-
тика на стопанскиот и општествениот развој на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
познавач на светските и регионалните текови и тен-
денции во оваа област: 

— искуство во работата Dps задачите од областа 
на општественото планирање; 

— висока стручна подготовка. 



Петок, 2 април 1982 СЛУЖБЕН л и с : : НА СФРЈ Број 18 — Страна 473 

Член 8 
За предлагањето и изборот на кандидати за гу-

вернер на Народната банка на Југославија и негов 
заменик се применуваат следниве посебни крите-
риуми : 

— истакнат познавач на паричниот, кредитниот 
и банкарскиот систем и познавач на девизниот и 
надворешнотрговскиот систем, на механизмот и 
мерките на монетарно-кредитното регулирање, на 
кредитните односи со странство и на односите со 
меѓународните финансиски организации; 

— искуство на соодветните работи во банките и 
други финансиски. организации, во општествено-
-политичките заедници или финансиските органи-
зации во странство; 

— висока стручна подготовка. 

Член 9 
За предлагањето и изборот на кандидати за ге-

нерален директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија и негов заменик се 
применуваат следниве посебни критериуми: 

— познавач на општествено-ексномскиот сис-
тем и на мерките на економската политика, како и 
познавач на општествениот систем на информира-
њето, на системот на општествената контрола и на 
системот на плаќањата во земјата; 

— искуство во организирањето на процесот на 
трудот врз работите од делокругот на Службата па 
општественото книговодство или врз сродни работи; 

— висока стручна подготовка. 

Член 10 
За предлагањето и изборот на кандидати за 

претседател и судии на Сојузниот суд и за сојузен 
јавен обвинител се применуваат следниве посебни 
критериуми: 

• — истакнат познавач на определената правна 
област кој е способен да придонесе кон развивање 
и унапредување на судската практика; 

— способност креативно да 'придонесува кон 
реализацијата на општестврените цели на правосуд-
ниот систем и кон анализирањето на општествените 
односи и појави што се од значење за зацврстува-
њето на уставноста и законитоста. 

Посебните критериуми од став 1 на овој член 
се применуваат и на предлагањето и изборот на 
кандидати за заменици на сојузниов јавен обви-
нител. 

Член И 
За предлагањето и рхзборот на (кандидати за су-

дии-поротници на Сојузниот суд се применува посе-
бен критериум — да го познаваат општествено-еко-
номскиот и општествено-политичкиот систем. 

Член 12 
За предлагањето и изборот на кандидати за со-

јузен јавен правобранител се применуваат след-
ниве посебни критериуми: 

— истакнат познавач во определената правна 
област; 

— искуство во правосудните органи и опште-
ствено-политичка активност врз остварувањето на 
уставноста и законитоста. 

Посебните критериуми од став 1 на овој член 
се применуваат и на предлагањето и изборот на 
кандидати за заменици на сојузниот јавен право-
бранител, со тоа што на кандидатот за заменик кој 
раководи со меѓународен елемент се применува и 
посебен критериум — знаење на еден светски јазик. 

Член 13 
За предлагањето и изборот на кандидати за со-

јузен општествен правобранител на самоуправање-
то и негови заменици се применуваат следните по-
себни критериуми: 

— познавач на општествено-политичкиот сис-
тем и на општеств оно - економските односи, а посебно 
на остварувањето на зашитата на самоуправните 
права на работните луѓе и на општествената соп-
ственост; 

— искуство во работата во општествено-поли-
тичките организации, во општествено-политичките 
заедници, „ ЕО организациите на здружен труд, во 
самоуправните организации и заедници и др. 

Член 14 
За предлагањето и изборот на кандидати за 

генерален секретар на Собранието на СФРЈ и негов 
заменик се применуваат следниве посебни комитери 
уми; 

— способност за организирање на стручната ра-
бота и за обезбедување на другите услови за рабо-
та и функционирање на работата на Собранието на 
СФРЈ, па соборите на Собранието на СФРЈ и на 
делегатите во Собранието на СФРЈ; 

— искуство врз соодветните работи и познавање 
па општествено-политичкиот и општествено-еко-
номскиот систем и на правниот систем; 

— соодветен факултет. 

Член 15 
За предлагањето и изборот на кандидати за 

секретар на собор на Собранието на СФРЈ се при-
менуваат следните посебни критериуми: 

— способност за организирање на- стручната ра-
бота за потребите' на соборот, на делегатите во со-
борот и за раководење со стручната служба на со-
борот; 

— искуство врз 'соодветните правни и други 
стручни работи и познавање на општествено-еко-
помекиот и општествено-нолитичкиот и правниот 
систем; 

. — правен факултет. 

Член 16 
За предлагањето и изборот на кандидати за 

секретар за законодавство на Собранието на СФРЈ 
се применуваат следниве посебни критериуми: 

— искуство врз законодавно-правните и дру-
гите нормативни работи; 

— способност за организирање на стручната за-
конодавно-правна или друга нормативна работа и 
за раководење со таа работа; 

— правен факултет. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 520 

1 април 1982 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ; 

Руди Колак, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републи- Претседател на 

ките и покраините. Сојузниот собор, 
Зоран е. р. Стана Томашевиќ-Арнссен, е. р. 
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192. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, па 
седницата од 9 декември 1981 година, го разгледу-
ваше и го прифати Извештајот за остварувањето на 
општествената самозаштита во системот на само-
управувањето. 

Врз основа на расправата за Извештајот водена 
на седницата на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, како и врз основа на расправата што за Из-
вештајот е водена во работните тела на Соборот и ЕО 
многубројните субјекти на делегатското одлучивање 
DO републиките и автономните покраини и во орга-
ните на Сојузот на комунистите и Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на ниво на федерацијата, 
Сојузниот собор оцени дека, наспроти на слабостите 
и недостатоците во остварувањето и развивањето на 
општествената самозаштита, се постигнати значајни 
резултати. Таа во практиката се повеќе се потвр-
дува како основен, најприфатлив облик на заштита 
на општеството и станува интегрален дел и зна-
чајна компонента на побрзиот развој и демократи-
зација на нашето општество врз основите на соци-
јалистичкото самоуправување. Општествената само-
заштита е значаен елемент на борбата за оствару-
вање на политиката за економска стабилизација на 
земј ата. 

Како функција на социјалистичкото самоупра-
вување и израз на самоуправните права и одговор-
носта на работните луѓе и граѓаните со својата не-
посредна активност да го штитат нашиот социјалис-
тички самоуправен поредок и неговите основни вред-
ности, општествената самозаштита постојано се раз-
вива, унапредува и се поуспешно се остварува. 

Задачите во развивањето и остварувањето на 
општествената самозаштита произлегуваат од Уста-
вот на СФРЈ, Законот за здружениот труд и другите 
соодветни закони, од Резолуцијата за основите за 
остварување на општествената самозаштита во сис-
темот на самоуправувањето, како и од ставовите 
на X и на XI конгрес на СКЈ. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, општествено-политичките организации, 
општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани со остварување на општествена самозаштита ги 
спречуваат дејностите со кои се загрозува независ-
носта, територијалната целост и одбранбената спо-
собност на земјата, се поткопува власта на работнич-
ката класа, самоуправната и економската основа на 
општеството, се разбива братството и единството и 
рамноправноста на народите и народностите и се 
штитат општествениот имот, самоуправните и дру-
гите права и слободите на работните луѓе и гра-
ѓаните. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на тоа дека развивањето и остварувањето на 
општествената самозаштита овозможува и бара по-
брзо поопштеетвување на работите на безбедноста 
и заштитата, како интегрални функции на соција-
листичките самоуправни односи и составен дел од 
самоуправните права и одговорности на работните 
луѓе и граѓаните и другите субјекти на нашето оп-
штество. 

Општествената самозаштита не се оствару-
ваше секаде еднакво успешно како свесна и 
организирана активност на сите субјекти на 
општеството. Не е секаде по потполност сфа-
тена општествено-политичката суштина на оп-
штествената самозаштита и таа не се остварува 
во сите, па често ни во главните свои содржини, 
туку тие содржини суштествено се стеснуваат, што 
непосредно влијае врз остваруварвето на основните 
права и должности на работните луѓе и граѓаните. 
Тие права и должности често се ограничуваат и оси-
ромашуваат со бироктраско-технократско .дејству-
вање и со однесување на поединци и групи, со недо-
волна политичка ангажираност на субјективните 

сили, со застој во развојот на самоуправувањето, 
како и со бавна трансформација на органите на 
управата, организациите и правосудните органи, од-
носно на нивните функции врз основите на самоу-
правувањето. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истак-
нува дека општествената самозаштита се остварува 
и развева како најнепосредна свесна, секојдневна 
активност на работните луѓе и граѓаните, пред се, 
во основните организации на здружен труд и во 
месните заедници, како основни ќелии на опште-
ството. Таму каде што немаше непосредна, свесна 
и секојдневна активност на работните луѓе и гра-
ѓаните, менување на нивните навики, начинот на 
мислење, развивање на свеста за потребата, долж-
н о с т и ^ и правото непосредно да ги чуваат и штитат 
вредностите и прндобвките на Народноослободител-
ната борба и социјалистичката револуција, братство-
то и единството на нашите народи и народности, 
како и достигањето на социјалистичкиот самоупра-
вен развој, дојде до сериозни текоштии во оствару-
вањето на општествената самозаиттгттата. Тоа гп 
потврди во коитрареЕОлуционерните настани во САП 
Косово. 

Решавачка борба на овој план мораат да водат 
организираните социјалистички сттли на нашето оп-
штество, на чело со Сојузот на комунистите. 

Значајна улога во развивањето и остварувањето 
на општествената самозаштита имаат делегатските 
собранија. Ррз нив лежи одговорноста за разгледу-
вањето на целината на општествените односи и 
функционирањето на сите Фактори на општестве-
ната самозаштита. Делегатските собранија и други-
те делегатски структури немаа доволен увид во ра-
ботата на сите носители на општествената самозаш-
тита. па со тоа се 'намалува можноста за влијание 
на делегатските собранија Брз развојот на вкупните 
самоуправни односи, врз јакнењето на законитоста, 
односно надминувањето на слабостите што оневоз-
можуваат уште побрз развот на социјалистичкото 
самоуправување. Посебно треба да се укаже на тоа 
дека делегатските собранија се уште предимно ја 
..потврдуваат", а не ја „утврдуваат" политиката за 
безбедност и заштита на општеството и дека мирната 
координациона и насочувачка улога во оваа област 
уште не е во целост развиена. 

Политичко-безбедносните процени се основа за 
успешно остварување на општествената самозашти-
та, односно за навремена, добро организирана, коор-
динирана и ефикасна општествена акција, но такви 
можат да бидат само тогаш кога ја одразуваат вис-
тинската состојба во областа на која се однесуваат. 
Досегашните искуства бараат менување на практи-
ката политичко-безбедносна процена да се врши 
оамо ВРЗ основа на оцените и сознанијата на специ-
јализираните органи, служби или поединци. Во тоа 
тпебп ла учествуваат сите надлежни општествени 
структури, организациите на здружен труд, месните 
заедници, органите на општествено-политичките за-
п и ш т и и општествено-политичките организации — 
°а да м^жат политичко-безбедносните процени да 
^идат резултат на најшироките сознанија за состој-
бата и проблемите во одделни ̂ области од општестве-
ниот живот и за да можат работните луѓе и граѓа-
ните во организациите на здружен труд. во месните 
заедници и во другите форми на организирање, каде 
што работат и живеат, успешно да ги извршуваат 
своите обврски. 

Комитетите за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита придонесоа кон јакнење на оп-
штествената самозаштита. Со нивното формирање се 
остварува поуспешна координација и насочување 
на активностите на сите носители на општествената 
самозаштита. Меѓутоа, во практиката во функцио-
нирањето на овие органи се забележани и опреде-
лени слабости што се појавуваат, пред се, во ф а к -
тот што комитетите често пе занимаваат и со оние 
аспекти на политичко-безбедносната проблематика, 
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што спаѓаат во работите и задачите, односно во над-
лежност на другите фактори на општествената са-
мозаштита. Се забележуваат појави дека оцените на 
комитетите за политичко-безбедносната состојба не 
подлежат на верификација на собранијата на оп-
штествеио-политичките заедници и на другите ор-
гани што ги избираат комитетите, односно што ги 
именуваат. 

Информирањето на работните луѓе и граѓаните се 
уште не е задоволително зашто не дава актуелни, 
навремени, редовни и акциони информации што би 
овозможувале сознанија за сите, пред се, за практич-
ните содржини на општествената самозаштита и што 
би поведувале и би упатувале на преземање на наје-
фикасни мерки. Исто така, тоа се уште не е во целост 
во функција на оспособување на субјектите на 
општествената самозаштита за да можат да ги пре-
познаат формите на непријателското дејствување и 
нивните носители, со кои се загрозува безбедноста 
на земјата и нејзиниот социјалистички развој врз 
основите на самоуправувањето. Има задоцнети ре-
агирања, непотполни и неодмерени информации, 
стихијно и недоволно организирано известување — 
што во одделни моменти и во некои средини , им 
одговара на појавите на дезинформации, ширење на 
невистини, создавање на потрошувачка треска и на 
други негативни појави, што создаваат несигурност 
и немир ка ј работните луѓе и граѓаните. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рам-
ките на своите уставни овластувања, не ги искорис-
ти сите можности во поглед на насочувањето и коор-
динацијата во општествената самозаштита. Некои 
прашања, проблеми и искуства во остварувањето на 
општествената самозаштита треба да ги разгледува 
Собранието на СФРЈ, со оглед на тоа што безбедно-
ста на Југославија е неделива и дека загрозувањето 
на кој и да е дел од земјата е едновремено напад 
на целата земја и на нејзиниот интегритет. Исто та-
ка, треба и натаму да се развива улогата на насочу-
вање и координација на ССРНЈ во областа на оп-
штествената самозаштита, како фронт на организи-
рани социјалистички сили. Поуспешното остварува-
ње на заедничките задачи на органите и организа-
циите на ниво на федерацијата од областа на оп-
штествената самозаштита наметнува потреба од по-
ефикасна политичка координација во СК и ССРНЈ. 

Тргнувајќи од истакнатите оцени и констатации, 
врз основа па член 136 од Деловникот на Собранието 
на СФРЈ и па член 219 од Деловникот на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1932 
година, ги донесува следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
I 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува дека општествената самозаштита, како основ-
на најприфатлива форма на заштита на општест-
вото и составен дел од социјалистичкото самоупра-
вување, може да се остварува и да се развива един-
ствено со непосредна, свесна и секојдневна актив-
ност на работните луѓе и граѓаните во основните 
организации на здружен труд, месните заедници, во 
други самоуправни организации и заедници. Основ-
на насочувачка и мобилизаторска улога во тоа има 
Социјалистичкиот оојуз на работниот народ, како 
најширок фронт на организираните социјалистички 
сили. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ис-
такнува дека делегатските собранија на општесве-
но-.политичките заедници во утврдувањето на поли-
тиката и остварувањето иа политичката контрола во 
областа на општествената самозаштита треба да 
осваруваат ^непосреден увид во дејствувањето на 
сите носител*! на- општествената самозаштита, а со 
тоа обезбедуваат и најширока насочувачка и коор-
д и н и р а н а улога на собранијата во развивањето и 
остварувањето на општествената самозаштита. 

Делегатските собранија при остварувањето на 
своите програми за работа треба да ги вградуваат 
содржините на општествената самозаштита во свои-
те документи и одлуки. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука -
жува дека собранијата на општествено-политичките 
заедници како органи на општественото самоупра-
вување и највисоки органи на власта, во рамките 
на своите уставни овластувања, треба порешително 
да се залагаат за поопштествување на работите на 
безбедноста и заштитата на уставниот поредок, за да 
се вклучуваат работните луѓе и граѓаните што по-
непосредно во вршењето на тие работи. 

Државните органи треба бескомпромисно и до-
следно да преземаат законски и други мерки за 
спречување на незаконитите појави со кои се загро-
зува стабилноста на нашето општество и постојано 
да вложуваат усилби за стручно, кадровско и тех-
ничко оспособување заради што подобро превентив-
но дејствување во остварувањето на општествената 
самозаштита. Потребна е постојана, систематска и 
организирана борба против остатоците од етатис-
тичко-бирократскиот монопол што го спречува де ј -
ствувањето на работниот човек и граѓанинот во не-
посредното развивање на општествената самозаш-
тита. 

Заради натамошно поопштествување на работите 
на безбедноста, државните органи во остварувањето 
на општествената самозаштита се должни постојано 
да го приспосоОуваат и да го усогласуваат својот ме-
тод и начин на работа со потребите и со степенот 
на развојот и организираноста на основните самоу-
правни организации и заедници. 

4.̂  Општествената самозаштита и општонародна-
та одбрана треба и натаму да се изградуваат и оства-
руваат Брз единствени општсствено-политички ос-
нови, како меѓусебно поврзани функции во оствару-
вањето на заедничката цел во одбраната на земјата, 
и заштитата на општественото уредување утврдено 
со Уставот на СФРЈ. 

5. Покрај одговорноста на Комитетот за општо-
народна одбрана и општествена самозаштита за 
единствено, навремено и ефикасно дејствување на 
одбранбениот и самозаштитниот систем, треба и на-
таму да се зајакнува и да се развива ефикасноста 
на работата на сите општествени самоуправни орга-
ни коп самостојно и во рамките на своите надлеж-
ности утврдени со уставот, законот и со самоуправ-
ниот општ акт ги остваруваат задачите на опште-
ствената самозаштита и на општонародната одбрана. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ис-
такнува дека информирањето за безбедноста и з а -
штитата на општеството, како дел од системот на 
информирањето во општеството, мора повеќе да ја 
изразува состојбата и актуелните прашања од оваа 
област во конкретните општествени средини и да 
придонесува за поголемо учество на работните луѓе 
и граѓаните во утврдувањето на политиката, одлучу-
вањето и непосредното ангажирање врз организи-
рањето и остварувањето на задачите на општестве-
ната самозаштита. Средствата на јавното информи-
рање треба да настојуваат, преку информации, да 
придонесат на подигањето на општата безбедносна 
култура на работните луѓе и граѓаните. 

Онштествено-политичките организации имаат 
посебна обврска сестрано и континуирано да работат 
врз што поцелосно^ информирање на нашите гра-
ѓани на работа во странство за сите прашања и проб-
леми на нашиот внатрешен развој, па и за мерките 
и акциите за спроведување на општествената само-
заштита помеѓу нив. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оце-
нува дека е потребно да се продолжи процесот на 
вградување на содржините, а особено на идејно-по-
лптичките основи на општествената самозаштита во 
наставните програми на основното, средното и ви-
сокото школство, и тоа не само во посебните пред-
мети за општествената самозаштита и општонарод-
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ната одбрана, туку во целокупната програма на вос-
прггувањето и образованието. Постојаното и систем-
ското воспитување во рамките на редовното школу-
вање и образование при работата ќе придонесе на 
подобрувањето на безбедносната култура на работ-
ните луѓе и граѓаните. 

Поопштествувањето на работите на безбедноста 
и заштитата на општеството отвора потреба од по-
широко ангажирање на науката и побрзо разви-
вање на истражувачката дејност во оваа област. 

I I 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 
— во рамките на своите уставни овластувања 

редовно ќе ги разгледува заедничките прашања и 
искуства во остварувањето на општествената само-
заштита во рамките на правата и должностите на 
федерацијата, ќе врши насочување и координација 
во оваа областа; 

— тргнувајќи од општествено-политичката су-
штина на општествената самозаштита, од нејзиниот 
развој врз основите на социјалистичкото самоупра-
вување, ќе настојува неговите одлуки да придоне-
сат за натамошно развивање на одбраната и заш-
титата на општеството; 

— порешително и поцелосно ќе врши политичка 
контрола над работата на Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата во спроведувањето 
на утврдената политика, извршувањето на сојузни-
те закони и другите општи акти во областа на оп-
штествената самозаштита; 

— посебно внимание ќе и посвети на ефикасно-
ста на работата на инспекциските, на кочтролно-над-
зорните органи, односно на органите за откривање, 
гонење и пресудување, кои според својата надлеж-
ност се грижат за заштитата на уставноста и зако-
нитоста, за остварувањето и заштитата на уставните 
слободи и права на работните луѓе и граѓаните, 
примената на сојузните закони и утврдената поли-
тика, заштитата на самоуправувањето и општестве-
ната сопственост; 

— врз основа на Законот за основите на држав-
ната безбедност ќе формира соодветна комисија. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посеб-
но укажува на потребата од уште поинтезивно ан-
гажирање на делегатите во Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ и во сите негови форми на деј -
ствување, врз развивањето и остварувањето на оп-
штествената самозаштита, со оглед на тоа што Соци-
јалистичкиот сојуз е најширока политичка основа и 
координатор на активностите на општествената са-
мозаштита во системот на социјалистичкото самоу-
правување. 

III 
Согледувајќи го достигнатиот степен на развојот 

на општествената самозаштита. Сојузниот собор на 
Собранието нс СФРЈ укажува на потребата во на-
редниот период да се пристапи кон новелирање на 
Резолуцијата за основите за остварување на опште-
ствената самозаштита во системот на самоуправу-
вањето, што во 1973 година ја донесе Сојузната скуп-
штина. 

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист 
на СФРЈ' ' . 

Бр. 020-81/81 
1 април 1982 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевић-Донесен, е. р. 

193. 

Врз основа на чл. 101,106 и 109, во врска со член 9 
став 2 од Законот за основите на системот на опш-
тественото планирање и за Општествениот план на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76 и 
66/80), Сојузниот изврвиен совет, Извршниот совет 
на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извр-
шниот совет на Собранието на СР Македонија. Из-
вршниот совет на Собранието на СР Словенија, Из -
вршниот совет на Собранието на СР Србија, Изврш-
ниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот 
совет иа Собранието на САП Војводина и Изврш-
ниот совет на Собранието на. САП Косово, склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУВАЊЕ 
ПА НУКЛЕАРНАТА ЕНЕРГИЈА ВО ЕНЕРГЕТИКА-

ТА ДО 2000 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

развојот и применувањето на нуклеарната енергија 
во енергетиката е составен дел на долгорочната 
енергетска политика на земјата. 

' Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни дека* е 

заеднички интерес да се утврдат со овој договор ос-
новните елементи на заедничката политика и на 
единствената1 програма за долгорочен развој и при-
менување на нуклеарната енергија во енергетиката. 

Учесниците на овој договор се согласни дека ос-
новни елементи во смисла на став 1 од овој член 
претставуваат: истражувањата и експлоатацијата на 
нуклеарните суровини, развојот на технологиите во 
нуклеарниот горивен циклус и развојот на произ-
водството на материјали и опрема за нуклеарните 
централи. 

. Член 3 
Тргнувајќи од оценетите можности за производ-

ство на електрична енергија и од хидропотенцијали-
те, од резервите на јаглен во земјата и од долгороч-
ното определување дека врз нив ќе се заснова на ј -
голем дел од производството на електрична енерги-
ја до 2000 година, како и од потрошувачката на 
електрична енергија и можностите за развој на 
нуклеарната технологија, учесниците на овој дого-
вор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што 
треба да се остварат во периодот до 2000 година во 
развојот и применувањето на нуклеарната енергија 
за потребите на производството на електрична енер-
гија. 

Од нуклеарните извори ќе се намируваат потре-
бите за електричната енергија предвидена со дол-
горочната енергетска политика и долгорочниот енер-
гетски биланс на земјата, а обемот на производство-
то од тие извори ќе зависи, помеѓу другото, и од 
раслоложивоста на нуклеарните суровини во земја-
та и можноста за нивоно обезбедување, од динамика-
та на преносот на странска и освојувањето на соп-
ствена нуклеарна технологија и од економските мо-
жности на земјата. 

Учесниците на овој договор, заради намалување 
на зависноста на земјата од увозот на нуклеарни су-
ровини, ќе преземаат активности и мерки од своја-
та надлежност за што поголемо 'производство на 
нуклеарни суровини во земјата и во соработка со 
земјите во развој, како и за нивно вкупно рацио-
нално користење. 
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Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

заради остварување на овој договор, ќе го поддр-
жуваат максималниот самостоен развој на земјата 
во целост во освојувањето на технологиите и опре-
мата за нуклеарниот горивен циклус, производство-
то на материјали и опрема за нуклеарните централи 
и друга специфична опрема за инфраструктурните 
нуклеарни постројки, како и во проектирањето и 
изградбата на нуклеарни централи и постројки, врз 
основа на што потполно искористување и обедину-
вање на сопствените можности и знаења. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни во рам-

ките на своите права и овластувања, да ги потикну-
ваат организациите на здружен труд, самоуправни-
те интересни заедници и другите заинтересирани ор-
ганизации и заедници да склучуваат самоуправни 
спогодби и општествени договори за да се обезбеди 
извршувањето на овој договор. 

Член 6 
Тргнувајќи од специфичноста на применување-

то на нуклеарната енергија и од долгорочноста на 
сите фази на нејзиниот развој, а заради обезбедува-
л е на неопходниот континуитет на развојот, учес-
ниците на овој договор се согласни дека основите на 
долгорочната политика на развојот и применување-
то на нуклеарната енергија во енергетиката, утврде-
ни со овој договор, ќе бидат составен дел на средно-
рочните и долгорочните општествени планови за 
развој на заинтересираните републики и автономни 
покраини, како и на федерацијата. 

II. Заеднички интереси и цели во политиката на 
развојот 

Член 7 
Заеднички интереси и цели во политиката на 

развојот и примената на нуклеарната енергија во 
енергетиката се: 

1) долгорочно и сигурно обезбедување на произ-
водството на потребнргге количества електрична 
енергија од нуклеарните централи, што ќе се утвр-
дат со долгорочната политика на развојот на енер-
гетиката и долгорочниот енергетски биланс на зем-
јата, како и со енергетската политика и енергетски-
те биланси во рамките на среднорочните општест-
вени планови за развој; 

2) планирање, проектирање, изградба, испитува-
ње и експлоатација на нуклеарните енергетски и 
инфраструктурни постројки; 

3) обезбедување на потребните количества гори-
во со интензивни геолошки и техничко-технолошки 
истражувања и со користење на домашни нукле-
арни суровини, како и со геолошки истражувања и 
CQ други потфати во странство, особено во земјите 
во развој, заради утврдување и проширување на 
резервите на нуклеарни суровини и обезбедување 
на континуитет на производството на нуклеарно го-
риво; 

4) најголемо можно ов ла дување со технологи-
јата на нуклеарниот горивен циклус; 

5) освојување на производството на специфич-
ни нуклеарни материјали и опрема за нуклеарните 
централи и други нуклеарни постројки; 

6) утврдување на оптимални локации за нук-
леарните централи и индустриските постројки на 
нуклеарниот горивен циклус и за објектите за без-
бедно складирање на ислуженото нуклеарно гориво 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

7) обезбедување техничка сигурност и безбед-
ност на работата на нуклеарните централи и на ин-

дустриските постројки на нуклеарниот горивен цик-
лус, во согласност со прописите и преземените ме-
ѓународни обврски на земјата; 

8) обезбедување на услови за преработка на ис-
луженото нуклеарно гориво заради користење на 
преостанатиот уран и создадениот плутониум за 
нуклеарно гориво во нуклеарните централи; 

9) обезбедување услови за преработка и долго-
рочно складирање на радиоактивните отпадоци во 
земјата или во странство; 

10) обезбедување на заштита на природните и 
со труд создадените вредности на човековата среди-
на во согласност со прописите и со преземените ме-
ѓународни обврски на земјата; 

11) развој и оспособување на научноистражу-
вачките, развојните, проектантските, изведувачките 
и електростопанските организации на здружен труд 
и на организациите на здружен труд во областа на 
индустријата што се занимаваат со развој и примену-
вање на нуклеарната енергија во енергетиката; 

12) долгорочно обезбедување на научни и струч-
ни кадри за потребите на развојот и применувањето 
на нуклеарна енергија во енергетиката, по пат на 
школување и специјализација; 

13) долгорочно поврзување на електростопан-
ските организации, производителите на материјали 
и опрема за нуклеарни централи, научноистражу-
в а ч к а ^ организации, банките и другите заинтере-
сирани самоуправни организации и заедници, 
ангажирани во реализацијата на одредбите на овој 
договор, во заедници на здружениот труд за меѓусеб-
на планска и деловна соработка; 

14) поттикнување и унапредување, со одделни 
земји, на индустриската кооперација и на транс-
ферот на знаења и искуства, посебно за клучните 
технологии. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

изградуваат нуклеарни централи до 2000 година врз 
база на заеднички определен единствен нуклеарен 
горивен циклус, со природен уран или со збогатен 
уран. 

Учесниците на овој договор се согласни дека при 
изборот на единствен горивен циклус и на типовите 
на нуклеарни централи треба да се води сметка за 
можноста за вклопување на наредните нуклеарни 
централи во електроенергетскиот систем на земјата 
од техничко, технолошко, енергетско, економско и 
општествено становиште, со цел да се постигне н а ј -
голема можна сигурност и најповолна цена на елек-
тричната енергија за потрошувачите. 

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 
се договорат за динамиката на реализацијата на из -
браниот нуклеарен горивен циклус. 

III. Развој и производство на нуклеарни суровини, 
нуклеарно гориво и опрема за нуклеарните централи 

Член 9 
Учесниците на овој договор ќе иницираат и ќе 

го поддржат склучувањето на самоуправни спогод-
би со кои ќе се утврдат програмите за долгорочна 
проекција и истражувања, производство и прера-
ботка на нуклеарни суровини во земјата и во стран-
ство, програмите и динамиката на развојот на тех-
нологијата за добивање уран од други извори (фос-
фат, пепел на јаглени и др.), како и единствени 
критериуми за настапување во истражувањето и 
набавката на уран во странство. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
еден од суштествените услови за донесување одлу-
ки за изградба на нуклеарни централи е долгороч-
ното обезбедување на потребните количества уран. 
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Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во 

рамките на своите надлежности, ќе го поттикнуваат 
склучувањето на самоуправни спогодби за поврзу-
вање во заедници на здружен труд за меѓусебна 

планска и деловна соработка на основните, работ-
ните и сложените организации, на деловните заед-
ници, на банките и другите заинтересирани самоуп-
равни организации и заедници, а посебно во областа 
на енергетиката, индустријата за преработка на ме-
тали, науката и геолошките истражувања, и нив-
ното здружување на ниво на земјата заради усогла-
сување на заедничките интереси. 

Членките на заедниците за меѓусебна планска и 
деловна соработка од став 1 на овој член, во рамки-
те на тие заедници, ќе го обезбедуваат својот инте-
рес во вршењето на дејноста и развојот на геолош-
ки истражувања на нуклеарните суровини на пер-
с п е к т и в и т е геолошки формации, заради издвојува-
ње и експлоатација на најповолните лежишта на 
уран и за проектирање и изградба на производстве-
ни и преработувачки капацитети. Заради тоа ќе ги 
усогласуваат програмите за развој, работа и произ-
водство. ќе организираат определени заеднички деј-
ности и ќе ги здружуваат потребните средства. 

Член И 
Ако производството на домашен уран не биде 

доволно, учесниците на овој договор се согласни де-
ка заитересираните републики и автономни покра-
ини во согласност со системот на економските одно-
си со странство, ќе преземаат мерки за навремено 
обезбедување на количествата на уран и нуклеарно 
гориво што недостигаат, а по потреба и на услуги за 
збогатување. 

Материјалните обврски за реализација на набав-
ките и услугите од став 1 на овој член ќе се регули-
раат со самоуправни спогодби на заинтересираните 
организации и нивните заедници. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни да соз-

даваат услови за постепено осамостојување во раз-
водот и овладувањето со технологиите на нуклеар-
ниот горивеч Ц И К Л У С И на тој начин да придонесу-
ваат 3-5 nai го тема можна самостојност на земјата во 
оваа област. Заради тоа. во рамките на своите? над-
лежности, ќе преземаат мерки и ќе ги поттикнуваат 
заинтересираните организациине здружен тоу7*, бан-
ките, самоуправните интересни заедници во областа 
на науката и другите самоуправни организации и 
заедници, со самоуправно здружување на труд и 
средства, да обезбедат материјална основа за стек-
нување на потребните знаења и искуства во земјата 
за сите клучни технологии, создавајќи предуслови 
за развој на домашните и за избор и применување 
на неопходните странски технологии. 

Член 13 
Тргнувајќи од тоа дека клучните технологии на 

нуклеарниот горивен циклус се збогатувањето на 
уранот, добивање на тешка вода, изработката и 
тестирањето на горивните елементи, складирањето и 
преработката на ислуженото гориво и преработката 
и складирањето на радиоактивните отпадоци, учес-
ниците на овој договор се согласни дека за реализа-
ција на тие технологии, истражувачкоразвојните 
програми треба да ги опфатат: 

1) истражувачко-развојната работа врз освоју-
вање на технологијата на збогатување на уранот 
односно на тешката вода; 

2) освојувањето на производството на горивни 
елементи за нуклеарните централи; 

3) освојувањето на технологијата на преработ-
ката на ислуженото нуклеарно гориво заради корис-
тење на плутониумот за енергетски цели; 

4) освојувањето на технологијата на преработ-
ката и депонирањето на радиоактивните отпадоци. 

Заради остварување на програмите од став 1 на 
овој член неопходна е изградба на експериментални 
уреди и соодветни пробни постројки. 

За потребите на тестирањето на горивните еле-
менти и материјали, на испитувањето на режимот 
на согорување на горивото и другите експерименти 
за унапредување на технологијата на нуклеарните 
реактори и испитување на новите типови горивни 
елементи и на компонеитттте на опремата заради ко-
ристење во термални и брзи оплодни реактори, ќе 
се изгради нуклеарен реактор со постројките пот-
ребни за негов погон и одржување. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни дека до 

одлуката за избор на типот на втората нуклеарна 
централа заеднички ќе изберат единствен нукле-
арен горивен циклус, во согласност со член 8, а спо-
ред постапката утврдена во член 22 од овој договор, 
кој ќе биде основа за договарање на изградбата на 
нуклеарни пентра ли и индустриски постројки 
на нуклеарниот горивен циклус. 

Член 15 
Учесниците на ово} договор с^ согласни дека, 

зависно од избраниот нуклеарен горивен циклус, за 
развојот и применувањето на нуклеарната енергија 
во енергетиката и за изградбата на нуклеарни цен-
трали е неопходно дп се развиваат домашни капа-
цитети за р а з в о з и П Р О И З В О Д С Т В О на материјали и 
опрема за нуклеарните централи и индустриските 
постоожи на горивниот циклус и дека заради тоа, 
во согласност со прописите и со своите поа*>а и отз-
лпстур^њп РО Т Т О Т И ^ ^ Б ^ П Т таквиот pa°p-oi на до-
ЋТПТТТТ-ГПТГ» И " Т Р Е Т И Н А НАСОЧЕНА КПТ-Г П Р О И З В О Д С Т В О Т О 

опрема и м^теот^плг/г за термонетг-пп ди го пото-
^ri"^ рчттмнт/гтлт-ттт л 

Учесниците на овој ДОГОВОР се согласни дека, во 
' в л а с н о с т со одредити, од стар \ на o^oi член ќе го 
поттикнуваат разводот и оспособувањето но домаш-
ните организации за проектирање, изградба, над-
вор, испитување и експлоатации а из нуклеарните 
централи и другите нуклеарни постројки. 

Член 16 
Учесниците на OBOI договор ќе го поттикнуваат 

склучувањето на самоуправни спогодби со KOPI, СО 

здружување на трудот и средствата на заинтересира-
ните организации на здружен труд. на банките и на 
другите самоуправни организации и заедници, ќе се 
обезбеди домашната индустрија да се оспособи за 
производство на материјали и опрема за нуклеарни 
централи, за домашни потреби и за извоз. 

Со самоуправните спогодби од став 1 на овој 
член треба, помеѓу другото, да се утврди деловната 
и научно-техничката соработка со која ќе се извр-
ши поделба на програмите за производство, коопе-
рација и специјализација, како и обемот и начинот 
на обезбедување на потребните средства за изград-
ба на нови и за модернизација на постојните произ-
водствени капацитети на домашната машиноградба 
и електромашиноградба, на црната и обоената мета-
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лургија и другите гранки на индустријата потребни 
за развој и изработка на клучна спрема за нуклеар-
ните централи и за производство на специјални ма-
теријали за изработка на потребните компоненти. 

Член 17 
Заради усогласување на општествените интере-

си во прибавувањето и користењето на технологи-
јата, техниката и другите знаења со развојот на до-
машните научни, истражувачки, развојни и произ-
водствени дејности, спречување на паралелниот 
увоз на исти технологии и изградбата на капаците-
ти, како и заради обезбедување на рационално тро-
шење на општествените средства, учесниците на овој 
договор се согласни во неговото спроведување, со 
заедничка активност и соработка, да обезбедат 
единствена политика при увозот на технологијата 
за реализација на програмата за развој и примену-
вање на нуклеарната енергија во енергетиката. 

IV. Научноистражувачка работа и оспособување на 
научните и стручните кадри 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни дека е 

потребно плански и програмски да се насочува и ме-
ѓусебно координира научноистражувачката работа 
и да се за јакнува нејзината материјална и кадров-
ска основа, заради нејзино непосредно што порацио-
нално и поефикасно ангажирање во оние ф у н д а -
ментални и применети истражувања што се во не-
посредна врска или што непосредно придонесуваат 
за реализација на програмата за развој и примену-
вање на нуклеарната енергија во енергетиката, 
вклучува јќи го и истражувањето на новите нук-
леарно-енергетски системи врз база на фиси ја и 
фузија , посебно на брзите оплодни реактори. 

Учесниците на овој договор, во рамките на сво-
ите надлежности, заеднички ќе обезбедуваат и соо-
дветна соработка со научните институции во други 
земји. 

Член 19 
Учесниците на овој договор, во рамките на сво-

ите надлежности, ќе поттикнуваат склучување на 
самоуправни спогодби помеѓу организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници ангажирани во развојот, изградбата и ек -
сплоатацијата на нуклеарните централи и нуклеар-
ната енергија и соодветните организации од облас-
та на науката и образованието заради утврдување и 
усогласување на соодветните наставни планови на 
сите образовни нивоа за подготвување на потребни-
те кадри- и на долгорочните програми за образова-
ние и оспособување на научните и стручните кадри 
потребни за реализација на програмата за развој и 
применување на нуклеарната енергија во енергети-
ката, вклучува јќи ги и кадрите за потребите на ин-
спекциските и другите работи во областа на нук-
леарната енергија. 

V. Собирање податоци од странски организации за 
избор на нуклеарниот горивен циклус и иа типовите 

на нуклеарни централи 

Член 20 
Учесниците на овој договор се согласни дека за 

избор на нуклеарниот горивен циклус и на типови-
те на нуклеарни централи е неопходно да се утврди 
единствена постапка за собирање на техничките, 

технолошките, економските, финансиските и други 
податоци п услови од странски организации, влади 
и владини институции како и да се регулира пос-
тапката за утврдување на предлогот за наведениот 
избор. 

Учесниците на овој договор се согласни постап-
ката за реализација на одредбата од став 1 на овој 
члан да се регулира со општествен договор помеѓу 
самоуправните интересни заедници во областа на 
енергетиката и електростопанството, на основните 
организации на здружен труд од електростопанст-
вото, машиноградбата и електромашиноградбата и 
научноистражувачките организации и учесниците 
на овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни опште-
ствениот договор од став 2 на овој член да се склу-
чи во рок од шест месеци од денот на потпишува-
њето на овој договор. 

VI. Мерки на економската политика и други мерки 
и активности за спроведување на договорот 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

внесат соодветни одредби од овој договор во опште-
ствените планови за развој за периодот од 19Ѕ1 до 
1985 година, како и во долгорочните планови за р а з -
вој во периодот до 2000 година. 

Член 22 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

учесниците на општествениот договор од член 20 
став 2 на О Б О Ј договор ќе ги утврдат елементите на 
одлуките и ќе изработат предлог-одлуки за избор 
на нуклеарниот горивен циклус и за избор на типо-
вите на нуклеарни централи. 

Одлуките од став 1 на овој член ќе ги донесе 
Сојузниот извршен совет, со претходна согласност 
од извршните совети на собранијата на републиките 
и од извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, а на предлог од заинтересираните 
самоуправни организации и заедници. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќ е 

се пристапи кон избор на типовите на нуклеарни 
централи по донесувањето на одлуката за избор на 
единствениот нуклеарен горивен циклус во соглас-
ност со чл. 8 и 14 на овој договор. 

Член 24 
Учесниците на овој договор се согласни во До-

говорот за основите на долгорочниот план на Југо-
славија за периодот од 1986 до 2000 година за р а з -
вој на енергетиката да се утврди вкупната моќност 
на нуклеарните централи, динамиката на нивната 
изградба и начинот на вклучување во единствениот 
електроенергетски систем на Југославија . 

Член 25 
Учесниците на овој договор се согласни со сво-

јата активност, во согласност со прописите и поли-
тиката утврдена во долгорочните планови за развој 
во периодот од 1986 до 2000 година и во општестве-
ните планови за развој во периодот од 1981 до 1985 
година, да го поттикнуваат создавањето на услови 
за побрзо здружување на трудот и средствата на 
о р г а н и з а ц и ј а н а здружен труд и на другите само-
управни организации и заедници ангажирани 
врз реализацијата на програмите за развој 
и применување на нуклеарната енергија во енерге-
тиката за финансирање на тие програми, во соглас-
ност со п о т т и к н у в а н и т е мерки што ќе бидат доне-
сени за развој на електростопанството на Југосла-
вија . 
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Член 26-
Со мерки на федерацијата ќе се поттикнуваат, 

во рамките на насоките и мерките на економската 
политика утврдени во Општествениот план на Југо-
славија во периодот од 1981 до 1985 година, оствару-
вањето на договорениот развој и применувањето на 
нуклеарната енергија во енергетиката. 

Член 27 
Учесниците на овој договор се согласни дека, за-

ради остварување на овој договор, ќе преземаат 
активности и мерки во согласност со рамките на 
мерките на економската политика што ќе бидат до-
говорени во општествениот план на Југославија и 
во општествените планови на републиките и на ав-
тономните покраини. 

Член 28 
Учесниците на овој договор се согласни, во сог-

ласност со заедничката економска политика и со 
политиката на развојот, да поттикнуваат односно да 
преземаат мерки заитересираните организации на 
здружен труд да склучат самоуправни спогодби со 
кои ќе ги уредат прашањата за здружување на труд 
и средства и другите видови соработка врз реализа-
цијата на програмите за развој и применување на 
нуклеарната енергија во енергетиката, како и дру-
ги прашања чие решавање е неопходно заради ост-
варување на заедничките интереси и цели што се 
утврдени со овој договор. 

Член 29 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, 

при изградбата на нуклеарни централи и други об-
јекти за развој и применување на нуклеарната е-
нОргија во енергетиката, ќе ги применуваат мер-
ките за зачувување и развој на природните и со 
труд создадените вредности на човековата средина и 
за спречување загадувањето на воздухот, почвата, 
водата, морето и др. 

Член 30 
Учесниците на овој договор се согласни, заедно 

со заитересираните организации на здружен труд и 
заедници, со посебен општествен договор до крајот 
на 1981 година да го утврдат начинот и условите за 
решавање на прашањето на депонирањето на ислу-
жено гориво и За трајно депонирање на радиоактив-
ните отпадоци од неговата преработка и од други 
извори. 

VII. Прописи во областа на нуклеарната енергија 

Член 31 
Тргнувајќи од специфичностите на нуклеарната 

енергија и од потребата за обезбедување на макси-
мална сигурност во нејзиното користење во нукле-
арните постројки, како и од спроведувањето на ме-
ѓународните обврски на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во оваа област, учес-
ниците на овој договор се согласни дека со прописи 
на федерацијата, на републиките и на автономните 
покраини треба на единствен начин да се регули-
раат особено следните прашања: изградбата и кори-
стењето на нуклеарните објекти и постројки, истра-
жувањето. експлоатацијата, преработката прометот, 
депонирањето и превозот на нуклеарните суровини 
и нуклеарните материјали; сигурноста на работата 
и физичката заштита на нуклеарните објекти, по-
стројки и материјали; евиденцијата и надзорот над 
нуклеарните материјали; заштитата на ч о в е ч н а т а 
средина: одговорноста за нуклеарни штети; опреде-
лувањето на органите и организациите што ќе се 
занимаваат со прашањата на развојот, контролата и 
користењето на нуклеарната енергија и нивните 
надлежности, 

Учесниците на овој договор се согласни дека во 
врска со одредбата од став 1 на овој член е потреб-
но да се извршат измени и дополненија во важеч-
ките закони и да се пристапи кон изработка на но-
ви и кон измени и дополненија на важечките про-
писи. 

VIII. Преодни и завршни одреди 

Член 32 
Учесниците на овој договор се согласни негови-

те одредби да се однесуваат и на развојот и приме-
нувањето на нуклеарната енергија во земјата и де-
ка на учеството на организациите на здружен труд 
во евентуалните заеднички истражувања на нук-
леарните суровини во странство, во производството 
на материјали и опрема и учеството во инженерин-
гот и истражувачката работа за потребите на ст-
рански партнери, ќе се применуваат важечките про-
писи. 

Член 33 
Секој учесник на овој договор може да даде 

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

Член 34 
Учесниците на овој договор се согласни Одбо-

рот за координација и сл ед ерве на спроведувањето 
на Договорот за основите на долгорочниот план на 
Југославија за развој и применување на нуклеар-
ната енергија во енергетиката (во натамошниот 
текст: Одбор), составен од претставници на учесни-
ците на овој договор, да го следи остварувањето на 
заедничките интереси и цели што Се утврдени со 
овој договор, да ја координира работата и да дава 
иницијативи во врска, со спроведувањето на овој 
ДОГОВОР. 

Одборот го сочинуваат по еден претставник на 
секој учесник на овој договор. 

Одборот најмалку еднаш годишно го анализира 
остварувањето на овој договор и им поднесува рта 
учесниците на овој договор извештај за остварува-
њето на неговите одредби. 

Секој уч^тттг на овој договор, преку надлежните 
органи за работите на енергетиката, ќе обезбеди 
следење тта извршувањето на своите обврски од овој 
договор, Учесниците на овој договор, во рамките на 
своите овластувања, ќе определат орган надлежен 
за вршење на стручните работи неопходни за утвр-
дувања на ставовите и за донесување на одлуките 
на Одборот. 

Член 35 
Овој ДОГОВОР се СМ°ТП како склучен кога ќе го 

прифатат и потпишат С О Ј У З Н И О Т извршен оовет. из-
вршните совети на еобр^тт/на^ на републиките и 
испитните совети "а собрани! а та р^ р^т^чомчит** 
гго«гг>оиттт>т и кога ќе го НОТВРТТРТ С!оГ)г>ачт*ето на 
СФРЈ. собрани^ата на републиките и собранијата на 
автономните покраини. 

Член 36 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". ' 

За Сојузниот извршен совет, 
Шукрија Уз^новиќ, е. р. 

член на Советот 

За И?РП?Ј1ТТИОТ совет на Собранието 
на С^ Боснд и Херцеговина, 

Лука Рел>иќ, е. р. 
член на Советот 
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За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Павле Тасевски, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, • 

Миливој Самар, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија. 

Крста Јовановиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Бошко Поповиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Драшко Повељи!*, е. р. 
заменик-директор на 

Републичкиот завод за 
општествоно планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Баги Карол., е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Томислав Секулић, е. p. 
член на Советот 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија и со-
гласноста на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 31 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВ-
ИТЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА НУКЛЕ-
АРНАТА ЕНЕРГИЈА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА ДО 2000 

ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на долго-
рочниот план на Југославија за развој и примену-
вање на нуклеарната енергија во енергетиката до 
2000 година што го склучија Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 516 
31 март 1982 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, -

Руди Колак, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините. 
Зоран Полич, е. р. 

194. 

Врз основа на член 1036 став 1 точка 2 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Слу-
жбен лист па СФРЈ", бр. 22/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ IOTO ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ЗИМОВНИЦИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЗИМУВА-

ИА СТРАНСКИ БРОДОВИ НА ВНАТРЕШНИ-
ТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕЃУ-
НАРОДЕН ИЛИ МЕЃУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
Зимовниците отворени за зимување на стран-

ски бродови на внатрешните пловни патишта на 
кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на 
пловидба, мораат да имаат: 

1) прпо ден пловен пат до зимовникот длабок 
3.5 m на секторот на пловниот пат под успор, дла-
бок 2,5 m на секторот на пловниот пат со слободен 
тек при најнизок пловидбе!! водостој и широк на ј -
малку 40 т ; 

2) воден простор длабок 2,5 т , при најнизок 
пловидбен водостој; 

3) место за свртница на бродовите; 
4) скали на брегот за сообраќај помеѓу бродот 

и брегот на меѓусебно растојание Од најмалку 120 т ; 
5) соодветна опрема за врзување на бродовите 

(битви, алки, кукачки и др.) на меѓусебно растоја-
ние од најмалку 60 т ; 

6) осветление на сообраќајницата, местата за 
врзување и приодот; 

7) топови за пена на брегот распоредени така 
што да го покриваат целиот зимовник; 

8) изградено противпожарно спремиште со оп-
рема потребна за интервенција во случај на пожар; 

9) хидрантска мрежа со пропишаниот капаци-
тет и со притисок за потребите на ладењето и заш-
титата на соседните бродови од бродот на кој на-
станал пожар; 

10) организирана служба за обезбедување 
(стража-ттожарникар), ако во зимовник от се смес-
тени повеќе од два брода — танкери со течно го-
риво; 

11) објект за оставање на цврсти отпадни ма-
терии; 

12) објект за оставање на отпадни масла и вода 
загадена ол масло; 

13) објект за оставање на фекалии; 
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14) пристапен пат за Ерска на зимовнике^ со 
најблиските сообраќајници (со патот) или со насе-
леното место; 

15) вода за пиење во доволна количина; 
16) неопходни животни прехранбени продукти 

во кругот на зимовникот или во најблиското насе-
лено место; 

17) здравствени и поштенско-телефонски-теле-
графски услуги во најблиското населено место. 

Член 2 
Влезот за впловување на бродовите во зимов-

никот од член 1 на оваа уредба и за испловз^вање 
од него мора да биде слободен. 

Бодениот простор на зимовникот не смее да би-
де запоседнат по целата широчина туку мора да се 
остави простор доволно широк за минување на 
бродовите по целата должина на зимовникот. 

Член 3 
Зимовниците отворени за зимување на странски 

бродови на внатрешните пловни патишта на кои 
в а ж и меѓународен или меѓудржавен режим на пло-
видба се должни до 1 јануари 1985 година да обез-
бедат услови за зимување на странските бродови 
предвидени во член 1 на оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1985 

година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 91 
18 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

195. 

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(,.Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/77), врз основа 
на согласноста на надлежните републички и пок-
раински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД К О И д т * А Р * * Т Е ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ ИА ОПРЕДЕЛЕНИ У/СЛУГИ И 
СО ПРО7 1 АЖ**А HA ОПРЕ ПЕДЕВИ TTOMAW'W 
СТОКИ НА СТРАНСКИ ДИНА, ГЕ ПРЕСМЕТУ-
ВААТ К А К О ДЕВИЗЕН П Р И Л И В ВО 1982 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат ридовите нп 
услугите и домашните стоки, како и условите под 
кои динарите остварени со давање на тие услуги 
и со продажба на тие стоки на странски лица во 
земјата можат да се пресметаат како девизен при-
лив. 

Во смисла на одредбите од оваа одлука предмет 
на пресметка не може да биде динарската против-
вредност на девизните дознаки. 

2. Вкупниот износ на динарите што организа-
циите рта здружен труд можат да го пресметаат 
како девизен прилив не може да биде поголем од 
BKvrrHor износ на динарите што странски лица ги 
откупиле за девизи преку овластени менувачи и 

динарите што Народната банка на Југославија им 
ги продала на странски банки за потребите на стран-
ски туристи, утврдени врз основа на податоците 
што ги обезбедуваат Народната банка на Југосла-
вија, надлежните народни банки на републиките и 
надлежните народни банки на автономиите покра-
ини и што се евидентирани во платниот и во девиз-
ниот биланс на Југославија , како и во платноби-
ланснкте позиции и дезизпобилансните позиции на 
републиките и автономните покраини. 

Од вкупниот износ на динарите од став 1 на 
оваа точка се одбива вкупниот износ на динарите 
пресметан во текот на годината во смисла на точка 
7 од оваа одлука, но основа на .наплатената патари-
на за друмски моторни товарни возила со странска 
регистрација. 

Ако според пресметките што организациите на 
здружен труд од тон. 3 до 6 на оваа одлука ќе го 
извршат во текот на годината износот на динарите 
биде поголем од износот на динарите евидентира-
ни и распоредени во извршувањето на [проекцијата 
на платнобилансната и девизнобилаисната позици-
ја ка републиката, односно автономната покраина 
од став 2 на оваа точка, пресметаниот износ на ор-
ганизациите на здружен труд од територијата на 
односната република или автономна покраина сраз-
мерно им се намалува. 

3. Организациите на здружен труд кои имаат 
сместувачки капацитети можат како девизен при-
лив да ги пресметуваат динарите остварени со да-
вање на следните услуги на странски лица: 

1) услуги на сместување и пансион (основни ус-
луги) во сопствени објекти, како и во објекти заку-
пени од ф и з и ч к и и од општествени лица според 
договори за тра јна соработка што се склучени во 
траење од н а ј м а л к у една година, и тоа: 

— ноќевање; 
— ноќевање со појадок; 
— п о л у л а н и о н ; 
— пансион; 
— сместување на лица и возила во кампови; 
2) вонпансионски и други угостите дско-турис-

точки ук лу ги, вкл у ч у ва јќи ја и продажбата на оп-
ределени домашни стоки на странски лица и тоа; 

— услуги на исхрана и пи јачки ; 
—, посредување и реализирање на туристички 

патувања и излети; 
— давање под наем возила и пловила; 
— посредување и организирање на лов и рибо-

лов: 
— услуги на марини и на терцијарни спортско-

-туристички аеродроми; 
— угостителски услуги дадени во казина — 

игри на среќа; * 
— посета на природни и културно-историски 

знаменитости: 
— услуги за користење на ж и ч а р н и ц а 
— користење на гаражи, паркиралишта и сали; 
— услуги на тераси, летни и зимски бавчи, пла-

ж и и базени; 
— перење и чистење на рубелина и облека, како 

и козметичарски и б ер 5 ер е ко - ф р изер ски услуги и 
услуги на маникирање и педикирање; 

— давање под наем реквизити за спорт и ра-
зонода: 

— поправки и одржување на возила и пловила; 
— услуги што немаат к а р а к т е р на угостителско-

-туристички услуги, а се вршат со угостителски ус-
луги во туристички објекти и во бањски и климат-
ски лекувалишта (за делот од услугите што ги из-
вршиле на странски лица, ако организациите на 
здружен труд, кои ги даваат тие услуги во свои 
капацитети, даваат и услуги на сместување и пан-
сион) ; 

— продажба на домашни стоки при рецепции — 
во рецепциски хол; 
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— продажба на домашни стоки во кампови и во 
туристички населби од апартмански тип, што ги 
користат странски лица во текот на престојот во 
тие објекти. 

4. Провизијата наплатена (по основа на извр-
шени менувачки услуги им се признава на основни-
те организации на здружен труд кои вршат мену-
вачки работи како основица за утврдување на де-
визниот прилив. 

' Провизијата наплатена по основа на извршени 
менувачки услуги во основните организации на 

здружен труд кои имаат сместувачки капацитети 
посебно се искажува и се признава како основица 
за утврдување на девизниот прилив, за ко ј износ 
се намалува вкупната реализација од извршените 
други услуги. 

5. Девизниот прилив врз ©спора на динари на-
платени од странски лица за дадените услуги од точ-
ка 3 на оваа одлука се утврдува на следниот начин: 

1) за дадени услуги на сместување и пансион 
на странски лица од точка 3 одредба под 1 на оваа 
одлука девизниот прилив се утврдува врз основа 
на вкупниот износ на реализацијата (динарска и 
девизна) што ја остварила основната организација 
на здружен труд која има сместувачки капацитети, 
по основа на документе-ција од која може да се ут-
врди дека услугата е дадена, фактурирана и напла-
тена на странското лице, по одбивање на дадената 
провизија и други попусти и по одбивање на услу-
гите наплатени за сметка на други извршители 
на услуги и на услуги од точка 6 ст. 3 и 4 на оваа 
одлука. За вкупниот износ на таа реализација се 
води посебна евиденција ако во книговодството из-
вршената услуга не се искажува на посебни ана-
литички сметки — конта; 

2) за вонпансионски услуги и за продажба на 
определени домашни стоки на странски лица од то-
чка 3 одредба под 2 на ова одлука, девизниот при-
лив се утврдува по видовите на услугите така што 
процентот на учеството на наплатената реализација 
од одредбата под 1 на оваа точка во вкупно напла-
тената реализација (во динари и во девизи) од да-
дените услуги на сместување и пансион на сто ти-
ски и на домашни лица по одбивање на дадената 
провизија и други попусти, услугите наплатени за 
сметка на други извршители на услуги, како и ус-
лугите од точка 6 ст. 3 и 4 на оваа одлука, се при-
менува врз наплатената реализација од дадени вон-
пансионски и други услуги на домашни и странски 
лица и од продажбата на опре де тг ени домашни сто-
ки на домашни и на странски липа. Така утврдени-
от износ на динарите може да биде најмногу елен 
ипол пат поголем од износот на девизниот прилив 
од одредбата под 1 на овој став, освен ако се во 
прашање кампови, туристички населби од апарт-
мански тип и мотели, за кои тој изно«? може да се 
движи најмногу до тро1 КРТОТ износ на девизниот при-
лив од одредбата под 1 на ОБОЈ став; 

3) основните организации на здружел труд од 
точка 3 став 1 на оваа одлука можат, наместо пос-
тапката предвидена шо одредбата под 2 на овој 
став, реализацијата од вотшансионоки и други уго-
стителско-туристички услуги и од продажба на оп-
ределени домашни стоки да ја утврдуваат преку 
хотелските сметки и ек стечаите факту рп со кои 
може да се докаже дека услугата е дадена, chnKTv-
рирана и наплатена од странско лице. Во тој слу-
ча ј не може да се примени постапката предвидена 
во одредбата под 2 на овој став. 

Организациите на здружен труд чија основна 
дејност е давање здравствени услуги во бањски и 
климатски лекувалишта, кои имаат сместувачки 
капацитети, можат како девизен пенлив да ги прес-
метуваат динарите остварени со давање на тхте ус-
луги на странски лица на начинот пропишан во 
став 1 на оваа точка. 

Од основицата за пресметката од став 1 на оваа 
точка се одбива наплатената реализација од вон-
паисионски услуги и од продажба на домашни сто-
ки остварена во оние објекти на основната органи-
зација на здружен труд — подносител на пресмет-
ката во кои, по правило, корисници на услугите не 
се странски лица. Во смисла на одредбата од овој 
став основните организации на здружен труд — 
под,носители на пресметката се должни да изра-
ботат списоци на сите свои објекти во кои корисни-
ци на услугите се странски лица на јмалку во износ 
што одговара на учеството на реализацијата на ос-
новните услуги дадени на странски лица во вкуп-
ниот износ на реализацијата на основните услуги, 
остварен во тие основни организации на здружен 
труд во периодот за кој се поднесува пресметката. 
Тие списоци ги одобрува надлежниот републички 
односно покраински орган. Од реализацијата од 
одредбата под 1, одредбата под 2, односно одред-
бата под 3 на став 1 и став 2 од оваа точка се од-
бива динарската противвредност на девизните доз-
наки по курсот од член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. Така 
добиениот износ претставува динарска основица за 
пресметка на девизниот прилив во смисла на оваа 
одлука. 

За наплатената реализација за сите видови ус-
луги од став 1 на оваа точка врз основа на кои се 
утврдува девизниот прилив, основната организаци-
ја на здружен труд мора да води посебна евиден-
ција ако во книговодството тие услуги не се иска-
жуваат на посебни аналитички сметки — конта. 

6. Организациите на здружен труд кои немаат 
сместувачки капацитети можат како девизен при-
лив да ги пресметаат динарите остварени со дава-
ње на странски лица: угостителски услуги на орга-
низирање и реализирање на туристички патувања 
и излети, услуги на марини, услуги на rent-a-car 
служби, услуги на терцијарни спортско-туристички 
аеродроми, угостителски услуги во казина — игри 
на среќа, услуги за одавање под наем возила и пло-
вила, услуги на превоз со жичарница, услуги во 
објекти за сместување што ги закупиле организа-
ции на здружен труд од физички лица, врз основа 
на договори за трајна соработка (сместување и ис-
храна во организиран аранжман), услуги на орга-
низирање лов и риболов, услуги на давање под на-
ем реквизити за спорт и разонода, услуги на превоз 
на туристи по море, езера и реки, услуги во врска 
со посети па природни и културно-историски зна-
менитости, услуги на користење гаражи, паркира-
лишта и сали, услуги на тераси, летни и зимски 
бавчи, плажи и базени, услуги за поправки и одо-
жзевање на возила и пловила и услуги во врока 
со продожба и со посредување во продожба на угос-
тителски и други туристички услуги, како и динари-
те остварени со продажба на странски лица на опре-
делени домашни стоки птт^ вообичаено се продаваат 
во туристичкиот промет (сувенири, тутун, весници, 
разгледници и ел.). 

Девизниот прилив врз основа на динарски нап-
лати од услугите од став 1 на ораа точка, се утвр-
дува врз основа на документација од која може да 
се установи дека услугата му е лагана на с т и л с к о 
лице и дека е наплатена од странското липе. За на-
платената реализација за сите Б И Д О В И услуги од 
став 1 на оваа точка се воли посебна евидентна 
ако во книговодството тие услуги не се искажуваат 
на посебни аналитички сметки — конта. 

Ако се во прашање туристички организации на 
здружен труд кои организираат и реализираат ту-
ристички патувања (паушални патувања, излети, 
трансфери, посебни аранжмани и слЛ като СРОИ 
луги и ги продаваат на пазарот ва свое име и за 
своја сметка, девизниот прилив го соч,г"~>т оства-
рената и наплатена реализација од тие услуги да-
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дени на странски лица, по одбивање На сите про-
визии и попусти што им ги даваат на домашни или 
на странски лица, односно ка посредниците. 

Ако е во прашање продажба на туѓи услуги за 
кои организациите од став 3 на оваа точка настапу-
ваат само како посредници (продажба ка хотелски 
и угостителски капацитети, давање под наем вози-
ла, пловила и реквизити, резервации, осигурување, 
услуги на организирање лов и риболов, паушални 
патувања, излети и други посреднички услуги), тие 
организации ја пресметуваат само вредноста на 

сопствените услуги, односно посредничката прови-
зија. 

7. Динарите што на име надомест за користење 
на патишта се наплатени од странски лица сопстве-
ници на друмски моторни товарни возила со стран-
ска регистрација, самоуправните интересни заедни-
ци за патишта на републиките самоуправните 
интересни заедници за патишта на 'автономните 
покраини можат да ги пресметаат како девизен 
прилив во смисла на оваа одлука. 

Девизниот прилив од став 1 на оваа точка им 
се распределува на самоуправните интересни заед-
ници за патишта на републиките и на самоуправ-
ните интересни заедници за патишта на автономии-
те покраини, во износ, односно на начин на кој се 
врши распределба на динарските средства за тие 
намени. 

Начинот на утврдување на дивизниот прилив 
од динарите наплатени за услуги од став 1 на оваа 
точка ќе се пропише со упатството на сојузниот 
секретар за финансии од точка 9 на оваа одлука. 

8. Девизниот прилив, во смисла на оваа одлука, 
основната организација на здруже, труд може да 
го пресметува месечно или тримесечно, со тоа што 
тие пресметки се кумулативни и привремени. Тие 
пресметки се поднесуваат во рок од 90 дека од де-
нст на истекот на периодот за кој се поднесува пре-
сметката. 

По исклучок: од рокот утв -ден во одредбата на 
став 1 од оваа точка, последната привремена куму-
лативка пресметка (чии податоци е- усогласуваат 
со податоците од завршната сметка на основната 
организација на здружен труд — подносител на 
пресметката) за 1982 година се'поднесува до 28, фев-
руари 1983 година заради обезбедување на податоци 
потребни на народните банки на републиките, од-
носно на народните банки на автономните покраини 
за спроведување на одредбата од точка 2 став 3 на 
оваа одлука. 

Заради спроведување на одредбата од точка 2 
став 2 на оваа одлука, Народната банка на Југо-
славија за 1982 година ќе обезбеди податоци во 
смисла на точка 2 став 1 на ^ваа одлука и ќе им 
ги достави на народните банки на републиките од-
носно на народните банки на автономните покраини 
до 31 јануари 1983 година. 

Врз основа на податоците од ст. 2 и 3 на оваа 
точка, народните банки на автономните покраини ќе 
го утврдат односот на пресметаните и на евиденти-
раните динари во смисла на точка 2 од оваа одлука, 
со тоа што од износот од став 3 на оваа точка ќе ги 
одбијат износите пресметани во текот на годината 
во смисла на точка 7 од оваа одлука, според пода-
тоците што ќе ги добијат од самоуправните интере-
сни заедници за патишта на републиките, односно 
самоуправните интересни заедници за патишта на 
автономните покраини, и за тоа ќе ги известат сите 
организации на здружен труд — подносители на 
пресметките од тон. 3 до 6 на оваа одлука. 

Врз основа на податоците добиени во смисла 
на став 4 од оваа точка, организациите на здружен 
труд се должни да состават годишни пресметки и 
да им ги достават на надлежните народни банки на 
републиките, односно на надлежните народни банки 
на автономните покраини од 31 март 1983 година. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките, односно народните банки на 
автономните покраини ќе ги обезбедат податоците 
од точка 2 ст. 1 и 2 на оваа одлука, како и пода-
тоците за поднесените пресметки во смисла на оваа 
одлука и за секое тримесечје на 1982 година, на ј -
доцна во рок од 90 дена по истекот на односното 
тримесечје и ќе го известат за тоа надлежниот ре-
публички, односно покраински орган. 

9. Упатство за применување на одредбите на 
оваа одлука и за водење, прикажување и доставу-
вање на евиденцијата ќе даде сојузниот секретар за 
финансии, во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила г а оваа одлука. 

10. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 
31 декември 1982 година. 

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

Е. п. бр. 92 ' 
11 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

196. 

Врз основа на член 254 став G и член 256 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ 
НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУ-
ЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИН-

СКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

1. Во Одлуката за условите и начинот на ца-
ринење на стоките за кои не е поднесена докумен-
тација и за случаите во кои не се поднесува ца-
ринска декларација („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/76, 41/79 и 18/81) точка 3 се менува и гласи: 

„3. Увозната царинска декларација, со потреб-
ната документација во случаите од точка 1 на од-
редбите под 1, 2, 4 и 6 Eia оваа одлука се поднесува 
во рок од 30 дена од денот на подигањето на сто-
ките од царинарницата, за. стоките од точка 1 на 
одредбата под 3 од оваа одлука Во рок од 90 дена 
од денот на подигањето на стоките од царинарни-
цата, за стоките од точка 1 на одредбата под 5 од 
оваа одлука во рок од 60 дена од денот на подига-
њето на стоките од царинарницата, а за стоките од 
точка 1 на одредбите под 7 и 8 од оваа одлука во 
рок од шест месеци од денот на подигањето на сто-
ките од царинарницата, со тоа што во оправдани 
случаи царинарницата може тој рок да го продол-
жи, но не подолго од 90 дена." 

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

Е. п. бр. 97 
25 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 
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197. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВА-
ЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗ-
РАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВА-
ЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА 
БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ 
И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНСКО-

-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање 
посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на увозот на бро-
дови, кои се замена за уништените и блокираните 
бродови во иранско-ирачкиот воен судир („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/81) во точка 2 зборовите: 
„до 31 декември 1981 година" се заменуваат со збо-
ровите: „во 1982 година". 

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

Е. п. бр. 100 
18 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

198. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАВАЧ-
КА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА БРОДОВИ КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИ-
ШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО 

ИРАНСКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР 

1. На увозот на бродови кои се замена за уни-
штените и блокираните бродови во ирансќо-ирач-
киот воен судир, нема да се плаќа давачката за ца-
ринско евидентирање пропишана со Одлуката за 
височината tia давачката за царинско евидентира-
ње „Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76). 

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

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

Е. п. бр. 101 
11 февруари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

199. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласно-
ста од надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА 
ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУ-
ВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА 

АВИОНИ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. На увозот на авиони за патнички сообраќај, 
со најмалку пет патнички седишта од тар. број 
88.02/5а од Царинската тарифа, што се врши во 
1982 година, посебната давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки, про-
пишана СО' Одлуката за определување на стоките 
за кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночното оптоварување на увезените стоки во 
1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81), 
се плаќа во височина од 3°/о. 

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

Е. п. бр 102 
25 март 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

200. 

Врз основа на член 397 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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА И - \ т о Т 
НА ПРОДАЖБАТА НА 11АР1ШСКТТТЕ СТОЈКА И 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЈГОЧИЕНЛ 

СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на продажбата на ца-

ринските стоки и за распоредот на средствата доби-
ени со продажбата на тие стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр.. 35/76 и 41/79) по точка 18 се додава но-
ва точка 18а, која гласи: 

„18а. Директорот на Сојузната управа за цапи-
ни може во поединечни случаи, по барање од Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, да MV 
ги остали на тој секретаријат следите стоки: ра-
диостаница, стоки што се користат за противди-
верзиона заштита и за настава во кабинети (интер-
на телевизија, уред за озвучување и репродукција 
и ел.), како и други предмети што можат да се ко-
ристат во службата на безбедноста и системот на 
општествената самозаштита." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 103 
25 март 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 
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201. 

Врз основа на точка 2 став 2 од Решението за 
највисоките износи на дкевницр1те за службено па-
тување во странство што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/81) на предлог од Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНО-
СИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУ-
ВАЊЕ ВО ИРАК И ИРАН ШТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Износите на дневниците за службено пату-
в а њ е во Ирак и Иран утврдени со Решението за 
највисоките износи на дневниците за службено па-
тување во странство што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци се зголемуваат за 
30°/о до завршувањето е а војната помеѓу тие земји. 

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

Е. п. бр. 88 
18 март 1982 година 

Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

202. 

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот за -
кон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), врз основа на согласноста на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА 50*/о НА 
УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА 
УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО 

ИРАНСКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР 

1. Во Решението за намалување на царинската 
стапка за 50а/о на увозот на бродови, кои се замена 
за уништените и блокираните бродови во иранско-
- ирачкиот воен судир („Службен лист на СФРЈ", 
бо. 23/81) во точка 2 зборовите: „до 31 декември 
1981 година" се заменуваат со зборовите: „во 1982 
година". 

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

Е. п. бр. 99 
18 март 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

203. 

Врз основа на член 20 од Законот за заштита 
на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76),. Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ 
КОИ ЌЕ СЕ УВЕЗУВААТ, ИЗВЕЗУВААТ И ПРО-

ВОЗУВААТ ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА 

1. Во Наредбата за4 определување на гранични-
те премини преку кои ќе се увезуваат, извезуваат 
и провозуваат пратки на растенија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/77) во точка 1, под 2) по зборот: 
„Вич" се додава запирка и зборовите: „Вртојба, 
ЈБубељ". 

2. Во точка 1 под 3) по зборот: „Шибеник" се 
додава и зборот: „Раша". 

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

Бр. 1689/1 
5 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Милован Зидар, е. р. 

204. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб, став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење ка 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одред-
бите на Одлуката за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81) и Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/82), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТИ АТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГО-

ДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. З а да се регулира количеството на пари во 
оптек, Народната банка на Југославија со оваа од-
лука ги утврдува условите за користење на при-
марната емисија за камените определени со Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1982 година, и тоа за: 

1) купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд или нивните ин-
терни банки врз основа на стоковно-парични работи 
и за давање на краткорочни кредити на банките 
врз подлога на тие хартии од вредност и врз под-
лога на странски хартии од вредност што ги по-
седуваат организациите на здружен труд; 
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2) давање на краткорочни кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд врз основа на сто-
ковно-паричии работи • во рамките на определени 
селективни намени, како и врз основа на други 
определени исправи што произлегуваат од тие ра-
боти; 

3) давање кредити на Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка (во натамош-
ниот текст: Југословенската банка) заради допол-
нително кредитирање на банките по работите на 
извозот на опрема и бродови на кредит и изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кре-
дит; 

4) давање на краткорочни кредити на банките 
врз подлога на определени кредити што банките 
им ги дале на граѓани врз основа на дефинитивна 
продажба на девизи од нивните девизни сметки 
и од девизни штедни влогови. 

2. Обемот на примарната емисија за намените 
од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната 
банка на Југославија со тримесечни проекции, во 
рамките на кои се овозможува ликвидност на пла-
ќањата во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во согласност со потребите што произ-
легуваат од стоковно-паричните и кредитните ра-
боти на организациите на здружен труд и на дру-
гите учесници во паричните односи и во соглас-
ност со движењето и насочувањето на стопанските 
текови во земјата и на економските односи со 

странство. 
3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на 

оваа одлука ги купува и кредитите од тој став на 
банките им ги дава народната банка на република-
та, односно народната банка на автономната по-
краина (во натамошниот текст: народната банка) 
на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организа-
циите на здружен труд односно на нивните интерни 
банки од кои банките ги купиле тие хартии од 
вредност, односно на кои банките им дале соодветни 
кредити. 

Кредити на Југословенската банка за намените 
од точка 1 одредба под 3 од оваа одлука ќе и дава 
народната банка на чие подрачје се наоѓаат седи-
штата на организациите на здружен труд на кои за 
тие намени Југословенската банка, преку банките, 
им дава соодветни кредити. 

4. Народната банка ќе купува хартии од вред-
ност и ќе им дава кредити според оваа одлука на 
банките кои: 

1) ги исполнуваат условите за кредитната спо-
собност пропишани со Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на банките 
и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/81); 

2) во својата деловна политика постапуваат со-
гласно со општествените договори и самоуправните 
спогодби за политиката на формирањето и м а с и -
рањето на средствата на банките, и со општестве-
ните договори и самоуправните спогодби за поли-
тиката на каматните стапки што банките можат да 
ги договараат во своето работење. 

Исполнувањето на условите од став 1 на оваа 
точка народната банка го проверува при купува-
њето на хартиите од вредност и при одобрувањето, 
односно пуштањето на кредитите за намените од 
оваа одлука во користење. 

Одредбите од оваа точка согласно се примену-
ваат и на Југословенската банка. 

5. Како банки, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат основни банки и здрулѕени банки 
основани во смисла на Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систсм („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77 и £9/81). 

И. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА 

НА ТИЕ ХАРТИИ 

6. Насочувањето на примарната емисија за на-
мените од точка 1 одредба под 1 на оваа одлука во 
1982 година ќе се остварува со: 

1) купување, преку банките, на меници издаде-
ни со рок на втасување до 90 дена и со авал од 
банка што ги издале организациите на здружен 
труд во областа на стопанството, или нивните ин-
терни банки според одредбите' на Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на опш-
тествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75, 13/76 и 22/78); 

2) давање кредити на банките врз подлога на 
мениците од одредбата под 1 на оваа точка, со авал 
на банка или од други корисници на општествени 
средства; 

3) давање кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност што организациите ка 
здружен труд ги поседуваат. 

7. Народната банка, преку банките, ќе ги ку -
пува од организациите на здружен труд од областа 
на стопанството, или од нивните интерни банки ме-
ниците од точка 6 под 1 на оваа одлука, по кои до 
рокот на втасаноста не преостануваат повеќе од 30 
дена и кои не гласат на износ помал од 200.000 
динари, под услов тие организации односно нивни-
те интерни банки, како доверители во стоковно-па-
ричните работа, ги прибавило од други организа-
ции на здружен труд од областа на стопанството, 
или од нивни интерни банки. 

Мениците од став 1 на оваа точка народната 
банка ќе ги купува ако се исполнети следните ус-
лови: 

1) мениците да ги содржат суштествените еле-
менти предвидени со Законот за меницата („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 104/46 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70), и со Законот за обез-
бедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства и да се исполнети условите за 
издавање и авалирање ка тие меници во смисла на 
наведениот закон: 

2) мениците пред есконтирањето од страна на 
банката преку која народната банка ги купува на ј -
малку еднаш да се користени со индосирање како 
средство на плаќање во стоковно-паричните одно-
си на организациите на здружен труд во областа на 
стопанството, претходно да се есконтирани од стра-
на на банката преку која народната банка ги ку-
пува, да биле во портфељот на таа банка најмалку 
30 дена и да се индосирани на народната банка. 

По исклучок, во периодот до 30 јуни 1982 годи-
на, обврската за индосирање од одредбата под 2 
на став 2 од оваа точка нема да се применува на 
мениците врз основа на купопродажба на нафтени 
деривати издадени од организациите на здружен 
труд што се занимаваат со продажба на нафтени 
деривати на мало, а што банките ги примаат во 
есконт од организациите на здружен труд кои пре-
работуваат увозна нафта. 

Народната банка нема да ги купува мениците 
до чиј рок на втасување преостануваат помалку од 
10 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата 
во народната банка, мениците индосирање на из-
давачот или на ремитентот, како и мениците изда-
дени, односно индосирани во врска со распределба-
та на остварениот заеднички приход помеѓу член-
ките на интерната банка или по други' основи кои 
не претставуваат стоковно-парични работи. 

8. Мениците купени во смисла на точка 7 од 
оваа одлука народната банка ги презема во својот 
портфељ и врши пресметување на есконтот. 

Номиналниот износ на купената меница, нама-
лен за есконт-каматата (есконтираниот износ), на-
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родната банка го пренесува на жиро-сметката на 
банката или го употребува за отплатување на вта-
саните • кредити што и се дадени на банката од 
примарната емисија. 

9. Народната банка, во согласност со член 18 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, во рокот на 
втасаноста ја поднесува меницата за наплата до 
службата на општественото книговодство на која 
меницата е домицилирана. 

Ако службата на Општественото книговодство, 
поради неможноста да се изврши наплата во ро-
кот на товар на средствата на доллшикот или на 
банката авалист меницата је поднесува до надлеж-
ниот суд на протест, а народната банка, по прие-
мот на известувањето од службата на општествено-
то книговодство за протестот на меницата презема 
мерки за наплата во согласност 90 Законот за ме-
ницата. 

Ако наплата на меницата се врши според став 
2 на оваа точка, народната банка, покрај менични-
от износ, ја наплатува и каматата и трошоците 
предвидени во чл. 47 и 48 на Законот за мени-
цата. 

10. Народната банка им дава краткорочни кре-
дити ка банките врз основа на мениците што, во 
смисла на точка 7 од оваа одлука, може да ги ку-
пува преку банките без оглед на поединечната номи-
нална вредност на тие меници, за времето на нив-
ното држење во портфељот на банката, за преос-
танатото време до рокот на нивното втасување и 
дали мениците се авалирани од банките или од 
други корисници на општествените средства, и тоа 
во височина до 45% од номиналната вредност на 
вкупниот портфељ на тие меници што банката 
претходно ги есконтирала. 

11. Краткорочните кредити на банките врз под-
лога на странски хартии од вредност од точка 6 под 
3 на оваа одлука, народната банка ги дава врз 
подлога на меници и на други странски хартии од 
вредност што можат да бидат предмет на купопро-
дажба на странските пазари на хартии од вредност, 
а кои организациите на здружен труд ги поседу-
ваат врз основа ' на извршен извоз на стоки и ус-
луги, и врз основа на кои банките им дале креди-
ти на тие организации. 

Кредитите од став 1 на оваа точка народната 
банка ги дава во височина до 45°/о од износот на 
динарската,* противвредност на номиналната вред-
ност на странските хартии од вредност што втасу-
ваат до три месеца, сметајќи од денот на давање-
то на кредитот до втасувањето на тие хартии од 
вредност, а најмногу до износите на кредитите што 
банката им ги дала на организациите на здружен 
труд врз подлога на тие хартии од вредност. 

Ка:го подлога за давање на кредитите од ст. 1 
и 2 на оваа точка и на кредитите од точка 10 на 
оваа одлука ке може да служи хартија од вред-
ност што организација на здружен труд ја приба-
вила воз основа на работа за која користи доку-
ментарен кредит од примарната емисија. 

12. Народната банка ќе купува меници од бан-
ките и ќе им дава кредити на банките според од-
редбите на тон. 7 до 11 од оваа одлука најмногу 
до износот на реесконтниот лимит кој, за секоја 
банка, се утврдува во височина од 45°/о од износот 
на портфељот на тие меници според книговодстве-
ната состојба на банката од последниот ден на 
претходниот месец, зголемен за износот на меници-
те што банката ги реесконтирала ка ј народната, 
банка, а на кои рокот за наплта не им втасал. 

Процентот за утвдување на реесконтниот ли-
мит од став 1 на оваа точка Народната банка на Ј у -
гославија ќе го усогласува според рамките утврде-
ни со тримесечните проекции од точка 2 на оваа 
одлука. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ 
РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕК-

ТИВНИ НАМЕНИ 

13. Народната банка на Југославија ќе обезбе-
ди, во 1982 година, со давање кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност и врз основа 
на други исправи што произлегуваат од стоковно-
-паричните работи на организациите на здружел 
труд еден дол од примарната емисија да се користи 
како поддршка за остварување на селективните це-
ли на монетарно-кредитната политика преку учес-
тво за краткорочно кредитирање на селективните 
намени од точка 4 став 2 на Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1982 година, и тоа на: 

1) извозот на стоки и услуги со кои се обезбе-
дува девизен прилив; 

2) општественото организирано производ-
ство и на залихи на определени земјоделски и пре-
хранбени производи; 

3) пазарните стоковни резерви на земјоделски 
и прехранбени производи, (наведени во точка 4 став 
2 на одредбата под 2 од Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1982 година; 

4) продажбата, односно купувањето на домашна 
опрема и бродови на кредит во земјата; 

5) сезонските залихи на јаглен во рудниците на 
јаглен, к а ј термоелектраните и другите големи по-
трошувачи на јаглен во стопанството и ка ј трго-
вијата во поголемите потрошувачки центри; 

6) увозот на основни суровини и репродукцио-
нен материјал од земјите во развој и од определени 
валутни подрачја според списокот на производите 
од определени земји, што ќе ги утврди Сојузниот 
извршен совет, врз основа на согласност од надле-
жните републички и покраински органи. 

Банките контролираат и обезбедуваат кредити-
те од примарната емисија одобрени за одделни на-
мени од став 1 на оваа точка да се користат за на-
мените за кои се одобрени; 

Банките кои, во смисла на став 2 од оваа точка, 
не ќе обезбедат кредитите од примарната емисија 
да се користат за намените' од став 1 на оваа точ-
ка и под условите од оваа одлука, должни се така 
користените кредити да ги наплатат од организа-
циите на здружен .труд, односно да и ги вратат на 
народната банка и пред втасувањето на договоре-
ниот рок за враќање. 

Кредити за кредитирање на извозот на стоки и 
услуги 

14. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги (точка 13 став 1 одредба под 1) 
банките можат да ги користат за: 

1) кредитирање на извозот на стоки и услуги 
за готови пари; 

2) кредитирање на извозот на стоки на комер-
цијален кредит; 

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги 
на кредит во земјите во развој; 

4) кредитирање на побарувања врз основа на 
извоз на опрема и бродови на кредити и врз основа 
на изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит; 

5) кредитирање на производство и подготвува-
ње на стоки за извоз; 

6) кредитирање на подготовките на туристич-
ките и угостителските организации на здружен 
труд за вршење услуги на странски туристи; 

7) кредитирање на производство и подготвува-
ње на стоки за извоз по договорените работи што 
се наплатуваат во готови пари, а што ги финансира 
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Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините 
афилијации и Еурофима; 

8) кредитирање на побарувањето од Меѓународ-
ната банка за обнова и развој врз основа на извр-
шени и платени работи и на вградена опрема по 
инвестиционите програми во Југославија. 

15. Кредитите з а кредитирање ка извозот на 
стоки и услуги за готови пари (точка 14 одредба 
под 1) банките можат да ги користат до височина 
од 65% од состојбата на кредитите што за таа наме-
на им ги дале на организациите на здружен труд 
врз основа на исправите за извршен извозена стоки 
заверени од царинарницата (извозната царинска 
декларација) и на исправите за извршени услуги 
на -странски нарачувачи (фактури, одосно заклуч-
ници, договор со странски нарачувач на туристички 
услуги, договор склучен помеѓу домашна турис-
тичко-патничка агенција и угостителско-хотелска 
организација на здружен труд за меѓусебните пра-
ва и обврски во поглед на користењето на кредит 
к а ј банката за кредитирање а-.а побарувањата спре-
ма странство или на друга извозна исправа), под 
услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа 
намена да не може да биде подолг од 90 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа 
точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, 
кредитите што банките ги даваат врз основа на до-
говор за производство на опрема и бродови за из-
воз и на договори за вршење услуги на странство, 
и тоа: 

1) до височина на вредноста на одделни заврш-
ени фази, ако со договорот е предвидено плаќање 
по фази ; 

2) до височина на договорените аванси, ако со до-
говорот е предвидено плаќање на аванси, под ус-
лов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот 
на давањето на кредитот од страна на банката и 
неговата наплата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на долго-
рочна кооперација помеѓу домашна организација 
на здружен труд и странски партнер, со пресметг 
ка преку контокорентна сметка, може да се кре-
дитира само до височина на салдото на побарува-
њето ка домашната организација на здружен труд 
по таа сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат работите од член 54 на Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка почнуваат да течат од денот на извршеното ца-
ринење на стоките, односно од денот на извршува-
њето на услугите, согласно со Наредбата за опре-
делување на денот на извршувањето на услугите 
во цадворешнотрговскиот промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/78). 

По исклучок, рокот за враќање на кредитите 
од 90 дена од став 1 на оваа точка може да се про-
должи до вкупно 150 дена, ако е во прашање из-
воз во земја во развој, и тоа под услов корисни-
кот на кредитот да и поднесе на банката решение 
од народната банка за продолжување на рокот за 
внесување на девизите. 

Банките, во рамките на рокот од ст. 1 и 6 на 
оваа точка, ќе го договараат наплатувањето на кре-
дитите за извоз на стоки и услуги од организаци-
ите на здружен труд и враќање на кредитите на 
народната банка во согласност со стварниот рок на 
извршувањето на наплатата на побарувањата по 
извозот за кој е даден кредит. Во согласност со тоа 
банките, во рамките на рокот од ст. 1 и 6 на оваа 
точка, ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на 
стоки и услуги од организациите на здружен труд 
и ќе и ги враќаат кредитите на народната банка, 
истовремено со стварно извршената наплата на по-
барувањето по извозот за кој е даден кредит. 

Под ден на наплатата од став 7 на оваа точка 
се подразбира денот на наплатата утврден во сми-
сла на член ИЗ ст. 1 и 4 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

Крајниот рок за враќање на кредитите во сми-
сла на ст. 7 и 8 од оваа точка , не може да биде по-
долг од 15 дена од денот кога износот на девизите 
и е одобрен на сметката на овластената банка. 

16. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) бан-
ките можат да ги користат до височина од 60%^ од 
состојбата на кредитите што за таа намена им' ги 
дале на организациите на здружен труд врз основа 
на исправи за извршениот извоз на стоки заверени 
од царинарницата, договорот со странскиот купувач 
и други исправи од кои може да се види дека се 
работи за извоз на комерцијален кредит и врз ос-
нова на соодветни хартии од вредност ако се пред-
видени со договорот со странскиот купувач, а под 
услов користењето на кредити од примарната еми-
сија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на се-
риска опрема. 18 месеци за извоз на трајни потрош-
ни блага, и 6 месеци за извоз на други стоки. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат и за краткорочно кредитирање 
на извозот во рамките на кредитни аранжмани 
склучени со банките од земјите во кои стоките се 
извезуваат. 

17. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точ-
ка 14 под 3) банките можат да ги користат до висо-
чина од 80% од состојбата на кредитите што за таа 
намена им ги дале (на организациите на здружен 
труд врз основа на исправи за извршениот извоз на 
стоки заверени од царинарницата, договорот cq 
странскиот купувач и други исправи од кои може 
да се види дека се работи за извоз на комерцијален 
кредит и врз основа на соодветни хартии од вред-
ност ако се предвидени со договорот со странскиот 
купувач, а под услов користењето на кредити од 
примарната емисија Да не трае подолго од 24 ме-
сеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за извоз 
на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз на 
други стоки и за извоз на услуги. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо--
жат да ги користат и за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги во земјите во развој што се врши во 
рамките на краткорочни кредитни аранжмани склу-
чени со банките од тие земји. 

18. Кредитите за кредитирање на побарувања по 
основ на извоз на опрема и бродови .на кредит и за 
изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги ко-
ристат во височина до 70% од износот на побару-
вањата по кредитите што за таа намена им ги дале 
на домашните извозници од својот кредитен потен-
цијал, а кои побарувања втасуваат во рок од 24 ме-
сеци, почнувајќи од денот на давањето на кредитот 
на банката од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа 
точка банките и поднесуваат на народната банка 
спецификација на договорите по кредитите што 
претставуваат основа за користење кредити ка ј на-
родната банка, со преглед на отплатите што втасу-
ваат до 24 месеци и со амортизационен плам кој го 
содржи вкупниот износ на одобрениот кредит от; 
кредитниот потенцијал на банката втасаноста на се-
која отплата и крајниот рок за враќање на кре-
дитот. 

Народната банка во 1982 година ќе и одобрува 
на Југословенската банка кредити за кредитирање 
на извозот на опрема и бродови на кредит и за из-
ведување на инвестициони работи во странство тта 
кредит до височина од 100% од износот на побару-
вањата по кредитите што за ^ие намени Ј^/госле"г 

ската банка им ги дала на банките, а кои пог?чу-
вања втасуваат во рок до 36 месеци од денот на да-
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вањето кредит на Југословенската банка од страна 
на народната банка. 

За користење на кредитите од став 3 на оваа 
точка Југословенската банка и поднесува на народ-
ната банка спецификација на договорите по банки, 
со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 
месеци и со амортизационен план кој го содржи 
вкупниот износ на одобрениот кредит, втасаноста на 
секоја отплата и крајниот рок за враќање на кре-
дитот. 

19. Кредитите за кредитирање на производството 
и за подготвување стоки за извоз (точка 14 под 5) 
банките можат да ги користат во височина до 35% 
од состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на здружен труд со рок за 
враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем 
на тие кредити од примарната емисија на терито-
ријата на една република односно автономна по-
краина не може да биде поголем од 30% од состој-
бата на кредитите од примарната емисија дадени за 
кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и точ. 21 и 
22 на оваа одлука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република односно 
автономна покраина може да биде поголем од 30% 
од состојбата на кредитите наведени во тој став за 
износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини, во со-
гласност со народните банки на тие републики од-
носно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка 
банките можат да ги користат врз основа на креди-
тите дадени на организациите на здружен труд во 
областа на производството, и тоа врз основа на до-
говори со странски нарачувачи, пријави за склу-
чени извозни работи заверени од народната банка 
или други исправи со кои се докажува дека креди-
тираното производство, односно подготвување на 
стоки за извоз ќе се реализира со извоз на стоки. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка 
може да се договара и со рок подолг од три месеци, 
во согласност со рокот на траењето на производ-
ството, односно подготвувањето на стоките за извоз, 
со тоа што вкупниот рок за враќање не може да 
биде подолг: 

од шест месеци, ако технолошкиот процес на 
производството, односно подготвувањето на стоките 
за извоз трае подолго од три месеци; 

од 12 месеци, ако се работи за производство 
на крупна опрема и бродови и на поголеми контин-
генти, односно серии на опрема чиј циклус на про-
изводство трае подолго од шест месеци. 

20. Кредитите за кредитирање на подготовките 
за BDine-be туристички услуги на странски"туристи 
(точка 14 под ^6) банките можат да ги користат до 
височината од 35% од состојбата на кредитите што 
за тие налепи им ги дале туристичките и угости-
телските организации на здружен труд за таа на-
мена, со рок за враќање до три месеци, со тоа што 
вкупниот обем на тие кредити од примарната еми-
сија на територијата i-та една република односно 
автономна покраина, почнувајќи од 1 октомври до 
31 декември, не може да биде поголем од 5% од сос-
тојбата на кредитите од примарната емисија дадени 

кредитирање на намените од тон. 15 до 18 и точ. 
21 и 22 на оваа одлука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка па територијата на една република односно 
автономна покраина може да биде поголем од 5% 
од состојбата на кредитите наведени во тој став за 
износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини, во со-
гласност со народните банки на тие републики од-
носно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка 
банките можат да ги користат само врз основа на 
кредити дадени на организациите на здружен труд 

од областа на туризмот и угостителството, и тоа врз 
основа на договори склучени со странски нарачу-
вачи непосредно или со посредство на домашна ту-
ристичко-патничка агенција или врз основа на дру-
ги исправи со кои се докажува дека кредитираното 
подготвување на туристички услуги ќе се реализира 
со вршење услуги на странски туристи. 

21. Кредитите за кредитирање на производството 
и за подготвување стоки за извоз според договорени 
работи што се наплатуваат во готово, а што ги ф и -
нансира Меѓународната банка за обнова и развој, 
нејзините а ф и лиј ацин и Еуро фима (точка 14 под 7) 
банките можат да ги користат до височина од 50% 
од состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на здружен труд врз основа 
на договор со странскиот купувач и докази дека до-
говорената работа ја финансира меѓународна ф и -
нансиска организација, под услов рокот за враќање 
на дадените кредити да не е подолг од две години. 

22. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развој по ос-
нов на извршени и платени работи и вградена оп-
рема според инвестициони програми во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, што де-
лумно се финансираат од средствата на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој (точка 14 под 8), бан-
ките можат да ги користат до височина од 80% од 
износот на кредитите што им ги дале на организа-
циите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз 
основа на соодветни исправи со кои се докажува 
дека работите и опремата се платени и дека работа-
та ја финансира Меѓународната банка за обнова и 
развој, а под услов рокот за враќање на кредитите 
да не е подолг од три месеци почнувајќи од денот 
на користењето на кредитот к а ј народната банка. 

Кредити за кредитирање на општествено организи-
рано производство и на залихи на определени зем-

јоделски и прехранбени производи 

23. Кредитите за кредитирање на општествено 
организирано производство и на залихи на опреде-
лени земјоделски и прехранбени производи (точка 
13 под 2) банките можат да ги користат: 

1) за кредитирање на производството на пче-
ница, оризов арпа, пченка, шеќерна репка, масло-
дајни растенија и тутун; 

2) за кредитирање на гоењето на добиток (го-
веда, свињи, овци), живина, риби и производството 
на млеко; 

3) за кредитирање на сезонски залихи на до-
машна пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, 
мас лада ј-ни растенија, домашно сурово масло, ше-
ќерна репка, шеќер и тутун; 

4) за кредитирање на сезонски залихи на трпе-
зно грозје и јаболко во ладилници, залихи на вино 
во винарските подруми во општествениот сектор, за-
лихи на месо во ладилници и залихи на млечни 
преработки од домашно производство. 

24. Кредитите за кредитирање на општествено 
организирано производство на пченка (меркантилна 
и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодај-
на репка, маслинки, шеќерна репка и тутун (точка 
23 под 1) банките можат да ги користат до височина 
од 40%, а за производство на пченица (меркантилна 
и семенска) — до височина од 50% од состојбата 
на кредитите што за тоа производство им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на 
самоуправна спогодба, односно договори за про-
изводство и испорака склучени со организациите 
на здружен труд што се занимаваат со преработка 
или доработка на тие производи и врз основа на 
договори склучени со дирекцијата, односно со дру-
га организација за резерви на прехранбени про-
изводи за производство иа меркантилна пченица, 
а најмногу до височина од 35%, а за производство 
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на пченица од 40% од вредноста на договореното 
производство, намалена за износот на примените 
средства по основ на здружување во смисла на то-
чка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месе-
ци почнувајќи од денот на почетокот на нивното 
користење и не можат да преминуваат: за масло-
дајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 октом-
ври, за маслинки 31 декември, за оризова арпа 20 
ноември, за пченка 15 декември и за шеќерна реп-
ка 31 декември 1982 година, за тутун 31 март 1983 
година, за пченица од родот на 1981/1982 година 15 
август 1982 година, а за пченица од родот на 
1982/1983 година 15 .август 1983 година. 

Кредитите за кредитирање на производство на 
семенска пченица и семенска пченка банките мож-
ат да ги користат к а ј народната банка врз основа 
на самоуправна спогодба, односно договори за про-
изводство и испорака склучени помеѓу производи-
те леќите организации на здружен труд и органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка, односно доработка и промет на тие произ-
води, под услов договорите да се регистрирани к а ј 
Фондот за стимулирање на извозот на жито и пре-
работки од жито. 

Кредити од оваа точка банките можат да им 
даваат на организациите на здружен труд како за 
договореното производство на определени земјодел-
ски производи во општествениот сектор на стопан-
ството така и за производството на здружените земјо-
делски производители и производството во коопе-
рација со индивидуалните производители во сог-
ласност со закон. 

25. Кредитите за Кредитирање на гоење на до-
биток (говеда, свињи и овци), одгледување на ж и -
вина (пилиња, г у с т , па јки и мисирка), одгледу-
вање на риби и производство На млеко (точка 23 
под 2) банките можат да ги користат до височина 
од 40°/о од состојбата на кредитите што за тие на-
мени им ги дале на организациите на здружен 
труд, а најмногу до 35°/о од вредноста на договоре-
ното производство, намалено за износот на приме-
ните средства по основ на здружување во смисла 
на точка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот ::а 
нивното користење, не можат да бидат подолги од 
12 месеци — за гоење на говеда, 6 месеци — за гое-
ње на свињи и овци, 3 месеца — за одгледување на 
жизина, 6 месеци — за одгледување на риби и 1 
месец — за производство на млеко. 

Кредитите за кредитирање на гоењето на доби-
ток, живина и риби и кредитите за производство 
на млеко банките можат да ги користат к а ј народ-
ната банка врз основа на самоуправни спогодби, 
о д н о в о договори за производство и испорака склу-
чени помеѓу производителските организации на 
здружен труд и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка и промет на тие произ-
води, а под услов договорите да се регистрирани ка ј 
Фондот за унапредување на производството и плас-
манот на добиток и добиточни производи. 

Одредбата од точка 24 став 4 на оваа одлука 
се однесува и на кредитите од оваа точка. 

26. Кредитите од точ. 24 и 25 на оваа одлука 
банките можат да ги користат и врз основа на кре-
дити дадени на организациите на здружен труд што 
го здружиле трудот и средствата врз доходовни од-
носи, односно здружиле средства во определени сто-
ковно-парични работи, под услов таквото здружу-
вање на средства да *е регулирано со самоуправна 
спогодба, односно со договор за производство и 
испорака склучен пред почетокот на производството. 

27. Кредитите за кредитирање на сезонски за-
лихи на тутун (точка 23 под 3) банките можат да ги 
користат до височина од 45% за кредитирање на 

сезонски залихи на домашна пченица до височина 
од 60%, а за кредитирање на оризова арпа, односно 
ориз, пченка, мас л одај ни растенија (сончоглед, соја, 
репка, маслинки и семенки од тиква) и домашно су-
рово масло, шеќерна репка и шеќер — до височина 
од 55% од состојбата на кредитите што за тие зали-
хи им ги дале на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка, односно доработ-
ка и промет на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банката мо-
ж е да ги користи под услов со договорот за кредит 
со организациите на здружен труд да е предвидено 
враќање на кредитот во согласност со потрошокот 
или реализацијата на залихите и роковите за вра-
ќање на кредитот, почнувајќи од денот на почето-
кот на користењето на кредитот, а за залихи на 
тутун од денот на почетокот на користењето на се-
која транша на кредитот, да не се подолги: 

1) од 12 месеци — за залихи на пченица^ ори-
зова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни расте-
нија, односно домашно сурово масло и шеќерна 
репка и шеќер и да не преминуваат: за пченица — 
31 јули, маслодајни растенија — домашно сурово 
масло — Зо септември, оризова арпа — ориз, пченка 
и шеќерна репка — шеќер — 31 октомври 1983 го-
дина; 

2) од 8 месеци — за залихи на семенска пчени-
ца и семенска пченка и да не преминуваат: за пче-
ница 31 јануари 1983, а за пченка 31 мај 1983 година; 

3) од 15 месеци — за залихи на тутун и да не 
преминуваат 31 мај 1984 година. 

Одредбата од точка 24 став 3 на оваа одлука се 
однесува и на кредитите за кредитирање на залихи 
на семенска пченица и семенска пченка од оваа 
точка. 

28. Кредитите за кредитирање на сезонски за-
лихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, за-
лихи на вино од домашно производство во винар-
ските подруми на општествениот сектор, залихи на 
месо во ладилници и залихи на млечни преработки 
од домашно производство (точка 23 под 4) банките 
можат да ги користат до височина од 40% од состој-
бата на кредитите што за тие залихи им ги дале на 
организациите на здружен труд, а најмногу до 40% 
од вредноста на кредитираните залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на ко-
ристењето на кредитите, не можат да бидат подолги: 

1) од шест месеци — за залихи на трпезно гроз-
је и јаболка во ладилници, со тоа што да не преми-
нуваат 30 април 1983 година; 

2) од 12 месеци — за залихи на вино од домаш-
но производство во винарските подруми во опште-
ствениот сектор, со тоа што да не преминуваат 31 
октомври 1983 година; 

3) од три месеци — за залихи на месо во ладил-
н и к ; 

4) од три месеци — за залихи на млечни произ-
води од домашно производство. 

Корисници на кредитите од оваа точка молчат 
да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ла-
дилници — производителските организации на здру-
жен труд и организациите што се занимаваат со 
промет на тие производи на големо за количините 
складирани во ладилници: 

2) за залихи на вино — организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со производство на 
вино; 

3) за залихи на млечни производи — организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка на млеко во млечни производи; 

4) за залихи на месо во ладилници — организа-
циите на здружен труд од кланичната индустрија. 

Под залихи на вино што можат да бидат пред-
мет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите на вино произведено во со-
гласност со прописите на републиките и автоном-
ните покраини. 
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Под залихи на млечни производи што можат да 
бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа 
точка, се подразбираат залихите што по својот ква-
литет одговараат на пропишаните стандарди. 

29. Кредитите за кредитирање на општествено 
организирано производство и на залихи на земјо-
делски и прехранбени производи од тон. 24 до 28 на 
оваа одлука банките можат да ги користат врз ос-
нова на следните исправи што и ги доставуваат на 
народната банка: 

1) договори за кредити што банката им ги дала 
на организациите на здружен труд, посебно за секој 
вид производство и гоење, односно залихи, со прег-
лед на договорената динамика на отплатување^ на 
кредитите; 

2) самоуправни спогодби, односно договори за 
производство и испорака склучени помеѓу органи-
зациите на здружен труд од точ. 24, 25 и 26 на оваа 
одлука; 

3) фактури и други исправи или изводи од кни-
говодствената состојба на крајот на претходната де-
када за количината и вредноста на залихите за кои 
се користи кредитот од точ. 27 и 28 на оваа одлука;. 

4) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и пласманот на добиток и добиточни 
производи или од соодветната самоуправна заедни-
ца (фонд и ел.) во републиката односно автономната 
покраина за регистрираново на договореното гоење 
и испорака на добиток, односно живина, за кои се 
користи кредитот од точка 25 на оваа одлука; 

5) потврда од Фондот за стимулирање на изво-
зот на жито или од соодветната самоуправна заед-
ница за стимулирање на извозот на жито и прера-
ботки од жито за регистрирањето на договорите за 
производство и испорака на семенска пченица и се-
менска пченка по основ на кои се користи кредитот 
од точ. 24 и 27 на оваа одлука. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка што 
и ги доставуваат на народната банка, банките се 
должни по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која со сигурност може да се утврди 
дека дадените кредити се користат наменски и дека 
во секое време се покриени со соодветна вредност 
на кредитираното производство, односно залихи на 
определени земјоделски и прехранбени производи. 

30. Пресметка на вредноста на производството и 
залихите на земјоделски и прехранбени производи 
заради утврдување на височината на учеството на 
примарната емисија во краткорочно™ кредитирање 
на тоа производство, односно залихи според оваа 
одлука, ке се врши по пропишаните производител-
ско-продажни цени, а за производите за кои тие 
цени не се пропишани — по продажните цени на 
производителите намалени за 15%. 

Кредити за кредитирање на пазарни стоковни ре-
зерви на земјоделски и прехранбени производи 

31. Кредитите за кредитирање на пазарни сто-
ковни резерви на земјоделски и прехранбени про-
изводи (точка 13 под 3) што се формираат на ниво 
на општествено-политички заедници (општини, ав-
тономни покраини, републики и федерацијата) бан-
ките можат да ги користат до височина од 40% од 
состојбата на тие кредити што за таа намена им ги 
дале од својот кредитен потенцијал на организа-
циите на здружен труд, односно на други општес-
твени правни лица ка ј кои се формираат тие ре-
зерви. 

Рокот на враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на секој поеди-
нечен износ — транша на одобрениот кредит. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги 
користат врз основа на следните исправи што и ги 
доставуваат на народната банка: 

1) договори за кредити што банката им ги да-
ла на организациите на здружен труд, односно на 
други општествени правни лица за формирање на 
резерви; 

2) договор за складирање на стоковните резер- , 
ви склучени помеѓу корисникот на кредитот и скла-
диштарот, во кој, покра ј другото, е предвидена и 
обврска за складиштарот на корисникот на кредитот 
месечно да му дава податоци за состојбата на скла-
дираните производи; 

3) фактури и други исправи со кои се докажува 
количината и вредноста на кредитираните стоковни 
резерви; 

4) преглед на договорената динамика на отпла-
тите на кредитите. 

Пресметка на вредноста на земјоделските и пре-
хранбените производи заради утврдување на висо-
чината на учеството на примарната емисија во кре-
дитирањето на пазарните стоковни резерви од оваа 
точка ќе се врши по цените по кои се формираат 
резервите. 

Кредити за кредитирање на продажбата, односно за 
купување на домашна опрема и бродови на кредит 

во земјата 

32. Кредитите за продажба, односно за купу-
вање на домашна опрема и бродови на кредит во 
земјата (точка 13 под 4) банките можат да ги ко-
ристат: 

1) за 'продажба на кредит — врз основа на нев-
тасани меници издадени во смисла на член 38 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, што банките 
ш имаат во својот меничен портфељ, а што од ор-
ганизациите на здружен труд ги купиле (есконти-
рале) на начинот и под условите пропишани во чл. 
16 и 17 на тој закон; 

2) за купување — врз основа на договори за 
кредитите дадени на организациите на здружен труд 
— инвеститори за купување на домашна опрема* од-
носно бродови на кредит — врз основа на договори 
за купопродажба склучени почнувајќи од 2 април 
1977 година, како ден на влегувањето во сила на 
Одлуката за мерките за спроведување на монетар-
но-кредитната политика во 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/77, 38/77 и 50/77) и на меници 
што банката ги прибавила за обезбедување на вра-
ќањето' на дадените кредити. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 
од. оваа точка банките можат да ги користат само 
врз основа на мевиците што се издадени по догово-
рите за купопродажба на Домашна опрема, односно 
бродови на кредит, а кои втасуваат за плаќање во 
рок до една година, почнувајќи од денот на кори-
стењето на кредитот, и тоа во височина до 65% од 
износот на номиналната вредност на тие меници. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 
на оваа точка, врз основа на меници земени во ес-
конт од прометните организации на здружен труд 
што посредуваат во купопродажбата помеѓу произ-
водителите и инвеститорите, банките можат да ги 
користат само под услов ако располагаат со доку-

ментација од која се гледа дека таа прометна орга-
низација му ја платила на производителот во гото-
во опремата, односно бродовите од домашно произ-
водство, испорачани на инвеститорот на кредит. 

Кредитите за купување на домашна опрема и 
бродови на кредит од одредбата под 2 од став 1 на 
оваа точка, банките можат да ги користат во висо-
чина до 65% од износот на побарувањата по кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд — 
купувачите инвеститори, што втасуваат за наплата 
во рок до една година, почнувајќи од денот на ко -
ристењето на кредитот к а ј народната банка. 



Петок, 2 април 1982 СЛУЖБЕН лис:: НА СФРЈ Број 18 — Страна 493 

Како продажба На кредит, во смисла на оваа 
точка, се сметаат продажбата на опрема, односно на 
бродови на кредит чијшто рок на плаќање не е по-
краток од две години. 

Како домашна опрема, односно бродови, во сми-
сла на оваа точка се сметаат финалните производи 
на домашните организации на здружен труд во 
следните дејности: металопреработувачката, маши-
ноградбата, производството на сообраќајни средства, 
бродоградбата и производството на електрични ма-
шини и апарати наменети за инвестиции во основ-
ните средства на организациите на здружен труд. 

1 По исклучок на одредбата од став 6 на оваа то-
чка како домашна опрема се сметаат и гумените 
транспортни ленти и цементно-азбестните цевки 
коишто според својата технолошка функција се со-
ставни делови на инвестиционата опрема од тој 
став и кои непосредно им се испорачуваат на орга-
низациите на здружен труд — на купувачите ин-
веститори. 

Со продажбата, односно со купувањето на до-
машна опрема и бродови на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат и плаќањата по фазите 
на производството на бродовите и на другите плов-
ни морски и речни објекти и на друга опрема што 
се произведува по фази — до височина на вредно-
ста на одделна завршена фаза, ако купувачот — 
инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по 
фази и на производителот му ги врачил м о ш т и т е 
издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 на оваа 
точка, во височина на вредноста на завршената 
фаза. 

Со кредитите од одредбата под 2 од став 1 на 
оваа точка се изедначува кредитирањето на про-
дажбата на земјоделски машини и на друга земјо-
делска опрема од домашно производство на инди-
видуалните земјоделски производители на кредит, 
непосредно од страна на производителот или преку 
други организации на здружен труд. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги 
користат под услов основните организации на здру-
жен труд што произведуваат, односно продаваат 
опрема и бродови, најмалку 10°/о од својот вкупен 
приход да го остварат со извоз на стоки на ќонвер-
тибилното подрачје, што се докажува со договор за 
склучена извозна работа, односно со периодичната 
пресметка и со завршната сметка врз основа на кои 
се утврдува вкупниот приход. 

Кредити за кредитирање на залихите на јаглен од 
домашно производство 

33. Кредитите за кредитирање на залихите па 
јаглен од домашно производство (точка 13 под 5) 
банките можат да ги користат, и тоа за: 

1) кредитирање на сезонските залихи на јаглен 
во рудниците на јаглен; 

2) кредитирање на залихите на јаглен к а ј тер-
моелектраните и к а ј други големи потрошувачи на 
јаглен во стопанството што имаат континуирана по-
трошувачка на јаглен во текот на годината; 

3) кредитирање на залихите на јаглен к а ј орга-
низациите на здружен труд во стопанството — го-
леми потрошувачи на јаглен што имаат потрошу-
вачка на јаглен од сезонски карактер во текот на 
годината (сезона на производствена кампања и се-
зона на греење); 

4) кредитирање на сезонските залихи на јаглен 
ка ј трговијата во поголемите потрошувачки центри. 

34. Кредитите за кредитирање на сезонските за-
лихи на јаглен на депониите во рудниците на јаглен 
(точка 33 под 1) банките можат да ги користат во 
периодот од 1 март до 31 октомври во височина од 
45% од состојбата на кредитите што им ги дале за 
тие залихи на организациите на здружен труд — 
производители на јаглен, а најмногу до 45% од вре-
дноста на кредитираните залихи на јаглен. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат организациите на здружен труд — произ-
водители на јаглен што на своите депонии имаат 
залихи на јаглен произведен во 1982 година во ко-
личества што не се помали од количествата што му 
одговараат на просечното производство во текот на 
45 дена, остварено во претходната година. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка 
не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи 
од денот на нивното користење. 

35. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен ка ј термоелектраните и к а ј други големи 
потрошувачи на јаглен во стопанството (точка 33 
под 2) банките можат да ги користат до- височина 
од 45% од состојбата на кредитите што за тие з а -
лихи им ги дале на организациите на здружен труд, 
а најмногу- до 45% од вредноста на кредитираните 
залихи потребни за просечна потрошувачка до 45 
дена. 

Корисници на кредитите од оваа точка, покрај 
термоелектраните, можат да бидат и други органи-
зации на здружен труд во стопанството, што имаат 
континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкуп-
на потрошувачка во текот на годината изнесува 
најмалку 120.000 тони. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка не можат да бидат подолги од 45 дена, почну-
ва јќи од денот на П И Е Н О Т О користење. 

3G. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен к а ј организациите на здружен труд во сто-
панството — големи потрошувачи на јаглен, што 
имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карак-
тер во текот на годината (точка 33 под 3) банките 
можат да ги користат до височина од 45% од состој-
бата на кредитите што им ги дале за тие залихи на 
тие организации на здружен труд, а најмногу до 
45% од вредноста на кредитираните залихи купени 
во периодот од 1 април до 30 септември 1982 година. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат организациите на здружен труд во стопан-
ството чија вкупна годишна потрошувачка на јаглен 
изнесува најмалку 30.000 тони. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не можат да бидат подолги од шест ме-
сеци, почнувајќи од денот на нивното користење п 
не можат да го пречекорат 28 февруари 1983 година. 

37. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен к а ј трговијата во поголемите потрошувачки 
центри (точка 33 под 4) банките можат да ги кори-
стат во височина од 45% од состојбата на кредитите 
што им ги дале за таа намена на организациите на 
здружен труд во трговијата што се занимаваат со 
промет на огревен материјал, а најмногу до 45% од 
вредноста на кредитираните залихи купени од руд-
ниците на јаглен во периодот од 1 април до 30 сеп-
тември 1982 година. 

Корисник на кредитите од оваа точка може да 
биде организација на здружен труд што се зани-
мава со промет на огревен материјал и која годиш-
но вкупно им испорачува на крајните потрошувачи 
најмалку 10.000 тони јаглен. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка не можат да бидат подолги од шест месеци, поч-
нувајќи од денот на нивното користење и не можат 
да го пречекорат 31 јануари 1983 година. 

38. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен од точ. 34 до 37 од оваа одлука банките мо-
жат да ги користат врз основа на следните исправи 
што и ги доставуваат на народната банка, и тоа: 

1) договор за кредитите што банката им ги дала 
на организациите на здружен труд за кредитирање 
на определени залихи на јаглен; 
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2) извод од книговодствената состојба за зали-
хите на Јаглен на депониите во рудниците на 
јаглен; 

3) договор за купопродажбата и динамиката на 
Испораките на јаглен склучен помеѓу организациите 
на здружен труд од тон. 35 до 37 на оваа одлука и 
организациите на здружен труд — производители 
на јаглен; 

4) фактури и други исправи со кои се д о к а ж у -
ваат количеството и вредноста на кредитираните з а -
лихи на јаглен. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
ќ ги доставуваат на народната банка, банките се 
должни, по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која навистина може да се утврди 
дека дадените кредити се користат наменски и дека 
во секое време се покриени со соодветна вредност 
на кредитираните залихи на јаглен. 

39. Пресметување на вредноста на залихите на 
јаглен, заради утврдување на височината на уче-
ството на примарната емисија во кредитирањето на 
залихите на јаглен од точка 34 на оваа одлука, ќе 
се врши според продажните цени на производите-
лите на јаглен, а за залихите од точ. 35 до 37 од оваа 
одлука според набавките цени на јагленот. 

Кредити за кредитирање на увозот на суровини и 
репродукционен материјал од земјите во развој и 
на определени суровини и репродукционен матери-

јал од земјите на определени валутни подрачја 

40. Кредитите за кредитирање на увозот банките 
можат да ги користат за кредитирање на увозот на 
суровини и репродукционен материјал од земјите во 
развој и на определени суровини и репродукционен 
материјал од определени валутни подрачја (точка 
13 под 6) според списокот на земјите и листата на 
производите што ќ е ги утврди Сојузниот извршен 
совет. 

IV. ДАВАЊЕ НА К Р А Т К О Р О Ч Н И К Р Е Д И Т И НА 
Б А Н К И Т Е В Р З ПОДЛОГА НА КРЕДИТИТЕ ДАДЕ-
НИ НА ГРАЃАНИТЕ В Р З ОСНОВА НА ДЕФИНИ-

ТИВНА П Р О Д А Ж Б А НА ДЕВИЗИ 

41. Примарната емисија во 1982 година ќе се ко-
ристи и за одобрување кредити на банките врз под-
лога на дадените кредити на граѓаните за станбена 
изградба, за купување на станови и за изградба и 
опремање на занаетчиски работилници, земјоделски 
деловни објекти и на други деловни објекти за вр -
шење на редовна дејност на граѓаните врз основа 
на дефинитивна продажба на девизи од нивните 
девизни сметки и од девизните штедни влогови. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките молчат 
да ги користат во височина до 15% од порастот на 
кредитите дадени на граѓаните за намените од тој 
став во 1982 година во однос на книговодствената 
состојба на тие кредити на ден 31 декември 1981 го-
дина. 

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат 
на банките со рок за враќање до 24 месеци, сметај-
ќи од денот на давањето на кредитите на банката 
од страна на Народната банка. 

За користењето на кредитите од став 1 на оваа 
точка банките и поднесуваат на Народната банка 
посебен преглед на остварениот пораст на кредитите 
дадени на граѓаните за измените од тој став, со спе-
цификација на договорите на одобрените кредити 
на граѓаните за тие намени во периодот од почето-
кот на 1982 година, односно од последното користе-
ње на тој кредит, и тоа одделно по намените и со 
податоците за износот на дефинитивно откупените 
девизи, за динарската противвредност на тие деви-

зи, за износот на одобрениот кредит и за договоре-
ниот рок за враќање на кредитот. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

42. Народната банка, во согласност со точка 6 
од Одлуката за остварувањето на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1982 
година ќе преземе мерки за запирање на користе-
њето на примарната емисија по кредитите и другите 
пласмани на банките за залихите што се кредити-
раат во смисла на оваа одлука кога Сојузниот се-
кретаријат за пазар и општи стопански работи ќе 
утврди дека тие залихи неоправдано се формираат 
и се задржуваат заради создавање на вештачки не-
достиг на тие производи на пазарот, заради при-
тисок за зголемување на цените. 

Кога ќе се стекнат услови од став 1 на оваа 
точка Народната банка со посебни мерки на банките 
ќе им го запре користењето на примарната емисија 
за нови пласмани и ќе пристапи кон наплата на 
кредитите од примарната емисија по веќе дадените 
кредити на банките за тие намени, независно од ро-
ковите пропишани со оваа одлука. 

Во врска со одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка 
банките ќе и доставуваат на Народната банка месе-
чни извештаи за состојбата и вредноста на креди-
тираните залихи. Овие извештаи банките ќе ги до-
ставуваат до 15 во текуштиот месец за претходниот 
месец, на образецот што го пропишува Народната 
банка на Југославија . 

Збирните извештаи од став 3 на оваа точка 
народните банки ќе и ги доставуваат на Народната 
банка на Југославија најдоцна до 20 во текуштиот 
месец за претходниот месец. 

43. Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките по оваа одлука под услов 
банките тие меници да ги имаат есконтирано, од-
носно да им дале кредити на организациите на зд-
ружен труд според есконтните, односно каматните 
стапки предвидени со самоуправната спогодба на 
банките. 

Ако банките не ја склучат спогодбата од став 1 
на оваа точка, есконтната стапка на есконтираната 
меница, односно каматната стапка на дадените кре -
дити од примарната емисија може да изнесува н а ј -
многу до еден процентен поен над пропишаната ес-
контна односно каматна стапка што банките и ја 
плаќаат на тие средства на Народната банка на Ј у -
гославија. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се при-
менуваат врз Југословенската банка. 

VI. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

44. Пресметување на динарската противвредно-
ст на странски средства за плаќање и на странски 
карин од вредност, заради утврдување на височи-
ната на учеството на примарната емисија во смисла 
на оваа одлука, ќе се врши со примена на курсот 
што е пропишан за определување на основицата за 
пресметување на царината и на други увозни да-
вачки и даночни олесненија при извозот — за кон-
вертибилните средства на плаќање, односно со при-
мена на пропишаниот курс за пресметување на пла-
ќањето и наплатата во клириншкиот платен промет. 

45. Монетизација со селективно обележје во 
1982 година ќе се воведува постапно врз основа на 
критериумите што ќе ги утврди Собранието на 
СФРЈ, во согласност со точка 4 од Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1982 година, а ќе се остварува под исти 
услови кои во поглед на процентот на учеството на 
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каматната стапка и на роковите за отплата, за наме-
ните за кои се воведува монетизацијата, се утврдени 
за 1982 година. 

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

О. бр. 12 
26 март 1982 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
* Југославија 

Миодраг ВељковиЅс, е. р. 

205. 

Брз основа на чл. 24 и бб став 1 точка 16 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/31), во согласност со точка 3 од Одлука-
та за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/81), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ "НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 

1982 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во на-
тамошниот текст: банките се должни да го усогла-
суваат обемот на порастот на своите вкупни плас-
мани во периодот од 1 април до 30 јуни 1982 годи-
на, согласно со одредбите на оваа одлука, така што 
тој пораст, според книговодствената состојба, да из-
несува најмногу — до 6,5% на 31 мај 1982 година, и 
— до 7,С% на 30 јуни 1982 година, — сметајќи во 
однос на книговодствената состојба на вкупните 
пласмани на банките на 31 декември 1981 родина. 

2. Како вкупни пласмани на банките, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и други пласмани што бан-
ките им ги даваат на организациите на здружен 
труд, на другите општествени правни лица (вклу-
чувајќи ги и интерните банки), на граѓанските пра-
вни лица и на граѓаните, без оглед на изворите на 
средства од кои тие кредити и пласмани се даваат, 
освен од кредитите и другите побарувања по основ 
на односите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југос-
ловенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, Пазарот на пари и хартии од вредност и 
Поштенската штедилница. 

3. Како пласмани на банките во смисла на то-
чка 2 од оваа одлука, а во согласност со точка 3 
став 3 од Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1982 го-
дина, не се сметаат: 

1) пласманите од средствата на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, што се сметаат комисиони бан-
карски работи. 

2) пласманите за обнова и изградба на подра-
чјата пострадаш! од земјотрес; 

3) пласманите од дополнителни и посебни сред-
ства што се користат за побрзиот развој на САП 
Косово. 

Во вкупниот пораст на пласманите на банките, 
во смисла на оваа одлука, не се засметува порастот 
на побарувањата во девизи од домашни комитенти 
настанат по основ на пресметаните текушти курсни 
разлики. 

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот на пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден за . секој месец 
во точка 1 од оваа одлука. Меѓусебното отстапува-
ње, односно примање на неискористениот дел на 
порастот на (пласманите, банките го вршат однапред 
во текот на месецот, а најдоцна до последниот ка -
лендарски ден секој месец во периодот на кој оваа 
одлука се однесува. 

За отстапениот, односно примениот дел на не-
искористениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбата на став 1 од оваа точка, банката е дол-
жна да ја извести надлежната народна банка на 
републиката односно надлежната народна банка 
на автономната покраина, во рок од три дена од 
денот на извршеното отстапување, односно прима-
ње на дел на неискористениот пораст на пласманите, 
и тоа со доставување на фотокопија на склучениот 
договор или на самоуправна спогодба помеѓу бан-
ките или помеѓу здружената банка и основните 
банки — членки на таа здружена банка за меѓу-
себно отстапување и примање на дел на неискори-
стениот пораст на пласманите. 

5. Заради следење и контрола на спроведува-
њето на одредбите на оваа одлука, банките се дол-
жни на надлежната народна банка на републиката, 
односно на надлежната народна банка на автоном-
ната покраина да и достават извештаи за остваре-
ниот пораст на нивните вкупни пласмани според 
книговодствената состојба на банката со состојбата 
на последниот ден во месецот, за секој месец во те-
кот на периодот април — јуни 1982 година, во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. 
Тие извештаи банките ги доставуваат во по два 
примерока. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на пласманите на банките на ниво на 
републиката, односно автономната покраина, и по 
еден примерок на примените индивидуални извеш-
таи од банките во рок од пет дена од денот на ис-
текот на рокот од став 1 на оваа точка. Со збирни-
те извештаи за состојбата на пласманите на банките 
на ниво на републиката, односно автономната по-
краина, народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина, доста-
вува и збирен преглед на меѓусебно извршените 
отстапувања, односно примања на неискористениот 
дел на порастот на пласманите поединечно по бан-
ките од своето подрачје. 

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука бан-
ките ќе ги доставуваат според образецот што На-
родната банка на Југославија ќе го пропише со 
свое упатство.. 

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

О. бр. 14 
30 март 1982 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Вељковић, е. p. 
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20G. 

Врз основа на член 129 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78 — 
пречистен текст) и член 57 точка 3 од Статутот 
па Заедницата на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/78), во согласност со сојузниот секретар за на-
родна одбрана, Собранието на Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Статутот на Заедницата на социјалното оси-

гурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 12/73) БО член 1 во седмиот ред одозго-
ра по зборот: „изборот" се додаваат зборовите: 
„траење на мандатот,". 

Член 2 
Во член 5 зборовите: „(во натамошниот текст: 

Законот за пензиското осигурување)" се бришат. 

Член 3 
Член 11 се менува и гласи: 
„Заради усогласување на социјалното осигуру-

вање на воените осигуреници со социјалното оси-
гурување на осигурениците работници и со општиот 
општествен развој, Заедницата соработува со сојуз-
ните органи, со органите на републиките и автоном-
ните покраини и со другите општествено-политич-
ки заедници, со самоуправните интересни заедни-
ци во чија дејност спаѓаат прашањата од значење 
за социјалното осигурување на воените осигурени-
ци, со општествено-политичките и општествените 
организации, со стручните и научните организации 
и со други организации и заедници." 

Член 4 
Во член 12 по зборовите: „учествуваат во" се 

додаваат зборовите: „изградувањето и". 

Член 5 
Член 14 се менува и гласи: 
„Предлог за да се донесе општ акт можат да 

поднесат: собирот на воените осигуреници, делега-
цијата на воените осигуреници, гарнизонското со-
брание или неговото претседателство, меѓугарни-
зонското собрание или неговото претседателство,, 
делегатот на Собранието на Заедницата, одборот 
или комисијата на Собранието на Заедницата, Из-
вршниот одбор на Собранието на Заедницата (во 
натамошниот текст: Извршниот одбор) и Претседа-
телството на Собранието на Заедницата., 

Предлогот од став 1 на овој член го разгледува 
одборот односно комисијата на Собранието на 
Заедницата во чи] делокруг спаѓа прашањето што 
треба да се уреди и за тој преглед му дава свое 
мислење на Собранието на Заедницата." 

Член 6 
Член 1Г> се менува и гласи: 
„Нацртот на општиот акт го разгледуваат: одбо-

рот, односно комисијата на Собранието на Заедни-
цата во чиј делокруг спаѓа прашањето што со тој 
акт се уредува, Извршниот одбор и Претседател-
ството т:а Собранието на Заедницата. Тие органл 
својот став, односно мислењето за нацртот на оп-

штиот акт го изнесуваат пред Собранието на Заедни-
цата." 

Член 7 
Во член 18 зборовите: „преку собирите" се за-

менуваат со зборовите: „на собирите". 

Член 8 
Во член 22 во точка 1 по зборот: „собир" се до-

дава запирка и зборовите: „а кога гарнизонското 
собрание го сочинуваат сите воени осигуреници 
(член 42 став 2 од Статутот) да присуствува на сед-
ниците на тоа собрание и да учествува во работата 
на тоа собрание". 

Член 9 
Во член 26 став 2 на крајот се додаваат зборо-

вите: „и тие можат да бидат бирани најмногу два-
пати едноподруго на иста функција". 

Член 10 
Во член 28 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, делегаци-

ја на воените осигуреници можат да формираат 
два собира или повеќе собири на воени осигурени-
ци, за што одлука донесува гарнизонското собра-
ние." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Досегашниот став 3 кој станува став 4, се ме-

нува и гласи: 
„По исклучок од став 3 на овој член, ако соби-

рот има помалку од 30 воени ^ осигуреници, а не 
формира делегација заедно со некој друг собир, си-
те осигуреници на ТОЈ собир ја сочинуваат делега-
цијата на воените осигуреници." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 11 
Во член 30 точка 6 се менува и гласи: 
„6) го запоснава соборот на воените осигуреници 

со прашањата што се на дневен ред па собранието 
на воените осигуреници, барајќи од собирот мисле-
ње односно став за тие прашања, како и со од-
луките што ги донесле тие собранија;". 

Член 12 
Во член 34 точка 4 на крајот по зборовите: 

„нивните тела" се додаваат зборовите: „и со од-
луките што се донесени по тие прашања". 

Член 13 
Во член 38 став 3 на крајот се додаваат зборо-

вите: „и собранието, односно делегацијата што го 
делегирала". 

Член 14 
Во член 42 став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, гарнизон-

ското собрание го сочинуваат сите воени осигуре-
ници на една населба или пошироко подрачје, ако 
одлука за тоа донесе гарнизонското собрание. Во 
тој случај не се формираат собири и делегации на 
воените осигуреници." 

Член 15 
Во член 43 став 1 зборовите: „од 20 до 50" се 

заменуваат со зборовите: „од 20 до 45". 
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Став 2 се менува и гласи: 
„Критериумите за избор на делегации во гар-

низонските собранија ги утврдуваат мегугариизон-
ските собранија, зависно од бројот на делегациите 
на воените осигуреници и од броз от на воените оси-
гуреници во собирите што ги избрале тие делега-
ции, така што секоја делегација да биде во гарни-
зонското собрание застапена со најмалку по еден 
делегат." 

Член 16 
Во член 44 по точка 4 се додава нова точка 5, 

која гласи: 
„5) ги утврдува ставовите за работа на своите 

делегати во меѓугарнизонското собрание;". 
Досегашните тон. 5 до 9 стануваат точ. 6 до 10. 

Член 17 
Член 45 се менува и гласи: 
„Гарнизонското собрание, од редот на своите 

делегати избира претседателство, кое раководи 
со работата на собранието. 

Бројот на членовите на претседателството го 
утврдува гарнизонското собрание. 

Мандатот на членовите на претседателството 
трае четири години. 

Претседателството од својот состав избира 
претседател на претседателството и негов заменик. 
Нивниот мандат трае две години и тие можат да 
бидат бирани најмногу двапати едноподруго на ис-
та функција." 

Член 18 
Член 46 се менува и гласи: 
„Претседателството на гарнизонското собрание 

подготвува и свикува седници на собранието и им 
претседава, ги спроведува заклучоците на собрани-
ето, ја усогласува работата на комисиите и на ра-
ботните групи, а врши и други • работи што ќе ги 
определи собранието. 

Претседателството на гарнизонското собрание 
свикува седници на собранието и на предлог од 
најмалку една третина на собирите на воените оси-
гуреници на подрачјето на гарнизонското собрание 
или од најмалку една третина делегати на гарни-
зонското собрание, како и на предлог на претседа-
телството на меѓугарнизонското собрание или на 
командата на гарнизонот чие седиште е на подра-
чјето за кое е формирано гарнизонското собрание. 

Претседателот на претседателството раководи 
со работата на претседателството и ги потпишува 
актите што ги донесува собранието. 

Заменик-претседателот на претседателството го 
заменува претседателот на претседателството во 
неговите права и должности за време на отсутноста 
или спреченост на претседателот. 

Претседателството на гарнизонското собрание 
за својата работа одговара пред собранието што го 
избрало, а претседателот на претседателството и 
неговиот заменик — и пред претседателството. 

Гарнизонското собрание може да отповика цело 
претседателство или одделни негови членови поет 
да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека своите 
должости не ги вршат во согласност со закон, со овој 
статут, со друг општ акт на Заедницата или со де-
ловникот на тоа собрание. 

Претседателството и секој член на претседател-
ството на гарнизонското собрание можат да подне-
сат оставка." 

Член 19 
Во член 47 став 1 се додава нова реченица која 

гласи: „Работната група може да формира и прет-
седателството на гарнизонското собрание.". 

Член 20 
Во член 49 зборовите: „Военото подрачје" се за-

менуваат со зборот: „подрачјето". 

Член 21 
Во член 50 став 1 зборот: „Военото" се брише. 
Во став 2 зборовите: „од 20 до 60" се заменуваат 

со зборовите: „од 20 до 50". 

Член 22 
Член 52 се менува и гласи: 
„Меѓугарнизонското собрание, од редот на сво-

ите делегати избира претседателство кое рако-
води со работата на собранието. 

Бројот на членовите на претседателството го 
утврдува меѓугарнизонското собрание. 

Мандатот на членовите на претседателството 
трае четири години. 

Претседателството од својот состав избира 
претседател на претседателството и негов заменик. 
Нивниот мандат трае две години и тие можат . да 
бидат бирани најмногу двапати едноподруго на ис-
та функција." 

Член 23 
Член 53 се менува и гласи: 
„Претседателството на меѓугарнизоиското со-

брание подготвува и свикува седници на собрание-
то и им претседава, ги спроведува заклучоците на 
собранието И презема мерки за извршување на не-
говите акти и на актите на Собранието на Заедни-
цата и на другите надлежни органи — во соглас-
ност со закон, со овој статут ti со деловникот на со-
бранието, ја усогласува работата на комисиите и на 
работните групи, а врши и други работи што ќе ги 
определи мехугарнизонското собрание. 

Претседателството на меѓугарнизонското собра-
ние свикува седници на собранието и на предлог 
од најмалку една третина гарнизонски собранија 
на подрачјето на меѓугарнизонското собрание, или 
од најмалку една третина делегати на меѓугарни-
зонското собрание, како и на предлог од претседа-
телството на Собранието на Заедницата или на ко-
мандата на воената единица за чија територија е 
формирано меѓугарнизонско собрание. 

Претседателот на претседателството раководи 
со работата на претседателството на меѓугарнизон-
ското собрание и потпишува акти што ги донесува 
собранието. 

Заменик-претседателот го заменува претседа-
телот на претседателството во неговите права и 
должности за време на отсутност или спреченост 
на претседателот. 

Претседателството на меѓугарнизонското со-
брание за својата работа одговара пред собранието 
што го избрало, а претседателот на претседател-
ството и неговиот заменик — и пред претседател-
ството. 

Меѓугарнизонското собрание монѕе да отповика 
цело претседателство Или одделни негови членови 
пред да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека 
своите должности не ги вршат во согласност со за-
конот, со овој статут, со друг општ акт на Заедни-
цата или со деловникот на тоа собрание. 

Претседателството и секој член на претседа-
телството на меѓугарнизонското собрание можат да 
поднесат оставка." 

Член 24 
Во член 54 став 1 се додава нова реченица, која 

гласи: „Работни групи може да формира и претсе-
дателството ча меѓугарнизогското собрание." 

Во став 2 зборовите: „најмалку пет членови" се 
заменуваат со зборовите: „најмалку три члена". 

Член 25 
Во член 57 во точка 3 зборовите: „Законот за 

пензиското осигурување," се заменуваат со зборо-
вите: „Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници*". 
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Член 28 
Во член 59 став 2 зборовите: „70 делегати" се 

заменуваат со зборовите: „55 делегати". 

Член 27 
Пред член 60 поднасловот: „Претседател и за-

меник-претседател", се заменуваат со поднасловот: 
„Претседателство", а член 60 се менува и гласи: 

„Собранието на Заедницата, од редот на своите 
делегати, избира претседателство, кое раководи 
со работата на Собранието. 

Бројот на членовите на Претседателството го 
утврдува Собранието на Заедницата. 

Мандатот на членовите на Претседателството 
трае четири години. 

Претседателството од својот состав избира прет-
седател на претседателството и негов заменик. 
Нивниот мандат трае две години и можат да бидат 
бирани најмногу двапати едноподруго на иста фун-
кција." 

Член 28 
Член 61 се менува и гласи: 
„Претседателството на Собранието на Заедни-

цата: 
1) ја претставува Заедницата; 
2) ги подготвува и свикува седниците на Со-

бранието; 
3) предлага дневен ред и раководи со седници-

те на Собранието; 
4) му предлага на Извршниот одбор и на дру-

гите одбори и комисии на Собранието разгледува-
ње на одделни прашања од делокругот на Собра-
нието; 

5) ја усогласува работата на Собранието, на 
Извршниот одбор и на другите одбори и комисии 
на Собранието; 

6) го разгледува нацртот на Статутот и на дру-
гите општи акти што ги донесува Собранието; 

7) се грижи за примената на Статутот и на дру-
гите општи акти на Заедницата; 

8) соработува со органите на самоуправните 
интересни заедници за одделни видови социјално 
осигурување во работите од заеднички интерес, за-
ради унапредување на основите на социјалното 
осигурување и на меѓусебните односи; 

9) соработува со органите на општествено-поли-
тичките заедници, со општествено-политичките и 
општествените организации и со другите органи и 
организации; 

10) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон, со овој" статут, со друг општ 
акт на Заедницата и со деловникот на Собранието 
како и работи што ќе ги определи Собранието. 

Претседателството го свикува Собранието на 
Заедницата и на предлог од најмалку една третина 
од вкупниот број на меѓугарнизонски собранија 
или од најмалку една третина делегати во Собра-
нието на Заедницата, како и на предлог на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана, на Сојуз-
ниот извршен совет или на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Пред одржувањето на седницата на Собранието 
на Заедницата, претседателството прибавува мисле-
ње од Извршниот одбор и од другите одбори и ко-
мисии на Собранието на Заедницата од чиј дело-
круг на работата е прашањето за кое ќе се распра-
вува на седницата. 

Претседателството за својата работа одговара 
пред Собранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да отповика 
цело претседателство или одделни негови членови 
пред да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека 
своите надлежности не ги вршат во согласност со 
закон, со овој статут, со друг општ акт на Заедни-
цата или со деловникот на Собранието. 

Претседателството и: секој член на претседател-
ството можат да поднесат оставка." 

Член 29 
Член 62 се менува и гласи: 
„Претседателот на Претседателството на Со-

бранието на заедницата раководи со работата на 
Претседателството и ги потпишува општите акти 
што ги донесува Собранието на Заедницата. 

Претседателот на Претседателството, односно 
членот на Претседателството, има право да присус-
твува на седницата на Извршниот одбор и на дру-
гите одбори и комисии на Собранието на Заедни-
цата и да учествува во нивната работа, без право 
на одлучување. 

Заменик-претседателот на Претседателството го 
заменува претседателот во неговите права и дол-
жности за време на отсутност или спреченост на 
претседателот. 

Претседателот на Претседателството и неговиот 
заменик за својата работа одговараат пред Претсе-
дателството и пред Собранието на Заедницата." 

Член 30 
Член 63 се брише. 

Член 31 
Член 64 став 2 се менува и гласи: 
„Бројот на членовите на Извршниот одбор го 

утврдува Собранието HSL Заедницата." 
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Раководителот на стручната служба по својата 

положба е член на Извршниот одбор." 
Досегашниот став 3 станува став 4. 

• Член 32 
Во член 65 став 2 зборовите: „претседателот на 

Собранието на Заедницата" се заменуваат со збо-
ровите: „претседателот на Претседателството на 
Собранието на Заедницата". 

Член 33 
Во член 68 став 2 зборовите: „и од претседате-

лот на Собранието на Заедницата" се заменуваат 
со зборовите: „или од претседателот на Претседа-
телството на Собранието на Заедницата." 

Член 34 
Член 71 став 3 се менува и гласи: 
„Бројот на членовите на одборите и на коми-

сиите го утврдува Собранието на Заедницата." 

Член 35 
• Во член 73 став 2 зборовите: „и ја усогласуваат 

својата работа со работата на тој одбор" се замену-
ваат со зборовите: „со Претседателството на Со-
бранието на Заедницата и овцата работа ја усогла-
суваат со работата на тие одбори." 

Член 36 
Во член 75 став 3 зборовите: „Собранието на 

Заедницата може" се заменуваат со зборовите: 
„Собранието на Заедницата, како и нејзиното прет-
седателство, можат". 

Член 37 
Во член 85 по зборовите: „на воените осигуре-

ници" се -додаваат зборовите: „и на претседател-
стЕата на тие собранија". 

Член 38 
Во член 90 став 3 зборовите: „претседателот на 

собранието" се заменуваат со зборовите: „претседа-
телството на собранието 
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Член 39 
Во член 91 зборовите: „Претседателот на собра-

нието" се заменуваат со зборовите: „Претседател-
ството на собранието", а зборовите: „неговиот прет-
седател"' — со зборовите: „неговото претседател-
ство". 

Член 40 
Во член 9G став 3 зборовите: „член 81 став 1 од 

Законот за пензиското осигурување" се заменуваат 
со зборовите: „член 83 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници". 

Член 41 
Решенијата што се однесуваат на изборот на 

претседателството на гарнизонско и меѓугарнизон-
ско собрание, како и на Собранието на Заедницата, 
ќе се применуваат од денот на конституирањето на 
новоизбраните собраииј а. 

Член 42 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 13-1 
17 март 1982 година 

Белград 

Собрание на Заедницата па социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОПЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДИШТЕ 
НА ЧЛЕН 1 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА ИЛ ГЛСИОЛАГЛЈМ^ТО СО ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛ 
ИЕСТОПАНСЧМ И П^ТПРчЧЧЗ^ПЈЈСТВЕНИ ИНВЕ-

СТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА 

1. „Творница рачунских стројева", од Загреб, со 
предлог поведе постапка пред Уставниот суд на 
Југославија за оценување на согласноста на одред-
бите на член 1- став 1 од Законот за привремена 
забрана на располагањето со општествени средства 
за финансирање на ^стопански и ^производстве-
ни инвесиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 11 /ВО4 

со Уставот на СФРЈ. 
Предлагачот „Творница рачунских стројева", од 

Загреб, смета дека одредбите на член 1 став 1 од 
наведениот закон се несогласие со Уставот на 
СФРЈ, бидејќи со Законот е ограничено располага-
њето и користењето на општествените средства, по-
крај другото, и за набавка на опрема за вршење 
административно-стручни и други канцелариски 
работи. Со овој закон работниците на предлагачот 
се доведени БО ситуација да не можат да го оства-
руваат правото на работа и правото на стекнување 
и располагање со доходот, бидејќи основната деј-
ност на предлагачот му е производство на сметачка 
техника, чија продажба, по влегувањето на оспоре-
ниот закон во сила, опадна за 70% во однос на прет-
ходната година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 
одговор на предлогот, наведе дека нема основа за 
измена и дполнение на Законот за привремена за-
брана на располагањето со општествени средства 
за финансирање ка нестопански и ^производствени 

инвестиции во 1981 година („Службен лист но 
СФРЈ", бр. 74/80), во кој одредбата на став 1 од 
член 1 е идентична ср одредбата на став 1 од член 
1 на Законот на кој се однесува предлогот за по-
ведување постапка за оценување на уставноста. Во 
одговорот се истакнува дека уставниот основ за 
донесување на оспорениот закон е во одредбата на 
алинеја 3 од член 267 на Уставот на СФРЈ. Сојуз-
ниот собор го донесе оспорениот закон поаѓајќи од 
целите за остварување на политиката на економ-
ската стабилизација, утврдени со Општествениот? 
план на Југославија за периодот од 1976 до 198G 
година и со Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија 
во 1980 година. 

3. Во член 1 на оспорениот закон е пропишано 
дека се забранува користењето на општествените 
средства во 1980 година за изградба, доградба и 
купување на административно-управни згради, за 
доработка и купување на канцелариски мебел и 
друга опрема за вршење на административно-кан-
целариски работи, како и за набавка на објекти 
и опрема за потребите на репрезентацијата, разо-
нодата, уметноста, физичката 'Култура и спортот. 

По исклучок, корисниците на општествени 
средства можат да ги користат општествените сред-
ства со кои располагаат и за прибавување на ад-
министративна опрема, ако таа опрема се прибавува 
од средствата на кепотрошената амортизација, 
пресметани по минимални стапки, пропишани со 
закон. 

Неопходноста од привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства за 
потрошувачка, заради спречување или отстрану-
вање на поголеми растројства во стопанството ја 
ценеше, во рамките на своите надлежности, Собра-
нието на СФРЈ, при донесувањето на оспорениот 
закон. 

Според одредбата на член 267 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, со сојузен закон-може, покрај дру-
гото, кога е тоа неопходно заради спречување и 
отстранување на поголеми растројства во стопан-
ството, да се пропише привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства за 
потрошувачка од страна на организациите на здру-
жен труд и од други корисници на општествените 
средства. 

4. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата од 17 февруари 1982 година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на „Творница рачунских 
стројева", од Загреб, Уставниот суд на Југославија 
да утврди дека се несогласни 'со Уставот на СФРЈ 
одредбите на член 1 став 1 од Законот за привре-
мена забрана на располагањето со општествени 
средства за финансирање на нестопански и ^ п р о -
изводствени инвестиции во 1980 година. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: Рамадан Враниќи. д-р 
Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, Мустафа Сефо, 
д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Слав-
ко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Тра јковић Иван Франко и Мијушко Ши-
балић. 

У-бр. 257/80 
10 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

— по повод на шеесетгодишнината на постоење-
то, а за истакнати заслуги во развивањето на спор-
тот, присобираното и воспитувањето на членството 
и симпатизерите на клубот во духот на прогресив-
ните идеи, како и за придонес во Народноослободи-
телната борба и ширењето на братството и единство-
то меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Железничар" — Сарајево; 

— по повод на шеесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
омасовувањето и разбивањето на фудбалскиот спорт 
и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи 
и братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Троглав" — Ливно; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација „Аутосервис" — Бања Лука; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Крезо Јозе Анто, Матерић Лазара Перо, Радова-
новић Максима Јован, Ристић-Кошир Јохана Ели-
забета, Стојчић Николе Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Перић Вида Радомир; 

— за особени, заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

"Бокић Васе Захарије,, Гороња Зорана Симо, Пе-
рић Вицка Ивица, Стојнић Душана Маринко,-Ваша-
лић Ђуре Ђуро; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на четириесетгодишнината на изле-
гувањето, а за особени заслуги во ангажираното ин-
формирање на младината и за значаен придонес во 
ширењето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

„Омладински покрет", лист ССО Црне Горе — 
Титоград; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува Аон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лазовић Миљана Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђурановић Велизара Стојан, Кнежевић Бориво-
ја Лука, Милоњић Мила Велимир; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вукчевић Мила Лука; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Баиловић Јакова Момчило, Булатовић Васа Бо-
жидар, Ђечевић Темо Исат, Елезагић Мухамеда Џе-
мал, Јовановић Ж и в к а Вукадин, Кликовац Алексе 
Зарија, Лопичић Вукашина Љубица, Милачић Ба ј а 
др Обрен, Поповић Николе Владимир, Радоман Ђу-
ров Мило, Раичевић Крста Радомир, Ресулбеговић 
Шафћета Ходо, Шабовић Јусуфа Орле, Шуковић 
Јанка Мирко, Татар Вида Јован, Жугић Владимира 
Ратко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дробњак Милоша Драго, Кнежевић Мирка То-
мислав, Мугоша Божа Блажо, Оровић Николе Ради-
воје, Перовић Крста Настадин, Поповић Петра Дра-
гутин, Станишић Божа Обрен, Улићевић Алексе др 
Љубомир; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лакићевић Мијата Велимир, Ракочевић Драгише 
Радован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Јањушевић Радомира Илија, Мркић-Дурутовић 
Оташа Јелка, Новићевип-Прашчевип Радована До-
брила, Рогановић Сава Томислав, Ускоковић Стано 
Данило; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Вујовић Петра Ненад; -

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ" 

СОУР Плива, фармацеутска, кемијска, прехрам-
б е н и козметичка индустрија — Загреб; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Вуковарска текстилна индустрија „Вутекс" — 
Вуковар; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
негувањето и воспитувањето на предучилишни деца 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дјечји вртић „Маријан Чавић" — Загреб; 
4 — по повод на шеесетгодишнината на постоење-

то, а за особени заслуги во развивањето на музич-
киот и културно-забавниот живот 

Лимена глазба „Спинчићи" — Кастав; 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги не полето на изда-
вачката дејност, како и за значаен придонес во ши-
рењето на просветата и културата 

Накладни завод „Знање" — Загреб; 

— по повод на двестегодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги во основното бразование и 
воспитување на младите генерации во духот на сло-
бодарските идеи и патриотизмот, како и за придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Маринковић Јован-Иво" — Ора-
ховица; 

— по повод на двесте и дваесет годишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во основното обра-
зование и воспитување на младите генерации во ду-
хот на слободарските идеи и патриотизмот, како и 
за придонес кон ширењето на просветата и култу-
рата 

Основна школа „Народни херој Марија-Мица 
Видовић" — Новска; 

— по повод на педесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во раз -
вивање на физичката култура и спортот и за при-
донес кон ширењето на прогресивните идеи 

Спортско друштво „Горанин" — Делнице; 

— по повод на' триесет и петгодишнината на 
трудот, а за особени заслуги и успеси во негувањето 
и развивањето на музичката уметност и за ширење 
на музичката култура 

Удружење музичких умјетника Хрватске — 
Загреб; 

— по повод на осумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО Бродоградилиште „Виктор Ленец" — Риека; 

— по повод на педесетгодишнината на постоење-
то, а за заслуги во заштитата и спасувањето на чо-
вечки животи, општествен и личен имот, со што е 
направен придонес кон социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасне друштво „Трешњевка" — 
Загреб; 

— по повод на десетгодишнината на постоење-
стоењето, а за заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата врз присобирање, рехабилитација и културно 
забавен живот на инвалидите 

Друштво за рекреацију и физички одгој инва-
лидних особа „Флоријан Бобић" — Вараждин; 

— по повод на осумдесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на културно-просветната и забавната дејност 

Културно-просветно друштво „Црвена звијезда" 
— Кастав; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз заштитата, рехабилитацијата образованието и 
културно-забавниот живот на слепи лица 

Међу опћинско удружење слијепих Истра — 
Пула; 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги и успеси во ширењето, попу-
ларизирањето и унапредувањето на техничката кул-
тура на населението 
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Народна техника — Савез организација за тех-
ничку културу — Осијек; 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги врз унапредувањето на ф у д -
балскиот спорт во својот кра ј и за воспитување на 
членството и симпатизерите на клубот во духот на 
прогресивните идеи 

Ногометни клуб „Опатија" — Опатија; 

— по повод на триесет и петгодишнината на из-
легувањето, а за заслуги во развивањето и унапре-
дувањето на педагошката теорија и практика, како 
и за придонес кон издигање на стручни кадри 

„Педагошки рад" — часопис Педагошко-књи-
жевног збора Савеза педагошких друштава СР Хр-
ватске — Загреб; 

— за заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ООУР „Творница кухињског намјештаја" — 
Новска; 

— по повод на осумдесетгодишнината на живо-
тот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги во развивањето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес кон изградбата на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА ' 

Војковић Марка Анте; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Глухак Мелкиора Миливој, Кушец Ђуре Кати-
ца, Срзић Марка Вице, Стипанчић Тома Иван, Узе-
лац Драгутина Златко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

БЕламарић-Кркељић Јакова Љубица, Брезовеч-
ки Вида Мато, Думанић Вицка Раде, Флековић Јо -
сипа Перо, Храсте Ивана Анте, Павунић Радић Ми-
ха јла Босиљка, Вукмировић Б а ј е Данило; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћуић Илије Душан Бебељак-Кукоч Крунослава 
Добрила, Ђуранић Шиме Стјепан, Херо Лучић Јоси-
па Зорка, Кармелић Јакова Никола, Тадељ Антона 
Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Б и ш ћ а н Флоријана Јосип, Боговић Николе Ни-
кола, Цукон Валента Мирослав, К р и ж а н и ћ Ј у р а ј а 
»Јурај, Лукић Косте Ђуро, Сердар Стојана Лука, Си-
пе (Зад Пане Бранко, Срича Ивана Вилим, Соић Ма-
ријана Младен, Трго Ивана др Мирослав, Виловић 
Павла Данијел; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Амброшић, Јосипа Валентин, Арбутина Ђуре Ду-
шан, Бабић Јове Илија, Бабић Илије Јандрија , Бо-
жичковић Станка Стево, Брекић Јандрије Јовица, 
Чулић Миховила Далибор, Драгосавац Васе Милош, 
Дрљача Јове Никола, Елек Петра Иво, Гашић Бо-
ж е Живко , Гашпарац Ивана Антон, Г а ш п и ћ - Ж и -
жић Вијеке Марија, Гранић Петра Павао, Гугић-
-Котарац Ивана Драго, Клрин Петра Маријан, Кло -
бас РХвана Миро, Кнежевић Мате Иван, Ковачевић 
Миховила Стјепан, Лаличић Химе Хусо, Мађарић 
Ивана Звонимир, Марков-Тубин Пере Вука, Мати-
јашевић Анте Срећко, Михановић Ивана Данијел, 
Милачић-Мраовић Марка Евица, Павишић Вицка 
Јерко, Перуновић Миха јла Драгослав, Петринећ 
Ивана Андрије, Пилиповић Стевана Петар, Поповић 
Описима Душан, Поткоњак Николе Ђуро, Потурица 
Рока Иван, Пуриш Хавана Никола, Родић Николе 
Блажо, Рончевић Адама Никола, Север Грге Р у -
долф, Скубић Мија Мато, Срдић Ђорђа Живко , Ста-
рчевић Антона Маријан, Старчевић Б р ж е Милан, 
Светличић Антуна Иван, Шегвић Филипа Милан. 
Шкарић Петра Петар, Шоштар Драгутина Фрањо, 
Тањга Раде Лука, Томић Алексе Симо, Велимир 
Стојана' Цвијо, Вучинић Николе Душан, Вукадино-
вић-Јакаша Иван Осменка, Вуковић Мартина Иво, 
Живковић Марка Војислав, Ж у ф и ћ Ивана Антон; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бадурина Данијела Славко, Лацковић Вјекосла-
ва Вјекослав, Злоковић Душана Љубомир; 

— за покажана лична храброст ,во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ђуранић Шиме Стјепан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

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

СО ОРДЕН НА РУПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Краљ-Жигић Исе Босиљка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' 

Каурић-Еоцковац Стјепана Иванка; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишиината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето и унапредувањето на пожарникарство-
то, со што е направен значаен придонес кон соци-
јалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Противпожарни сојуз на Македонија — Скопје; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Гечевски Панов Глигор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Димитров Асен Евгени; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

* Џунов Методи др Тодор, Хаџи Василев Тихомир 
др Миле, Митков Петар др Владимир, Поп-Георгиев 
Глигур др Димитар; 

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

/ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Варошлија Борис Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бозаџиевски Трајко Тодор; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бојаџиев Глигор Драган; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авдић Авдо Февзи; 

О д С л о в е н и ј а 

— по повод на сто и дваесзтгодинодината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

ДО Стекларна Храстник; 

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљан-
скиот универзитет „Едвард Кардељ", а за особени 
заслуги и успеси постигнати во образованието на 
стручни и научни кадри, како и за значаен при-
донес во стопанскиот напредок на земјата 

Факултета за стројниш^во Универзе Едварда 
Кардеља — Љубљана; 

— по повод на пггесетгодишнината на Љубљан-
скиот универзитет „Едвард Кардељ", а за особени 
заслуги и успеси постигнати во образованието, на 
стручни и научни кадри, со што е направен зна-
чаен придонес кон социјалистичкиот развиток на 
земј ата 

Филозофска факултета Универзе Едварда Кар -
деља — Љубљана; 

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљан-
скиот универзитет „Едвард Кардељ", а за особени 
заслуги и успеси постигнати во образованието на 
стручни и научни кадри, како и за значаен при-
донес во развивањето и унапредувањето на меди-
цинската наука 

Медицинска факултета Универзе Едварда Кар-
деља — Љубљана; 

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљан-
скиот универзитет „Едвард Кардељ", а за особени 
заслуги и постигнати успеси во образованието на 
стручни и научни кадри, изградбата на правниот 
систем, како и за значаен придонес во областа на 
стопанскиот и општествениот живот на земјата 

Правна факултета Универзе Едвард Кардељ — 
Љубљана; 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во научно-истражувачката работа врз откривање 
на нуклеарни и други минерални суровини, со што 
е направен значаен придонес во стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО CPEBPEHPI 
ЗРАЦИ 

ДО Геолошки завод — Љубљана; 
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— по повод на' стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на физичката култура и спортот и за при-
донес кон ширењето на прогреоивните идеи 

ТВД Партизан — Мозирје; 

— по повод на осумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мариборски водовод, Комунално подјетје п.о. 
Марибор; 

— по повод на триесетгодишнината од излегу-
вање, а за заслуги врз унапредувањето на градител-
ството и за придонес кон стручното издигање на ка -
дри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Градбени вестник, гласило Звезе друштев гра-
дбениве инжинирјев ин техников Словеније — Љу-
бљана; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лузар Јосипа др Саша, Медвешчек Лудвика 
др Адолф, Венгуст Ивана Албин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белтран Славка Жива ; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Fettich Отон Јанез, Качич Карла Јуле, Корен 
Славка др Сречко, Кос Јоже Алојз, Кунтарич Фран-
ца Франц. Мариншек Антона Душан, Полајнар 
Франца Франц, Равник Јанеза др Лудвик, Ребољ 
Мартина Душан, Рутар Ивана Милош, Шиндич 
Рудолфа Мирко. Шивец Франца Матевж; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ференчак Јоже Јоже, Грмек Алојз Јожеф; 

— 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 

Биз јак Јакоб Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Лебан Ивана Иван; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Хрешчак Андреја Јернеј ; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на сто седумдесет и <петгодишнината 
на постоењето, а за особени заслуги во основното 
образование и воспитување на млади генерации во 
духот на слободареките идеи и патриотизмот, како 
за придонес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Основна школа „Карађорђе" — Остружница; 

— по повод на сто и • четириесетгодишнината 
па постоењето, а за особени заслуги и успеси во 
образованието и воспитувањето на младите генера-
ции и за значаен придонес во ширењето на просве-
тата и културата 

Прва београдска гимназија „Моша Пијаде" — 
Белград; 

— по повод на сто и четириесетгодишнината на 
постоењето а за особени заслуги и успеси во основ-
ното образование и воспитување на младите гене-
рации во духот на слободарските идеи и патрио-
тизмот, како и за придонес во ширењето на просве-
тата и културата 

РО „26. септембар" ООУР Основна школа „9. 
српска бригада" — Бољевац; 

— по повод на четириесетгодишнината на пос-
тоењето, а за извонредни заслуги и успеси постиг-
нати во образованието на стручни и научни кадри 
и значаен придонес • во развивањето и унапредува-
њето на ветеринарската дејност 

Ветеринарски факултет — Белград; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во лекувањето и 
здравствената заштита на населението, како и за 
значаен придонес во развојот на здравствената 
служба 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Медицински центар „Моша Пијаде" — Лесковац; 
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— за долгогодишна работа и особени заслуги на 
полето на издавачката дејност, како и за значаен 
придонес во ширењето' на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Издавачка радна организација „Рад" — Бел-
град;. 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во. основното образова-
ние и воспитување на младите генерации, како и 
за придонес во ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Жикица Јованович — Шпанац" 
— Ваљево; 

— по повод на дваесет <и петгодишнината на 
постоењето а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во извидувачката дејност и негување на тради-
циите на Народноослободителната борба 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Одред извиђача „Бошко Ђуричић" — Светоза-
рево; 

— по повод на тоиес етгод и в т и н ат а на Сојузот 
на извидувачите на Србија, а за особени заслуги во 
развивање и омасовување на изведувачките орга-
низации, во воспитување на членството во духот на 
братството и единството на нашите народи и народ-
ности како и за придонес на негувањето на тради-
циите на Народноослободителната борба 

Савез извиђача општине Пирот; 

— по повод на триесетгодишнината па постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевинска радна организација „7. јули" — 
Белград; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги на полето на научноис-
тражувачката работа во областа на патното стопан-
ство, со што е направен значаен придонес во сто-
панскиот напредок на земјата 

Институт за путеве — Белград; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

„Јадран" радна организација за завршне радове 
у грађевинарству и антикорозивну заштиту — Бел-
град; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги и 
успеси постигнати во работата од значење за разво-
јот на комуналното стопанство 

Комунална радна организација „Градска чис-
тоћа" — Белград; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги и 
успеси постигнати во работата од значење за сто-
панскиот напредок на земјата 

РО Фабрика ватрогасних справа и уређаја „Ват-
р acixp ем" — Белград; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 
здравствената заштита и лекување на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дом здравља „Владимирци" — Владимирци; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за заслуги во развивање и омасову-
вање на кошаркашкиот спорт и за успеси постигна-
ти на натпреварувања во земјата и странство 

Кошаркашкиот клуб „Вождовац" — Белград; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги во развивањето на свеста на наши-
те граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон изградбата на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Пантовић Светозара Радован; 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
особени заслуги во развивањето на свеста на наши-
те граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон изградба на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

Пешић Мите Бранко, Удовички Миленка Лазар; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Костић Димитрија Ђорђе, Његован Михајла 
Исо, Радуловић Секуле Миладин, Вујанац Новице 
Рајко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Аћимовић Чедомира Марко, Франковић Петра 
Драгутин, Гавриловић Ђорђа Предраг, Јанковић 
Вукосава Драгиша, Мутаповић Вука Радојко, Пери-
шић — Вукићевић Мирчета Милка, Попов Виктора 
Лав, Пурић Филимана Властимир; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Генчић Васе Владимир, Коларовић Радована 
Андрија, Стефановић Драгомира Марко, Шкундрић 
Јова Симо, Ушљебрка Матије Вилим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Брезник Ј о ж е ф а Душан, Цветановић Данила 
Душанка, Цвијовић Велимира Миленко, Ћулафић-
-Крстајић Милуна Милева, Даниловић — Цвејић 
Јована Јелена, Дрљевић Трифуна Душан, Ђурица 
Миле Ђуро, Ивковић Здравка Првослав, Јагушт 
Томе Младен, Јелић Боже Лука, Јовановић Свето-
зара др Љубиша, Кијановић Анте Милиха, Кубуро-
вић Саве Раде, Мартиновић Милије Будимир, Ми-
лић Ђоке Лабуд, Миљковић Дмитра Миле, Мркшић 
Михајла Драгутин, Пантош Јована Мирко, Петро-
вић Петра Милорад, Поскурица Милисава Сретен, 
Радаковић Јосипа Илија, Радисављевић Луке Ми-
хаило, Радуловић Николе Саво, Рађеновић Дане 
Ђурађ, Ресановић Богољуба Бранко, Стојановић 
Драгољуба Миодраг, Тадић Ж и в к а Аћим, Велими-
р о в а Ра је Милан, Витомир Миливоја Чедомир, 
Златовић Јерка Иво; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на 'земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсић Радоша Видојко, Бенић Косте Велика, 
Дукић Михајла Милош, Гњатић Милана Вељко, 
Гуј анчић Стевана Стра ја, Ј акшић Раде Душан, 
Јањић — Лишанчић Будимира Зорка, Јовановић 
Милана Драгић, Калинић Ђуре Давид, Кијановић 
Кире Милан, Кљајић Јове Драган, Комљен Лазе 
Милан, Лазаревић Велимана др Љубиша,, Милеус-
нић Стевана Милан, Николић Сретена Радомир, 
Перишић Срешка др Мирко, Петровић Радише Ста-
нимир, Поповић Светозара др Живојин, П у т и ц а 
Мирка Добросав, Радишић — Ботић Владислава 
Рајка , Радовановић Будимира Милета, Станковић 
Владимира Миодраг, Стојановић Драгутина Матеја, 
Тасић — Петровић Петра Миланка, Веруовић Рада 
Рајко, Вукотић Б л а ж а Ђорђије, Живковић Марка 
Милорад; 

О д САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белицаревић Василија Настас; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува коп општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Паламеравић Димитрија Властимир, Шкурти 
Хаљима Хајрулах; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ливница и фабрика машина „ИНЕХ-ЛИФАМ" 
— Стара Пазова; 

— по повод на педесеттодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Тесла" — Фабрика сијалица — Панчево; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј -
ност со' која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чулибрк Јована Саво, Карановић Лазе Бранко, 
Лончар Петра Ђуро, Лукач Обрада Данило, Поло-
вина Гојка Стеван, Сурла Николе Божо, Зорић Јо-
вана Милорад. 

Бр. 107 
26 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergeј Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Михић Саве Стојан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Муран Роберта Јурица. Радоја Јове Урош, Бер-
т и ћ Станка Жељко; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Димитријевић-Мандић Михајла Зорка, Предра-
говић Јована Илија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бијелић Михајла Љубиша, Цихабер Николе Ђу-
ро, Диклић Милоша Вера, Јовановић Милоша Дра-
гољуб, Кукурић-Циндрић Антонија, Пљакић Моми-
ра Будимир, Станић-Павловић Лазара Стојанка, 
Шурев Георги Ангел; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Баук-Чанади Фрање Љубица. Станојчић Саве 
Миодраг, Стојановић Трајка Ђорђе; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Еоснић-Спајић Вере Јелена, Јовић-Арсић Ми-
ливоја Рада, Јуришић Будимира Живадин, Пауно-
вић Животе Радомир, Радојковић Живадина Душан, 
Живковић-Ивковић Адама Ж и в к а ; 

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

— по повод шеесетгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од зг ~ е за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

ООУР Индустрија трикотаже „ШИК" — Сар-
аево; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги на унапредувањето на од-
носите помеѓу државата и црквата, со што е напра-
вен значаен придонес на општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Чуквас Сава Веселин; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Шуковић Марић Раде Милијана, Томић Јовице 
Аница; 

О д СР Х р в а т е к а 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ејеливук Милића Андрија, Дејановић Петра 
Драгић, Дракулић Николе Јован, Ерор Лазе Миле, 
Петровић Ђуре Павао, Вујић Марка Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Грубјешић Петра Драган, Гвозденовић Миле 
Милан, Косић Стевана Милош, Пајић Ђуре Милан, 
Рашић Миле Марко, Живковић Станка Станко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чича Јанка Бранко, Год*ић Стевана Марко, Гвоз-
деновић Јанка Симо, Ивошевић Милоша Марко, Мр-
кић Марка Милош, Перић Милоша Раде. Видић 
Станка Саво; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Гаћеша Николе Раде, Клипа Раде Миле; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Фуштар-Пајић Миле Сека, Горуп-Компар Дра-
гице Радојка, Гуњ Драгића Мирко, Гвозденовић Јо -
вана Милић, Јовић Николе Милош, Кнежевић Дра-
гана Милић, Милић Милоша Миодраг. Радошивић-
-Ђурић Петра Анка, Вучковић Милана Душан; 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Башкаловић Добримира Павле, Илић Владими-
ра Јован, Лаврња Луке Јован. Љуца Хусеина Ибро, 
Николић Радована Милинко, Павловић Јована Сте-
ван, Телебак Стјепана Славко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Живковић Светозара Љубиша; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Белић Радослава Мирослава. Дељанин Тиосава 
Родољуб, Гулдовић Ивана Живојин, Јевремовић 
Живана Радован, Јовичић Драгића Милашин, Кере-
тић Мартина Еуген, Мандић Светозара Милован, 
Павловић Мирослава Милан, Радојчић Милана Ми-
лутин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 190. 

Страна 

С О Д Р Ж И Н А : 

190. Закон за користење на кредитот според 
Спогодбата за стопанска и техничка со-
работка во изградбата и реконструкцијата 
на индустриски и други објекти во Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, склучена на 29 мај 1981 година 
помеѓу Сојузниот извршен совет на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Владата на Со-
јузот на Советските Социјалистички Ре-
публики — — — — — — — — 469 

191. Одлука за критериумите за предлагање 
и избор на кандидати за определени 
функции во сојузните органи и во сојуз-
ните организации чиишто носители ги из-
бира и именува Собранието на СФРЈ — 

192. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за остварувањето на оп-
штествената самозаштита во системот на 
самоуправувањето — — — — — — 

193. Договор за основите на долгорочниот план 
на Југославија за развод и применување 
на нуклеарната енергија во енергетиката 
до 2000 година — — — — — — — 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на долгорочниот план на Југосла-
вија за развој и применување на нукле-
арната енергија во енергетиката до 2000 
година — — — — — — — — — 

471 

474 

476 

194. 

195. 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баста Милана Милош, Ћипријановић Божидара 
Милош. Гаврић Живка Берислав, Илић Милосава 
Гордана, Ивановић Милосава Милица, Кулић Ж и -
војина Милан Маркоска-Вељаноска Сотира Цвет-
анка, Милановић Милана Здравко, Пенченчић Ми-
лутина Александар, Ракићевић Милована Владимир, 
Ристић Алексе Миодраг, Стојковић Сотира Алексан-
дар, Врцељ Николе Душан, Живковић Јакова Гор-
дана. 

Бр. 121 
4 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

— — 485 

Страна 

Уредба за условите што треба да ги ис-
полнуваат зимовниците отворени за зи-
нување на странски бродови на внатреш-
ните пловни патишта на кои важи меѓу-
народен или меѓудржавен режим на пло-

Одлуха за условите под кои динарите ос-
тварени со давање на определени услуги 
и со продажба на определени домашни 

. стоки на странски лица се пресметуваат 
како девизен прилив во 1982 година — — 482 
Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите и начинот на царинење на стоките 
за кои не е поднесена документација и 
за случаите ЕО КОИ не се поднесува ца-
ринска декларација — — — — — 484 

197. Одлука за измена на Одлуката за осло-
бодување од плаќање посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки на увозот на бродови, 
кои се замена за уништените и блокира-
ните бродови во ирапско-ирачкиот воен 
суд лр — — — — — — — — — 485 

198. Одлука за ослободување од плаќање на 
давачка за царинско евидентирање на 
увозот на бродови кои се замена за уни-
штените и блокираните бродови во иран-
ско-ирачкиот воен судир — 
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