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457. 
Врз основа на член 127 став 5 од Законот за девизно-

то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИ-
ТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН 

СООБРАЌАЈ ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите и начинот на пренос на 
девизи на давателите на услуги во меѓународниот стоко-
вен сообраќај во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/84), по точка 5 се додава нова точка 5а, која глаои: 

„5а. Упатство за спроведување на одредбите на оваа 
одлука пропишува сојузниот секретар за финансии." 

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

Е.п.бр. 344 
26 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

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

Е. п. бр. 350 
9 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

458. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за плаќањата 

во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ И ИЗВОРИ-
ТЕ НА ДЕВИЗИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1982 ГОДИНА, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за обемот и изворите на девизи за на-
мирување на обврските по странските кредити земени до 
31 декември 1982 година, како и за критериумите за корис-
тење на тие девизи во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/84) точка 3 се брише. 

Досегашните точ. 4, 5, 6 и 7 стануваат точ. 3, 4, 5 и 6. 

459. 
Врз основа на член 9 од Законот за земање определе-

ни стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83 и 22/84), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ И КОРИС-
ТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО 

СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат начинот и условите 
за земање и користење на стоковни кредити што банките 
овластени за работи со странство (во натамошниот текст: 
овластените банки) ги зеле во странство во согласност со 
Законот за земање определени стокови кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година (во натамошниот текст: Зако-
нот) заради остварување на зголемен прилив во конверти-
билни девизи во однос на вредноста на земениот стоковен 
кредит, условите за користење на кредити за намените ут-
врдени во член 2 на тој закон, роковите во кои организаци-
ите на здружен труд ги отплатуваат тие кредити, начинот 
на поднесување барање и документација за давање креди-
ти и постапката за контрола што ќе ја вршат надлежните 
царинарници - по завршувањето на работата вредноста 
на извезените стоки да и одговара на преземената обврска 
за извоз од договорот за кредитот. 

2. Овластената банка која, сообразно со член 1 од За-
конот зела стоковен кредит во странство, во рамките на 
Здружението на банките на Југославија, спогодбено со 
другите овластени банки ќе определи кои банки тој кредит 
ќе им го даваат на организациите на здружен труд за на-
мените пропишани со Законот. 

3. Барање за добивање кредит од точка 1 на оваа од-
лука може, согласно со член 2 став 1 и член 14а од Законот 
да поднесе организација на здружен труд под услов тој 
кредит да го користи за плаќање на увозот на суровини, 
репродукциони материјали и делови, заради производство 
на стоки за извоз или за давање услуги во извозот, за пла 
ќање на увозот на резервни делови и материјали потребни 
за одржување на опремата што се користи во производ-
ството на стоки за извоз или во давањето на услуги во из-
возот, како и за увоз на суровини, репродукциони матери-
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јади, опрема и делови што се плаќаат од кредити на меѓу-
народни финансиски органиации, ако тие материјали до-
машните производители односно изведувачи на работи ги 
користат во производството - ги вградуваат во производ-
ството на опрема по работи добиени на меѓународни ли-
цитации. 

Ако е тоа потребно заради остварување на поголем 
прилив во конвертибилни девизи, организацијата на 
здружен труд може да користи повеќе стоковни кредити, 
што овластените банки ги земаат од односните земји. 

4. Овластените банки можат кредитите според одред-
бите од оваа одлука да им ги даваат на организациите на 
здружен труд кои ќе преземат обврски за враќање на тие 
кредити, под условите пропишани со оваа одлука. 

Ако во остварувањето на поголем прилив во конвер-
тибилни девизи учествуваат повеќе организации на 
здружен труд, тие организации со самоуправна спогодба 
или договор ја определуваат организацијата на Здружен 
труд што ќе преземе обврска за извоз на стоки или услуги-
за враќање на тие кредити. 

Барање за добивање кредит може, во името и за смет-
ка на производствената организација на здружен труд , да 
поднесе и организација на здружен труд регистрирана за 
вршење работи на надворешнотрговски промет. 

5. За земените кредити во странство овластената бан-
ка по пат на јавни гласила ќе ги извести организациите на 
здружен труд за можностите за увоз на стоковен кредит на 
определени суровини, репродукциони материјали и дело-
ви, резервни делови и материјали потребни за одржување 
на опремата што се користи во производството на стоки 
за извоз и во давањето на услуги во извозот, заради оства-
рување на поголем прилив во конвертибилни девизи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка овластените банки 
ќе им ги даваат на организациите на здружен труд кои во 
своето барање за добивање кредити ќе понудат најповол-
ни услови во поглед на: 

1) што покуси рокови за отплата на кредитите; 
2) остварувањето на што поголем нето девизен при-

лив од извозот на стоки и услуги. 
6. Барање за добивање кредити организацијата на 

здружен труд и поднесува на овластената банка кај која 
има девизна сметка. 

Овластената банка од став 1 на оваа точка со овласте-
ната банка која во рамките на Здружението на банките на 
Југославија е определена да врши работи по определен 
стоковен кредит ќе го регулира начинот на користење на 
кредитот што и се дава на организацијата на здружен 
труд. 

Кон барањето од став 1 на оваа точка организацијата 
на здружен труд поднесува: 

1) доказ за работата за извозот на стоки односно ус-
луги, со кој се остварува поголем прилив во конвертибил-
ни девизи (договор со странскиот купувач, рамковен дого-
вор, преддоговор, потврдена понуда за испорака на стоки 
и ел.); 

2) податоци за видот и вредноста на суровините, реп-
родукционите материјали и деловите што ги увезува на 
кредит, заради производство на стоки за извоз или за да-
вање услуги во извозот, на резервните делови и материја-
лите потребни за одржување на опремата што се користи 
во производството на стоки за извоз или во давањето на 
услуги во извозот и податоци за видот и вредноста на су-
ровините, репродукционите материјали, опремата и дело-
вите што се плаќаат од кредити на меѓународни финансис-
ки организации, ако тие материјали домашните произво-
дители, односно изведувачи на работи ги користат во про-
изводството - ги вградуваат во производството на опрема 
по работи добиени на меѓународни лицитации; 

3) податоци за видот и вредноста на стоките за извоз, 
односно за давањето на услуги во извозот, со кои ќе се ос-
твари поголем прилив во конвертибилни девизи; 

4) податоци за обезбедување средства за осигурување 
односно реосигурување на стоките што се извезуваат или 
во давањето на услуги во извозот; 

5) податоци за девизниот прилив што ќе се оствари 
со извозот на стоки односно со давањето на услуги во из-
возот; 

6) податоци за рокот на отплатата на кредитот; за 
рокот на извозот на стоки, односно за давањето на услуги 
во извозот; за рокот на остварувањето на девизниот при-
лив; за земјата на извозот на стоки односно за земјата во 
која се даваат услуги и за валутата во која извозот ќе се 
наплати. 

7. Овластената банка и организацијата на здружен 
труд склучуваат договор за кредитот, кој особено ги 
содржи: 

1) височината на одобрениот кредит; 
2) вредноста и видот на суровините, репродукциони-

те материјали и деловите што ќе се увезуваат на кредит; 
вредноста и видот на резервните делови, материјалите по-
требни за одржување на опремата што се користи во про-
изводството на стоки за извоз или во давањето на услуги 
во извозот, што ќе се увезуваат на кредит, односно вред-
носта и видот на суровините, репродукционите материја-
ли, опремата и деловите што се плаќаат од кредити на ме-
ѓународни финансиски организации, ако тие материјали 
домашните производители односно изведувачи на работи 
ги користат во производството - ги вградуваат во произ-
водството на опрема по работи добиени на меѓународни 
лицитации; 

3) рокот на извозот на стоките односно на давањето 
услуги во извозот и рокот на внесувањето на девизи оства-
рени со извозот на стоки, односно со давањето на услуги 
во извозот; 

4) земјата на извозот на стоки односно земјата во ко-
ја се даваат услуги и валутата на наплатата; 

5) височината на девизниот прилив што ќе се оствари 
со извозот на стоки односно со давањето на услуги во из-
возот; 

6) износот на девизите потребни за плаќање на осигу-
рување односно реосигурување на стоките што се извезу-
ваат односно на услугата што се врши. 

8. Стоковниот кредит земен во странство овластена-
та банка им го дава на организациите на здружен труд со 
рокови на отплата покуси од роковите на отплатата на тој 
кредит на странскиот давател на кредит, со тоа што рокот 
на отплатата да не може да биде подолг од една година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банката овие кредити може да ги даде во истиот рок на от-
платата на тој кредит како спрема странскиот давател на 
кредитот, ако се работи за увоз на суровини, репродукцио-
ни материјали и делови, заради производство на опрема и 
бродови што се извезуваат на кредит, за увоз на резервни 
делови и материјали потребни за одружување на опрема-
та што се користи во производството на бродови што се 
извезуваат на кредит, како и за увоз на суровини, репро-
дукциони материјали, опрема и делови што се плаќаат од 
кредити на меѓународни финансиски организации, ако тие 
материјали домашните производители, односно изведува-
чи на работи ги користат во производството - ги вграду-
ваат во производството на опрема по работи добиени на 
меѓународни лицитации и ако со тоа не се нарушува пла-
нот на отплатата на кредитите на овластената банка спре-
ма странство. 
I По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
ако процесот на производството на стоки за извоз трае 
подолго од една година, кредити можат да се дадат и во 
подолг рок потребен за односната организација, ако со 
тоа не се нарушува планот на отплатата на кредитите на 
овластената банка спрема странство. 

Средствата прибавени од организациите на здружен 
труд на име отплата на стоковниот кредит, овластената 
банка повторно им ги дава како кредит на организациите 
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на здружен труд под условите, на начинот и за намените 
од оваа одлука, водејќи сметка за роковите на отплатата 
на кредитите спрема странство. 

При утврдувањето на роковите на отплатата на кре-
дитите, овластената банка ќе води сметка организацијата 
на здружен труд - корисник на кредитот да го отплатува 
кредитот во роковите кои на овластената банка ќе и овоз-
можат уредна отплата на кредитот спрема странство како 
и можност за повеќекратно пласирање на земениот кре-
дит. 

9. Организацијата на здружен труд е должна користе-
ниот кредит да и го врати на овластената банка во валута-
та во која го користела. 

Ако девизниот прилив е остварен во друга валута, ор-
ганизацијата на здружен труд - корисник на кредитот е 
должна да го конвертира во валутата во која го користела 
кредитот. Трошоците за конверзија ги поднесува таа орга-
низација. 

10. Ако со договорот склучен со странскиот давател 
на кредитот е предвидено полагање на аванс при користе-
њето на кредитот, авансот го обезбедува организацијата 
на здружен труд - првиот корисник на кредитот. 

11. Приливот во конвертибилни девизи во согласност 
со оваа одлука организацијата на здружен труд - корис-
ник на кредитот ќе го насочи кон овластената банка кај ко-
ја има девизна сметка. 

Овластената банка од став 1 на оваа точка делот од 
девизниот прилив што е потребен за отплата на главница-
та, каматата и другите трошоци по кредитот ќе го насочи 
кон овластената банка која зела кредит во странство во 
рокот предвиден при давањето на кредит на организација-
та на здружен труд - корисник на кредитот. 

По исклучок од став 2 на оваа точка, доколку девиз-
ниот прилив остварен со извоз на стоки односно со дава-
ње на услуги во извозот, со користење на кредит според 
оваа одука пристига сукцесивно во помали износи, во рок 
од 2 дена од денот на втасувањето на девизниот прилив 
овластената банка овој девизен прилив ќе го насочи кон 
овластената банка која зела кредит во странство, на име 
сукцесивна отплата на кредитот. 

12. Овластените банки кои на организациите на 
здружен труд им одобруваат кредити според одредбите од 
оваа одлука ќе водат посебен регистар на примените бара-
ња за добивање кредит или на одобрените кредити, во кој 
ќе ги евидентираат по редослед втасувањата на сите бара-
ња за добивање кредити и одобрените кредити. 

Регистарот од став 1 на оваа точка се води дневно и 
мора да им биде достапен на органите за инспекција и 
контрола. 

Овластените банки во рамките на Здружението на 
банките на Југославија ќе утврдат единствена постапка за 
поднесување барања за добивање кредити и начин на сле-
дење на реализацијата и отплатата на одобрените креди-
ти. 

13. Ако странскиот содоговарач не ги преземе произ-
ведените стоки од причина што тие во поглед на квалите-
тот не ги исполнуваат условите од договорот или квалите-
тот на услугите не му одговара на договорот, организаци-
јата на здружен труд може со извоз на други стоки што ги 
произведува односно со давање на други услуги да ја ис-
полни преземената обврска за извоз на стоки односно за 
давање на услуги во определена вредност. 

14. Надлежната царинарница ќе врши царинење на 
увозот на стоки од точка 3 на оваа одлука врз основа на 
увозната царинска декларација и пријавата за склучен до-
говор за увоз на кои организацијата на здружен труд на-
значува дека е во прашање увоз на стоки што се плаќаат 
со средства на стоковен кредит за производство на стоки 
односно за давање на услуги во извозот. 

Надлежната царинарница ќе врши царинење на изво-
зот на стоки врз основа на извозната царинска деклараци-
ја, пријавата за склучениот договор за извоз и пријавата за 
склучениот договор за увоз од став 1 на оваа точка. 

По завршувањето на работата надлежната царинар-
ница контролира дали вредноста на извезените стоки и 
одговара на вредноста на стоките за кои е преземена об-
врска за извоз според договорот за стоковниот кредит. 

Овластената банка кај која корисникот на кредитот 
има девизна сметка ќе води евиденција за стоките што се 
увезуваат и што ќе се користат заради давање услуги во 
извозот и ќе контролира дали вредноста на извршените 
услуги и одговара на преземената обврска од договорот за 
кредитот. 

Податоците од став 4 на оваа точка овластената бан-
ка ги доставува до Здружението на банките на Југославија. 

Се овластува директорот на Сојузната управа за ца-
рини, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија и сојузниот секретар за финансии, по потреба, да 
го пропише начинот на водење евиденција од оваа точка. 

15. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за условите и начинот за зе-
мање и користење на определени стоковни кредити во 
странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/83). 

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

Е.п. бр. 356 
9 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

460. 
Врз основа на член 81 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во спогодба со Народната банка на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И ЗА НАЧИНОТ 

НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТИЕ ОБРАСЦИ 
1. Во Упатството за обрасците за пријавување на до-

говори за надворешнотрговски промет и за начинот на по-
полнување на тие обрасци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/78, 8/82, 42/83 и 54/83) во точка 13 по одредбата под 4 
се додава нова одредба под 5, која гласи: 

„5) во рубриката „забелешка" се запишува бројот и 
датумот на пријавата за склучен договор за увоз на стоки 
чие плаќање се врши со средства на стоковен кредит земен 
според одредбите на Законот за земање определени сто-
ковни кредити во странство во 1983 и 1984 година. Во оваа 
рубрика се внесува и бројот и датумот на договорот за оп-
ределен стоковен кредит склучен меѓу овластената банка 
која го дава кредитот и организацијата на здружен труд 
која го зема тој кредит". 

2. Во точка 17 во одредбата под 32 зборовите: „како 
и" се бришат, а точката на крајот се заменува со запирка и 
по тоа се додаваат зборовите: „видот на превозното сред-
ство со кое се превезуваат стоки (брод, авион, воз, камион 
и др.) и износот на трошоците за превоз на стоки на стран-
ска релација во валута и динари". 

3. Во точка 17а, по одредбата под 1 се дода нова од-
редба под 1а, која гласи: 

„1а) во рубриката 10 (број на кредитната пријава) се 
запишува бројот на договорот за стоковен кредит што ор-
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ганизацијата на здружен труд го склучила со овластената 
банка, а ако договорот за стоковен кредит е склучен со 
странски давач на кредит, на кој се применува член 13 од 
Законот за земање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година, во таа рубрика се запишува 
бројот на пријавата за склучен договор за кредитна зделка 
со која организацијата на здружен труд кредитот го прија-
вила кај надлежната народна банка". 

Одредбата под 4 се менува и гласи: 

„4) во рубриката „забелешка" се запишува видот и 
вредноста на стоките за кои е преземена обврска за извоз и 
рокот за извоз на тие стоки, односно видот, вредноста и 
рокот за давање услуга во извоз, како и бројот и датумот 
на договорот за кредит склучен меѓу организација на 
здружен труд и странски давач на кредит, ако на тој кре-
дит се применува член 13 од Законот за земање на опреде-
лени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 годи-
на". 

4. Во називот на одделот „Извоз на стоки произведе-
ни со користење на суровини и репродукционен материјал 
платени со средства на стоковен кредит земен според од-
редбите на Законот за земање определени стоковни креди-
ти во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83)", во точка 5а, во називот на од-
делот „Увоз на суровини и репродукционен материјал 
што се плаќаат со средства на стоковен кредит земен спо-
ред одредбите на Законот за земање определени стоковни 
кредити во странство во 1983 и 1984 година", во точка 17а, 
во уводната реченица на став 1, во одредбата под 3 и во 
одредбата под 4, по зборовите: „репродукционен матери-
јал" се додаваат запирка и зборовите: „опрема и делови". 

5. Во кодексот на шифрите за пополнување на обрас-
ците во постапка на пријавување на склучени договори за 
надворешнотрговски промет, што е даден во прилогот 9 
на упатството, во оддел VI - НАМЕНА НА УВОЗОТ шиф-
рата 7 се менува и гласи: 

"7 Суровини, репродукционен материјал, делови за 
производство на стоки за извоз, резервни делови и мате-
ријал за одржување на опремата што се користи во произ-
водството на стоки за извоз, освен стоките што се увезува-
ат врз основа на член 14а од Законот за земање определе-
ни стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година". 

По шифрата 7 се додаваат нови шифри 8 и 9 кои гла-
сат: 

„8 Суровини, репродукционен материјал, опрема и 
делови во смисла на член 14а од Законот за земање опре-
делени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 годи-
на. 

9. Суровини, репродукционен материјал и делови 
што се користат при давањето услуги во извоз, резервни 
делови и материјал за одржување на опремата што се ко-
ристи при давањето услуги во извоз, освен стоките што се 
увезуваат врз основа на член 14а од Законот за земање оп-
ределени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 го-
дина". 

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 23000 
24. август 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

461. 
Врз основа на точка 11 од Одлуката за начинот и ус-

ловите под кои извозот на стоки и услуги во одделни зем-
ји може да се договара со наплата во стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/84), сојузниот секретар за надво-
решна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ДОГОВАРАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КОИ ИЗВОЗ НА СТО-
КИ И УСЛУГИ ВО ОДДЕЛНИ ЗЕМЈИ МОЖЕ ДА СЕ 
ДОГОВАРА СО НАПЛАТА ВО СТОКИ И ЗА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН ТОА БА-

РАЊЕ 

1. Организациите на здружен труд за одобрување на 
договарање на работите од точ. 2 и 7 на Одлуката за начи-
нот и условите под кои извозот на стоки и услуги во од-
делни земји може да се договара со наплата во стоки (во 
натамошниот текст: Одлуката) поднесуваат барање до 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

2. Барањето од точка 1 на ова упатство се поднесува 
во три примероци на обрасците бр. 1 и 2, кои се отпечате-
ни кон ова упатство и претставуваат негов составен дел. 

Кон барањето организацијата на здружен труд подне-
сува доказ дека е обезбедено правото на увоз односно из-
воз ио основ на контингент, дозвола или согласност, ако 
за стоките што се увезуваат односно извезуваат е пропи-
шано да се увезуваат односно извезуваат врз основа на 
контингент, дозвола или согласност, доказ дека се обезбе-
дени средствата во смисла на точка 8 став 2 од Одлуката, 
ако во извршувањето на работите од точ. 2 и 7 на Одлука-
та учествуваат повеќе организации на здружен труд, дого-
вор или самоуправна спогодба со која се регулирани меѓу-
себните права и обврски и потврда за оптоварувањето на 
општествено-признатите репродукциони потреби за вред-
носта на стоките што се увезуваат. 

3. По приемот на поднесеното барање, Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија доставува по еден при-
мерок од барањата до Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи и до Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија, на мислење во смисла на точка 9 од 
Одлуката. 

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги 
разгледува барењета на организациите на здружен труд за 
одобрување на договарање на работите од точ. 2 и 7 на 
Одлуката по прибавено мислење од Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи и од Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија и донесува решение што 
му го доставува на подносителот на барањето во три при-
мероци. 

Еден примерок од решението од став 1 на оваа точка 
организацијата на здружен труд задржува за свои потреби, 
вториот примерок го доставува кон пријавата за склуче-
ниот договор за надворешнотрговски промет на над-
лежната народна банка на републиката односно автоном-
ната покраина, а третиот примерок - на овластена банка 
кај која организацијата на здружен труд што увезува сто-
ки има девизна сметка. 

5. Организацијата на здружен труд што го примила 
решението од точка 4 на ова упатство е должна да се при-
држува кон сите услови и рокови утврдени со тоа реше-
ние. 

Организацијата на здружен труд на која и е одобрено 
договарање на работите од точ. 2 и 7 на Одлуката е 
должна за промената на податоците од барањето поднесе-
но на обрасците бр. 1 и 2 да ги наведе причините поради 
кои настанале промените, било да е во прашање про-
должување на рокот на извршувањето на работата било 
да е измена на други услови од решението. 
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По исклучок од одредбата на став 2 на оваа точка, ор-
ганизацијата на здружен труд не е должна да го известува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за наста-
натите промени, ако е во прашање: 

1) зголемување односно намалување на количеството 
на стоки до 5% - ако количеството на стоки во решението 
е назначено со клаузула „сса" односно до 2% - ако коли-
чеството во решението е фиксно определено; 

2) зголемување на куповната цена до 5% односно на-
малување на куповната цена - од цената наведена во ре-
шението. 

6. Ако организацијата на здружен труд се откаже од 
вршење на определена работа, должна е за тоа да го извес-
ти Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок 
од 30 дена од денот на откажувањето. 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 23001 
28 август 1984 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Образец бр. 1 

(фирма, односно назив на организаци-
јата на здружен труд) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Б е л г р а д 

Барање за одобрување на дого-
варање на инвестиционите рабо-
ти што се наплатуваат со увоз 
на нафта, нафтени деривати, јаг-
лен за коксирање и други суро-
вини 

Ве молиме, врз основа на точка 9 од Одлуката за на-
чинот и условите под кои извозот на стоки и услуги во од-
делни земји може да се договара со наплата во стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/84), да ни одобрите дого-
варање на инвестициони работи со наплата-увоз на нафта, 
нафтени деривати, јаглен за коксирање и други суровини 
(во натамошниот текст: суровини) во смисла на точка 2 од 
таа одлука. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I. Извоз 

1. Вид на инвестиционите работи 
2. Земја на изведување на инвести-

ционите работи 
3. Вкупна вредност на инвестицио-

ните работи во странска валута 
Од тоа: 
- извоз од Југославија на опрема 

за потребите на изведувањето 
на тие работи 

- вредност на услугата на изве-
дувањето на инвестиционите 
работи 

4. Наплата на инвестиционите ра-
боти: 
- во суровини 
- во национална валута 
- во конвертибилна валута 

5. Рок и динамика на извршувањето 
на инвестиционите работи 

II. Увоз 
1. Количество, вид и цена на суро-

вини, по единица мера, што се 
увезуваат, со назнака на парите-
тот (ЕСО, С1Р, СР, РОВ и ел.) ; 

2. Вкупна вредност на увозот на су-
ровини во странска валута 

3. По кој режим суровините се уве-
зуваат - да се специфицира кои 
суровини и кои количества на су-
ровини се увезуваат, со назначу-
вање на вредноста во странска 
валута за секоја суровина по 
режим на увоз * 

4. Цена на суровината при редовен 
увоз со ист паритет 

5. Домашен увозник регистриран за 
увоз на суровините од точка 1 на 
овој дел 

6. За чија сметка се врши увозот на 
суровини и кои се крајните ко-
рисници 

7. Странски продавач и земја од ко-
ја се увезуваат суровините 

8. Земја на потекло на суровините 
9. Износи на превозните трошоци 

на странската релација и во која 
валута тие се плаќаат, ако суро-
вините не се увезуваат по пари-
тет франко југословенска грани-
ца 

10. Рок и динамика на увозот на су-
ровини 

(М.П.) (Потпис на овластеното лице) 

Образец бр. 2 

(фирма, односно назив на организаци-
јата на здружен труд) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Б е л г р а д 

Барање за одобрување на дого-
варање на извоз на стоки и услу-
ги, освен на инвестициони рабо-
ти, што се наплатува со увоз на 
стоки 

Ве молиме, врз основа на точка 9 од Одлуката за на-
чинот и условите под кои извозот на стоки и услуги во од-
делни земји може да се договара со наплата во стоки 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/84), да ни одобрите дого-
варање на извоз на стоки и услуга со наплата - увоз на 
стоки во смисла на точка 7 од таа одлука. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I. Извоз 

1. Количество, вид и цена на стоки-
те, по единица мера, што се изве-
зуваат со ознака на паритетот 
(ЕСО, С1Р, СР, РОВ и сл.) 

2. Вкупна вредност на извозот на 
стоки во странска валута 

3. Тарифен број, наименување на 
стоките и форма на извозот 

4. Цена на стоките при редовен из-
воз со ист паритет 

5. Процент на провизијата, рабат и 
др. што се даваат при извозот на 
стоки на странски купувач 

6. Домашен извозник регистриран 
за извоз на стоките од точка 1 на 
овој дел 

7. Производител на стоките 
8. Странски купувач и земја на из-

возот 
9. Рок и динамика на извозот на 

стоките 

II. Увоз 
1. Количество, вид и цена на стоки-

те, по единица мера, што се уве-
зуваат со назнака на паритетот 
(ЕСО, С1Е, СЕ, ЕОВ и ел.) 

2. Вкупна вредност на увозот на 
стоки во странска валута 

3. По кој режим стоките се увезува-
ат - да се специфицира кои стоки 
и кои количества стоки се увезу-
ваат, со назначување на вреднос-
та во странска валута за секоја 
стока по режим на увоз 

4. Цена на стоките при редовен 
увоз со ист паритет 

5. Домашен увозник регистриран за 
увоз на стоките од точка 1 на овој 
дел 

6. За чија сметка се врши увозот на 
стоки и кои се крајните корисни-
ци 

7. Странски продавач и земја од ко-
ја се увезуваат стоките 

8. Земја на потекло на стоките 
9. Износи на превозните трошоци 

на странската релација и во која 
валута тие се плаќаат, ако стоки-
те не се увезуваат по паритетот 
франко југословенска граница 

10. Рок и динамика на увозот на сто-
ките 

(М.П.) (Потпис на овластеното лице) 

462. 
Врз основа на член 74 став 3„член 123 став 3, член 164 

став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и 
член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84) и точка 
9 од Одлуката за работите на вршењето услуги при обла-
городувањето на стоките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во ца-

ринската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80, 
69/81, 42/83 и 52/83) член 4а се менува и гласи: 

„Ако се врши царинење на суровини, репродукцио-
нен материјал и делови, заради производство на стоки за 
извоз или за давање услуги во извозот, на резервни делови 
и материјали потребни за одржување на опремата што се 
користи во производството на стоки за извоз или во дава-
њето услуги во извозот, како и на суровини, репродукцио-
нен материјал, опрема и делови што се плаќаат од креди-
тите на меѓународните финансиски организации, ако тие 
материјали домашните производители, односно изведува-
чи на работите ги користат во производството - вградува-
ат во производството на опрема по работите добиени на 
маѓународните лицитации, а кои се платени со средствата 
од стоковен кредит земен врз основа на Законот за земање 
определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83, 22/84), 
рубриките 24, 46, 54 и 56 од увозната царинска деклараци-
ја се пополнуваат на следниот начин, и тоа: 

1) во рубриката 24, во шифреното поле со должина од 
пет места се запишуваат последните четири цифри од бро-
јот од рубриката 10 на пријавата за склучениот договор за 
увоз на стоки; 

2) во рубриката 46 (Износ на посебните давачки за 
земјоделски производи во динари), во шифреното поле со 
должина од осум места се запишува вредноста на стоките 
за кои е преземена обврска за извоз според договорот за 
стоковниот кредит, изразена во САД долари. Ако според 
договорот за стоковниот кредит е преземена обврска за 
извоз во друга валута, а не во САД долари, пресметување-
то во САД долари се врши според курсот на динарот ут-
врден во точка 4 на Одлуката за утврдување на курсевите 
на странски валути заради определување на основицата за 
пресметување на царина и на други увозни давачки, да-
ночни олеснија за остварениот девизен прилив при изво-
зот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и 
за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/82, 3/83, 7/83 и 62/83); 

3) во рубриката 54 (Намена на увозот), во шифреното 
поле со должина од две места се запишува ознаката што е 
внесена во засеченото поле на рубриката 25 на пријавата 
за склучениот договор за увоз на стоки, и тоа: 

- 07 за суровини, репродукциони материјали и дело-
ви, заради производство на стоки за извоз, резервни дело-
ви и материјал за одржување на опремата што се користи 
во производството на стоки за извоз; 

- 08 за суровини, репродукционен материјал, опрема 
и делови што се плаќаат од кредитите на меѓународните 
финансиски организации ако тие материјали домашните 
производители, односно изведувачи на работите ги корис-
тат во производството-вградуваат во производството на 
опремата по работите добиени на маѓународните лицита-
ции; 

- 09 за суровини, репродукционен материјал и делови 
за давање услуги во увозот, резервни делови и материјал 
за одржување на опремата што се користи во давањето ус-
луги во извозот. 



Петок, 7 септември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 1125 

4) во рубриката 55 (Извор на средствата), во шифре-
ното поле со должина од две места се запишува ознаката 
„87" која е внесена во засенченото поле на рубриката 24 на 
пријавата за склучениот договор за увоз на стоки.". 

Член 2 
Член 13а се менува и гласи: 
„Ако се врши царинење на суровини, репродукцио-

нен материјал и делови, заради производство на стоки за 
извоз или за давање услуги во извозот, на резервни делови 
и материјали потребни за одржување на опремата што се 
користи во производството на стоки за извоз или во дава-
њето услуги во извозот, како и на суровини, репрдукцио-
нен материјал, опрема и делови што се плаќаат од креди-
тите на меѓународните финансиски организации, ако тие 
материјали домашните производители односно изведува-
чи на работи ги користат во прозводството - вградуваат 
во призводството на опремата по работите добиени на ме-
ѓународните лицитации, увезени преку консигнации, а кои 
се платени со средства од стоковниот кредит земен врз ос-
нова на Законот за земање определени стоковни кредити 
во странство во 1983 и 1984 година (во натамошниот те-
кст: Закон за стоковни кредити), рубриките 32, 39, 41 и 43 
од увозната царинска декларација за конечно царинење на 
консигнациони стоки се пополнуваат на следниот начин, и 
тоа: 

1) во рубриката 32 (Износ на посебната давачка за 
земјоделски производи во динари), во шифреното поле со 
должина од осум места се запишува вредноста на стоките 
за кои според договорот за стоковниот кредит е преземена 
обврска за извоз, изразена во САД долари. Ако според до-
говорот за стоковниот кредит е преземена обврска за из-
воз во друга валута, а не во САД долари, пресметувањето 
во САД долари се врши според курсот утврден во точка 4 
на Одлуката за утврдување на курсевите на странски валу-
ти заради определување на основицата за пресметување 
на царина и други увозни давачки, даночни олесненија за 
остварениот девизен прилив при извозот и искажувањето 
на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на ста-
тистиката; 

2) во рубриката 39 (Извор на средствата), во шифре-
ното поле со должина од две места се запишува ознака-
т а , ^ " од налогот за извршување на дознаката во стран-
ство - Образец 1450; 

3) во рубриката 41 (Намена на увозот), во шифреното 
поле со должина од две места се запишува ознаката од на-
логот за извршување на дознаката во странство - Образец 
1450, и тоа: 

- 07 за суровини, репродукционен материјал и делови 
заради производство на стоки за извоз, резервни делови и 
материјал за одржување на опремата што се користи во 
поризводството на стоки за извоз; 

- 08 за суровини, репродукционен материјал, опрема 
и делови што се плаќаат од кредитите на меѓународните 
финансиски организации ако тие материјали домашните 
производители, односно изведувачите на работи ги корис-
тат во производството - вградуваат во производството на 
опрема по работите добиени на меѓународните лицита-
ции; 

- 09 за суровини, репродукционен материјал и делови 
за давање услуги во извозот, резервни делови и материјал 
за одржување на опремата што се користи во давањето ус-
луги во извозот; 

4) во рубриката 43, во шифреното поле со должина од 
четири места се запишуваат последните четири цифри од 
бројот на рубриката „Број на кредитната пријава" од на-
логот за извршување на дознаката во странство - Образец 
1450.". 

Член 3 
Во член 18 точка 10 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Ако се извезуваат стоки што се произведени со ко-

ристење на увезени стоки платени со средствата од сто-
ковните кредити со примена на член 7а од Законот за Ца-

ринската тарифа, во рубриката 10 се запишува: „Извоз на 
стоки произведени од увезените стоки земени на кредит со 
примена на член 7а од Законот за Царинската тарифа", а 
во шифреното поле се запишува ознаката: „20". 

Ако се извезуваат стоки што се произведени со корис-
тење на увезените стоки платени со средствата од стоков-
ните кредити без примена на член 7а од Законот за Царин-
ската тарифа, во рубриката 10 се запишува: „Извоз на сто-
ки произведени од увезените стоки земени на кредит без 
примена на член 7а од Законот на Царинската тарифа", а 
во шифреното поле се запишува ознаката: „21"." 

Член 4 
Член 18а се менува и гласи: 
„Ако се врши царинење на стоки што се поризведени 

со користење на увезените стоки платени со средствата од 
стоковните кредити врз основа на Законот за стоковните 
кредити, во рубриката 20 од извозната царинска деклара-
ција се запишуваат последните четири цифри од бројот на 
кредитната пријава што е внесена во засенченото поле на 
налогот за извршување на дознаката во странство - Обра-
зец 1450, ако увозот е извршен преку консигнација.". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-8059/1 
8 август 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Миленко Николиќ, е. р. 

463. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА ТЕХНИКА ВО 

ВИСОКАТА ГРАДБА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Топлотна техника во високата град-
ба: Вентилационен биланс на стан ЈТЈЅ 1Ј.Ј5.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/75). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 22 јануари 1984 го-

дина. 

Бр. 50-16112/1 
2 ноември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ), е. р. 
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464 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМА И 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гума и пластични маси, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Гума и пластични маси. Стандар-
дна атмосфера за кондиционирање и ис-
питување мостри на гума и на пластични 
маси JUS G.S0.050 

2) Пластични маси. Определување на 
тврдоста со метода на втиснување на игла 
(тврдост според Шор) JUS G.S2.525 

3) Пластични маси. Определување на 
тврдоста со метода на втиснување на куг-
личка JUS G.S2.526 

4) Пластични маси. Определување на 
тврдоста според Роквел JUS G.S2.527 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 точка 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на 
гума и пластични маси што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Применувањето на југословенските стандарди од 
член 1 точ. 2 до 4 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Стандардни атмосфери за кондиционирање и испиту-
вање мостри на гума и на пластични маси —JUS G.S0.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на гумата и пластичните маси. 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-19148/1 
27 декември 1983 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 
Милан Спасиќ, е. р. 

465. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
? А ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за дигитална електроника, што го има следниот 
назив и ознака: 

Дигитална електроника. Термини, 
кратенки и дефиниции JUS N. АО. 522 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19140/1 
27 декември 1983 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Спасиќ, е. р. 

466. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАШТИТА 

ОД ПОЖАР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за заштита од пожар што го има следниот назив 
и ознака: 

Заштита од пожар и експлозија. За-
штита од пожар. Термини и дефиниции — JUS Z.C0.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

27 декем^ри^9^3 година н Ѕ Т и Г з Г в Г з а 
Белград стандардизација, 

Милан Спасиќ, е. р. 
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467. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80). ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЗЕН АЛАТ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следите називи и ознаки; 

1) Врезници за метрички навој со 
триаглест ISO-профил JUS K.D6.050 

2) Врезници за метрички фин навој со 
триаглест ISO-профил JUSD.D6.051 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
резен алат („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1228/1 
20 јануари 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

468. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 

НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Сообраќајни знаци на патиштата. 
Дополнителни табли. Графичко претста-
вување JUS Z.S2.308 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
сообраќајни знаци на патиштата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/84). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1580/1 
26 јануари 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

469. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80). ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕКСПЛОЗИОНА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Експлозиона заштита. Заштитни 
стакла. Главни мерки JUS N. Ѕ8. 243 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ек-
сплозиона заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/72). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-3748/1 
14 февруари 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

470. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК, 

ЖЕЛЕЗО И ЛИМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за челик, железо и лим, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Челици за обработка на автомати. 
Технички услови JUS С.В0.505 

2) Железо за преработка во челик. 
Технички услови JUS С.В1.010 

3) Тркалезни челици, влечени, лупени 
и брусени во толеранциско поле h 11. Об-
лик и мери JUS С.В3.411 

4) Тркалезни челици, влечени, лупени 
и брусени во толеранциско поле h 9. Об-
лик и мери JUS С.В3.412 

5) Шестоаголни челици влечени во 
толеранциско поле h 11. Облик и мери JUS С.В3.441 

6) Континуирано тополопоцинкува-
ни лимови од нискојаглеродни челици. 
Технички услови JUS С.В4.025 

7) Ладновалани бели лимови и лад-
новалани фини лимови - во табли JUS С.В4.026 

8) Челичен лим за подвижни садови 
за течни и под притисок растворени гасо-
ви. Технички услови JUS С.В4.030 

9) Топлопоцинкувани лимови од јаг-
лероден челик. Облик и мери JUS С.В4.081 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на че-
лик, железо и лим што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Поцинкувани лимови JUS С.В4.081 
донесен со Решението за донесување на југословенски 
стандарди за лимови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/52) 

2) Тркалезни челици влечени, во то-
леранциско поле h 11. Облик и мери JUS С.В3.411 

3) Тркалезни челици влечени, во то-
леранциско поле h 9. Облик и мери JUS С.В3.412 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
топловалан и влечен челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Решението за југословенскиот 
стандард за челичен лим за садови за течни гасови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), Решението за југос-
ловенскиот стандард за челици за обработка на автомати 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67) и Решението за југос-
ловенските стандарди за влечен челик и челична жица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/70). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-3988/1 
6 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

471. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/88 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕД 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Мед JUS Е.В1.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
пресно овошје и зеленчук, сончогледово семе и мед 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/55). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-5531/1 
29 март 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ е. р. 

472. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВО-

ДИ ОД ПЧЕНИЦА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да ваз|и југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Мелнички производи од пченица JUS E.G1. 001 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
земјоделски производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/55). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5530/1 
29 март 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ е. р. 

473 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАУЧУК И 

ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за каучук и гума, што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Каучук. Земање на мостри од бали — JUS G.C1. 051 
2) Каучук. Подготовка на мостри за 

испитување JUS G.C1. 053 
3) Каучук. Определување на 

содржината на испарливите материи JUS G.C1.054 
4) Каучук и гума. Определување на 

содржината на пепелот JUS G.C1. 055 
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5) Каучук и сурова смеса. Брза мето-
да за определување на пластичноста JUS G.C1. 056 

6) Каучук, природен. Определување 
на индексот на задржување на пластич-
ност (PRI) JUS G.C1. 057 

7) Каучук и гума. Определување на 
содржината на вкупните екстрактивни ма-
терии JUSG.C1.061 

8) Каучук. Стирен-бутадиен-каучук 
(SBR). Определување на содржината на 
органските киселини JUS G.C1. 062 

9) Каучук. Стирен-бутадиен-каучук 
(SBR). Определување на содржината на 
сапунот JUS G.C1. 063 

10) Гума. Подготвување, замесување 
и вулканизација на испитните смеси. Оп-
рема и постапки JUS G.C1. 071 

11) Каучук. Природен каучук (NR). 
Испитна рецептура за оцена на вулканиза-
ционите карактеристики JUS G.C1. 072 

12) Каучук. Стирен-бутадиен-каучук 
(SBR), емулзионо полимеризиран. Испит-
на рецептура за оцена на вулканизациони-
те карактеристики JUS G.C1. 073 

13) Гума, смеси. Определување на 
брзината на вмрежување на смесите со по-
мош на вискозиметар според Муни JUS G.S2.117 

14) Гума, смеси. Мерење на вулкани-
зационите особини со помош на вулкаме-
тар со осцилирачки диск JUS G.S2.118 

Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS G.C1.053, JUS 

G.C1.056, JUS G.C1.057, JUS G.C1.071, JUS G.C1.072, JUS 
G.C1.073, JUS G.S2.118 и точка 5 од југословенскиот стан-
дард JUS G.S2.117, чие применување не е задолжително, 
југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат на каучук и 
гума што ќе се произведат односно увезат од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Одредување на брзината на 
вмрежувањето на гумени смеси со помош 
на вискозиметар по Муни (Mooney) JUS G.S2.117 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на каучук и гума („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-8776/1 
30 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

П у к а а т Драгоевиќ, е. р. 

474. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80). ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОМПРЕ-

СОРИ, ПНЕВМАТСКИ АЛАТИ И МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за компресори, пневматски алати и машини, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Компресори, пневматски алати и 
машини. Термини и дефиниции. Општи 
поими JUS M.F3.100 

2) Компресори, пневматски алати и 
машини. Компресори. Термини и дефини-
ции JUS M.F3.101 

3) Компресори, пневматски алати и 
. машини. Пневматски алати и машини. 

Термини и дефиниции JUSM.F3.102 
4) Компресори. Класификација и де-

финиции JUS M.F3.120 
5) Стабилни воздушни компресори. 

Технички услови JUSM.F3.150 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS M.F3.100, JUS 

M.F3.101, JUS M.F3.102 и JUS M.F3.120 чие применување 
не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на 
овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на компресори, пневматски алати и машини што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-8947/1 
4 јуни 1984 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
В у к а и Драгоевиќ, е. р. 

475. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕХНИЧКИ 

ЦРТЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за технички цртежи, што го има следниот назив 
и ознака: 

Технички цртежи. Општи принципи 
на прикажување JUS А.АОЛ 10 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тех-
нички цртежи од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 3 
Југосвенскиот стандард од член 1 на овој правилник е 

задолжителен во целост, а ќе се применува на возила за 
внатрешен транспорт што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Цртежи во машинството: Ортого-
нално проектирање JUS М.А0.050-1956 

2) Цртежи во машинството: Пресеци 
JUS М.А0.051-1956 

3) Цртежи во машинството: Заштеди 
на проекции и упростување при цртањето 

JUS М.А0.053-1956 
донесени во Решението за престанување на важењето на 
југословенските стандарди за цртежи во машинството, из-
дание од 1952 година, и за нивната замена со југословен-
ските стандарди за цртежи во машинството, издание од 
1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за цртежи во машинството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/72). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-8950/1 
4 јуни 1984 година 

Белград 

Бр. 50-8948/1 
4 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

477. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛ-

НАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

Метода на определување на тргов-
ската маса JUS F.S9.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на текстилната индустрија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/64). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

476. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВОЗИЛА ЗА 

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за возила за внатрешен транспорт, што го има 
следниот назив и ознака: 

Возила за внатрешен транспорт. Са-
моодни возила. Класификација и номен-
клатура JUSZ.S3.201 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Бр. 50-9881/1 
21 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

478. 
Врз основа на член 81 став 2 и член 84 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со сојузниот секретар за пазар и оп-
шти стопански работи, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ШАМПОН ЗА 

МИЕЊЕ КОСА 
1) Шампон за миење на коса (во натамошниот текст: 

шампон) може да се пушта во промет на единствениот ју-
гословенски пазар само во оригинално пакување. 

Како оригинално пакување, во смисла на оваа наред-
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ба, се подразбира шампон спакуван пред неговото пушта-
ње во промет во вреќички од пластична, алуминија или 
каширана фолија, пластични или метални туби, шишиња 
и кутии од стакло или пластична маса, канистри, буриња 
и ел. на начин со кој се осигурува содржината на пакува-
њето да не може да се измени, потроши, односно употреби 
без отворање или оштетување на пакувањето, за да може 
така спакуваниот шампон да му биде понуден на непос-
редниот потрошувач. 

2. Шампонот мора да биде деклариран. 
Декларацијата содржи: 
1) фирма, односно назив и седиште или регистриран 

знак на производителот; 
2) назив на шампонот, односно негово трговско име; 
3) податок за нето-масата на содржината на ориги-

налното пакување (за нето-маси поголеми од 100 ш1 или 
100§), изразена во единици на маса или податок за нето-за-
фатнината на оригиналното пакување, изразена во едини-
ци на зафатнина; 

4) податоци за намената на шампонот зависно од ви-
дот и типот на косата. 

3. Шампонот го декларира производителот, односно 
увозникот. 

Декларацијата мора да биде отпечатена или втисната 
на поединечно оригинално пакување, или отпечатена на 
налепница, или приложена кон оригиналното пакување, 
така што пропишаните податоци да бидат лесно забе-
лежливи, читливи и за купувачот разбирливи. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истек на 12 месеци 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10097/1 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

479. 
Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македо-
нија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Ср-
бија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна 
Гора, Собранието на САП Војводина и Собранието на 
САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ОБВРСКИ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Заради создавање на економски услови за јакнење на 

материјалната положба на здружениот труд и заради усо-
, гласување на потрошувачката со реалните можности и со 
остварениот доход во стопанството, учесниците на овој 
договор се обврзуваат дека, во согласност со своите над-
лежности, ќе преземат мерки за намалување на материјал-
ните обврски на стопанството и создавање на поволни ус-
лови за спроведување на политиката на цените и јакнење 
на репродуктивната способност на организациите на 
здружен труд на општественото стопанство во согласност 
со основните определби на политиката на општествено-
-економскиот развој, утврдена со Резолуцијата за општес-
твено-економскиот развој и економската политика на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 
година. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во сог-

ласност со своите надлежности, ќе ги преземат потребни-

те мерки со цел сите носители на одлучувањето во облас-
та најопштата и заедничката потрошувачка односно сите 
општествено-политички заедници и самоуправни интерес-
ни заедници најдоцна до крајот на јуни 1984 година врз се-
лективна основа да ги намалат за 5% стапките на издвоју-
вањето средства на име даноци и придонеси од доходот и 
чистиот доход на организациите на здружен труд во однос 
на 1983 година. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни дека, заради 

намалување на даноците и придонесите од личните дохо-
ди на работниците, најдоцна до крајот на јуни 1984 година 
со прописи ќе ги намалат стапките на даноците и придоне-
сите од личните доходи, така што збирната стапка да биде 
за два процентни поена пониска од збирната стапка во 
1983 година. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека во вкуп-

ниот износ на намалувањето на материјалните обврски на 
стопанството можат да бидат содржани и издвојувањата 
од доходот на организациите на здружен труд од областа 
на стопанството за нивните работни заедници. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни дека, заради 

намалување на другите материјални обврски на стопан-
ството од доходот на организациите на здружен труд, со 
своите мерки ќе обезбедат во 1984 година да се намалат 
најмалку за 10% просечно стапките односно издвојувања-
та од доходот по основ на членарини за општите 
здруженија и коморите, надоместите за банкарските услу-
ги и платниот промет, придонесите за општонародната 
одбрана и општествената самозаштита, премиите за оси-
гурување и другите издвојувања од доходот на стопан-
ството во однос на нивото од јануари 1984 година. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни дека со свои-

те прописи ќе ја утврдат селективната политика на рас-
тежот на средствата за општи општествени, заеднички и 
други потреби, земајќи го предвид вкупното растоварува-
ње од чл. 2 до 5 на овој договор, зависно од потребите на 
развојот на одделни општествени дејности, со тоа што да 
не се ограничува издвојувањето за наука. Истовремено ќе 
се изврши преиспитување и намалување на бројот на са-
моуправните интересни заедници, намалување и укинува-
ње на административниот апарат во тие заедници, како и 
рационализација на административните работи. 

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе ја 
преиспитаат и можноста за укинување на одделни инсти-
туции во општествените дејности и ќе извршат нивно 
структурно усогласување со потребите на производство-

Учесниците на овој договор се согласни дека со пре-
земање на мерките од чл. 2 до 5 на овој договор ќе обезбе-
дат вкупно намалување на материјалните обврски на сто-
панството во 1984 година во однос на 1983 година за нај-
малку од 70 милијарди динари, и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 8.575 мил. динари 
СР Македонија 3.731 " 
СР Словенија 11.158 " 
СР Србија без САП 17.934 " 
СР Хрватска 19.677 " 
СР Црна Гора 1.169 " 
САП Војводина 6.475 " 
САП Косово 1.281 

В К У П Н О : 70.000 мил. динари 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе пре-

земат мерки да им оневозможат обезбедување на средства 
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за нови инвестиции на одделни самоуправни интересни за-
едници на вонстопанските дејности од придонесите на до-
ходот, и тие средства да се обезбедуваат со здружување од 
деловниот фонд на заинтересираните корисници на услу-
гите. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни дека из-

вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
извештајот за преземените мерки и за ефектите од овој до-
говор ќе му го достават на Сојузниот извршен совет нај-
доцна до 30 јули 1984 година. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека до кра-

јот на септември 1984 година ќе ги согледаат ефектите од 
преземените мерки предвидени со овој договор и ќе ја раз-
гледаат потребата за преземање на натамошни мерки за 
намалување на материјалните обврски на стопанството. 

Член И 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на неговите учесници. 
Член 12 

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 
11 јули 1984 година 

Белград 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Менсур Смајловић, 
член на Извршниот совет на 
Собранието и републички секре-

тар за финансии, е. р. 

За Собранието на 
СР Македонија, 

Александар Андоновски, 
член на Извршниот совет на 
Собранието и републички секре-

тар за финансии, е. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Алојз Клеменчич, 

член на Извршниот совет на 
Собранието и претседател на 
Комитетот за општи стопански 

работи, е. р. 

За Собранието на СР Србија 
Борислав Атанацковиќ, 

член на Извршниот совет на 
Собранието и републички секре-

тар за финансии, е. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Јово Галиќ, 

член на Извршниот совет на 
Собранието и републички секре-

тар за финансии, е. р. 

За Собранието на СР Црна Го-
ра, 

Велимир Шливанчанин, 
член на Извршниот совет на 
Собранието и републички секре-

тар за финансии, е. р. 
За Собранието на САП Војводи-

на, 
Исидор Сикицки, 

член на Извршниот совет на 
Собранието и покраински секре-

тар за финансии, е. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Сулејман Бектеши, 

претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието 

на САП Косово, е. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР 

I 
Се отповикува 
Цвието Јоб од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Кипар. 

И 
Се назначува 
Веселин Поповац, началник на управа - ополномош-

тен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Кипар. 

ДИ 
* 

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

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
29 јуни 1984 година 

Белград Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕ-

ПУБЛИКА УРУГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Џавид Емини од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Источна Република Уругвај. 
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Се назначува 
Љубиша Јеремиќ, специјален советник - отелномош-

тен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во Ис-
точна Република Уругвај. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 11 
9 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Марко Косин од должноста извонреден и ополно-

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

И 
Се назначува 
Анте Скатаретико, потпретседател на Извршниот со-

вет на Саборот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Хрватска, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Италија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 12 
16 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМ-

БИЈА 

I 
Се отповикува 
Стеван Шоќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Колумбија. 

И 
Се назначува 
Урош Маркич, републички советник во Извршниот 

совет на Социјалистичка Република Словенија, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Колумби-
ја. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 13 
24 јули 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ,е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ 

I 
Се отповикува 
Александар Псончак од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Мали. 

II 
Се назначува 
Душан Грубор, началник на управа - ополномоштен 

министер во Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Мали. 
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HI 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 14 
25 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕН-

ТИНА 

I 
Се отповикува 
Живко Кнежевиќ од должноста извонреден и ополно-

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

II 
Се назначува 
Филип Матиќ, член на Претседателството на Репуб-

личката конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Србија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Аргентина. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 15 
26 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

457. Одлука за дополнение на Одлуката за условите 
и начинот на пренос на девизи на давателите на 
услуги во меѓународниот стоковен сообраќај во 
1984 година 1119 

458. Одлука за измена на Одлуката за обемот и изво-
рите на девизи за намирување на обврските по 
странските кредити земени до 31 декември 1982 
година, како и за критериумите за користење на 
тие девизи во 1984 година 1119 

459. Одлука за начинот и условите за земање и корис-
тење на определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година 1119 

460. Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за обрасците за пријавување на договори за 
надворешнотрговски промет и за начинот на по-
полнување на тие обрасци 1121 

461. Упатство за поднесување барање за одобрување 
на договарање на работи за кои извоз на стоки и 
услуги во одделни земји може да се договара со 
наплата во стоки и за документацијата што се 
поднесува кон тоа барање 1122 

462. Правилник за измени на Правилникот за подне-
сување на исправи во царинската постапка 1124 

463. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за топлотна техника во 
високата градба 1125 

464. Правилник за југословенските стандарди за гу-
ма и пластични маси 1126 

465. Правилник за југословенскиот стандард за диги-
тална електроника 1126 

466. Правилник за југословенскиот стандард за за-
штита од пожар И 26 

467. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за резен алат 1127 

468. Правилник за ̂ престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за сообраќајни знаци на 
патиштата 1127 

469. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за експлозиона заштита 

Н27 
470. Правилник за југословенските стандарди за че-

лик, железо и лим И 27 
471. Правилник за престанување на важењето на ју-

гословенскиот стандард за мед 1128 
472. Правилник за престанување на важењето на ју-

гословенскиот стандард за мелнички производи 
од пченица 1128 

473. Правилник за југословенскиот стандард за кау-
чук и гума 1128 

474. Правилник за југословенските стандарди за ком-
пресори, пневматски алати и машини 1129 

475. Правилник за југословенскиот стандард за тех-
нички цртежи 1129 

476. Правилник за југословенскиот стандард за вози-
ла за внатрешен транспорт ИЗО 

477. Правилник за престанување на важењетона ју-
гословенскиот стандард од областа на текстил-
ната индустрија 47/1130 

478. Наредба за пакување и декларирање на шампон 
за миење коса ИЗО 

479. Договор за преземање мерки за намалување на 
материјалните обврски на стопанството 1131 
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