
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 34 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

410. 

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИН-
СКИ СТАПКИ ЗА УВОЗНА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВО-

ДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за определување на преференцијални 
царински стапки за увоз на определени производи од зем-
јите во развој („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/81) во точ-
ка 1 тар. број: „08.01" се брише. 

Во тар. број 22.09 одредбата под б) станува одредба 
под в). 

Во тар. број 29.39 во точка 4 одредбата под б) се мену-
ва и гласи: 

,,б) други: 

50 
50 
50" 

ре-
Во 

1) окситоцин, синтетички 
2) прединзолон 
3)други 

Во тар. број 33.01 во наименувањето, по зборот: 
зиноиди" запирката се заменува со точка и запирка. 
точка 1 по зборот: „растителна" зборот: ,,и" се брише. 

Во тар. број 47.01 наименувањата од точ. 2 до 8 се ме-
нуваат и гласат: 

„2) Целулоза дрвна, растворлива: 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

3) Целулоза дрвна, кау етична или сулфатна, небе ле-
на: 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

4) Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, белена 
или полубелена (освен растворлива): 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

5) Целулоза дрвна, сулфитна, небелена: 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

6) Целулоза дрвна, сулфитна, белена или полубелена 
(освен« растворлива): 
а) од иглолисници 
б) од широколисници 

7) Полуцелулоза, дрвна 
8) Целулоза друга, освен дрвна 

Ех. 
Еспарто целулоза". 

Во тар. број 73.10 во наименувањето зборовите: „од 
железо и" се заменуваат со зборовите: „од железо или", а 
зборовите: „рударски дупчења" - со зборовите: „рударски 
бургии"; 

Во тар. број 73.13 во точка 2 зборот: „преработувани" 
се заменува со зборот: „обработувани". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) Валани, но натаму ^обработувани, со дебелина 

под 3 mm: 
а) ладно валани, за електролитичко калаисување со 

дебелина од 0,15 до 0,50 mm, со намотки 26,6 
б) други 26,6"; 
Во тар. број 85.03 во точка 2 зборовите: „(жива-цинк, 

сребро-цинк, никел-кадмиум)" се бришат; 
Во тар. број 90.17 во точка 3 во одредбата под д) по 

алинејата се додава нова алинеја, која гласи: 
„- Игли, шприцеви од сите видови 33,3" 
Во одредбата под е) првата алинеја се брише. 
Во тар. број 97.06 наименувањето се менува и гласи: 
„Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, 

атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен 
простор (освен предметите што се распоредуваат во гар. 
број 97:04)". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) Лизгалки и тркалки (ролшуи), со чевли или без 

чевли 
в) Тркалки (ролшуи) со чевли 33,3 
г) Тркалки (ролшуи) без чевли 33,3" 
Точка 10 се менува и гласи: 
„10) Друго 

Ех. 
Друг спортски прибор, освен мотки за скокање во ви-

сочина, од дрво и метал, и копја од дрво 33,3". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 297 
12 јули 1984 година 

* Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

411. 

Врз основа на член 54 од Законот за заштита на про-
најдоци, технички унапредувања и знаци за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), на предлог од Сојуз-
ниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВА-
ТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИ-

ТЕ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката 

за стекнување и одржување во важност на правата со кои 
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се штитат пронајдоците и знаците за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82), точката 4 се менува 
и гласи: 

„4. Лицата што не се во работен однос, а се евиденти-
рани како невработени, лицата во работен однос, пензио-
нерите, инвалидите, учениците и студентите, самостојните 
пронајдувачи и самостојните уметници, како и војниците 
на отслужување на воениот рок го плаќаат надоместот на 
трошоците од точка 3 на оваа одлука намален за 50%." 

2. Во Тарифата на надоместите за објавување на па-
тентни списи и податоци за пријавите на патенти и за пра-
вата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разлику-
вање, која е составен дел на Одлуката, во тарифниот број 
1 бројот: „850" се заменува со бројот: „1.300". 

3. Во тарифниот број 2 се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во алинеја прва зборовите: „нумерички код" се за-
менуваат со зборовите: „ред на нумерички код", а бројот: 
„21" се заменува со бројот: „30"; 

2) во алинеја втора бројот: „21" се заменува со бро-
јот: „30"; 

3) во алинеја трета бројот: „260" се заменува со бро-
јот: „370"; 

4) во алинеја четврта бројот: „180" се заменува со 
бројот: „260". 

4. Во тарифниот број 3 во алинеја прва бројот: „21" се 
заменува со бројот: „30", во алинеја втора бројот: „140" се 
заменува со бројот: „200", а во алинеја трета бројот: „260" 
се заменува со бројот: „370". 

5. Во тарифниот број 4 бројот: „480" се заменува со 
бројот: „680". 

6. Во тарифниот број 5 бројот: „21" се замнува со бро-
јот: „30". 

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

Е. п. бр. 298 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

412. 

Врз основа на член 69 став 10 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 РЕГУЛИРАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА И ВИДОВИТЕ НА СТОКИ ПРЕДВИДЕНИ 
СО ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СТОКОВНА РАЗМЕНА СО 

ЗЕМЈИТЕ НА КЛИРИНШКОТО ПОДРАЧЈЕ 
1. Количествата и видовите на стоки чиј извоз и увоз 

се предвидени со протоколите за стоковна размена со зем-
јите на клириншкото подрачје, а за кои организациите на 
здружен труд што учествуваат во размената на стоки и ус-
луги со тие земји не склучиле самоуправни спогодби се 
распоредуваат во согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Приоритет при распоредувањето на количествата 
и видовите на стоките од точка 1 на оваа одлука при уво-
зот од определена земја на клириншкото подрачје имаат 
оние организации на здружен труд што извезуваат стоки и 
услуги во таа земја. 

Во распределбата на количествата и видовите на сто-
ки од став 1 на оваа точка што не се распоредени во смис-
ла на тој став, приоритет имаат организациите на здружен 
труд што стоките и услугите ги извезуваат во другите зем-
ји на клириншкото подрачје. 

. При распоредувањето на количествата и видовите на 
стоките од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се води сметка за ви-
сочината на репродукционите потреби на организациите 
на здружен труд извозници, како и на другите организа-
ции на здружен труд што со таа организација склучиле са-
моуправна спогодба или договор за заедничко производ-
ство за извоз. 

3. Приоритет при распоредувањето на количествата 
и видовите на стоките од точка 1 на оваа одлука при изво-
зот во определена земја на клириншкото подрачје имаат 
оние организации на здружен труд што во претходните 
две години оствариле поголем извоз во таа земја. 

Во распределбата на количествата и видовите на сто-
ките од став 1 на оваа точка што не се распоредени во 
смисла на тој став, приоритет имаат организациите на 
здружен труд што во претходните две години оствариле 
поголем извоз во другите земји на клириншкото подрачје, 
како и организациите на здружен труд што имаат поголе-
мо учество во производството на тие стоки во земјата. 

При распоредувањето на количествата и видовите на 
стоките од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се води сметка за учес-
твото на суровини и репродукциони материјали увезени 
од конвертибилното подрачје во производството на стоки-
те што се извезуваат. 

4. Распоредување на количествата и видовите на сто-
ките во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука на одделни ор-
ганизации на здружен труд ќе изврши со решение Сојузни-
от секретаријат за надворешна трговија, по претходно 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југослави-
ја. 

5. Ако за распоредувањето на количествата и видови-
те на определените стоки од точка 1 на оваа одука е заин-
тересиран помал број организации на здружен труд, учес-
ници во размената со земјите на клириншкото подрачје, 
Сојузниот срекретаријат за надворешна трговија, на пред-
лог од Стопанската комора на Југославија, може да изда-
де согласност тие стоки да можат да се увезуваат и извезу-
ваат без обврска за прибавување на решение во смисла на 
одредбите од оваа одлука. 

6. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе 
ја извести Народната банка на Југославија за кои стоки од 
точка 1 на оваа одлука ќе издава решенија односно соглас-
ност во смисла на точ. 4 и 5 од оваа одлука. 

7. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на изво- „ 
зот и увозот на производи со посебна намена. 

8. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе 
пропише, според потреба, кои податоци и документација 
се потребни за донесување решенија според оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 301 
12 јули 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

413. 

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 
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31 декември 1982 година, како и за критериумите за корис-
тење на тие девизи во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/84) во точка 4 процентот: „3,9%", се замену-
ва со процентот: „4,7%". 

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

Е. п. бр. 302 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

414. 

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
цијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84) 
во точка 3 став 1 процентот: „60,5%" се заменува со про-
центот: „67,3%", а процентот: „39,5%" се заменува со про-
центот: „32,7%", а во став 2 процентот: „60,5%", се замену-
ва со процентот: „67,3". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 303 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

415. 

Динари 
1) обично писмо со маса до 20g 6,00 
2) обично писмо со маса над 20 g до 50 g 8,50 
3) обично писмо со маса над 50 g а најмногу до 

2 kg за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од 
одредбата под 2 на овој став се зголемува за 1,50 

4) стандардизирано писмо со маса до 20 g 6,00 
5) судско писмо и писмо по управната и пре-

кршочната постапка со маса дo20g 6,00 
6) судско писмо и писмо по управната и пре-

кршочната постапка со маса со 20 g до 50 g 8,50 
7) судско писмо и писмо по управната и пре-

кршочна постапка со маса над 50 g а најмногу до 2 kg 
за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одред-
бата под 6 на овој став се зголемува за 1,50 

8) обична поштенска картичка 5,00 
9) стандардизирана поштенска картичка 5,00 

10) телеграма - збор 2,00 
11) импулс на месни и међумесни телекс-врски 1,40 

2. Организациите на ПТТ сообраќај можат постојни-
те цени на другите поштенски услуги во внатрешниот со-
обраќај освен цените на услугите на паричниот промет и 
испраќањето на пакети, да ги зголемат за 20% и на другите 
телеграфски и телефонски услуги во внатрешниот сообра-
ќај особено претплатата и трошоците за инсталирање на 
поштенски, телеграфски и телефонски уреди - до 30% во 
однос на цените што се применувани на пазарот до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формирани во 
согласност со прописите, со задржување на постојните ус-
лови на продажбата. 

Организациите на ПТТ сообраќај можат постојните 
цени на телефонскиот импулс во месниот и меѓумесниот 
телефонски сообраќај што се применувани на пазарот до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се форми-
рани во согласност со прописите да ги зголемат до 0,35 
динари по импулс со задржување на постојните услови на 
продажбата. 

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

Е.п.бр. 299 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените LСлужбен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ОД-
НОСНО НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕН-
СКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во понатамош-
ниот текст: организациите на ПТТ сообраќај) можат, це-
ните за определени услуги во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај, да ги формираат така 
што највисокото нивно на цените на тие услуги да изнесу-
ва, и тоа за: 

416. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата 
за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќ-
ај и врски донесува 

И З М Е Н И НА Т А Р И Ф А Т А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПА-

ТИШТА 

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата на внатрешните пловни патишта 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/82), во точка 8 во одред-
бата под 1) бројот: „0,92" се заменува со бројот: „1,40", а 
бројот: „4,17" со бројот: „6,25". 

Во одредбата под 2) бројот: „1,28" се заменува со бро-
јот: „1,92" , а бројот: „5,78" со бројот: „8,67". 

2. Овие измени на тарифата влегуваат во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4048/1 
18 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Мустафа Пљакић, е. р. 

417. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и точ-
ка 12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/81, 6/83, 30/83,45/83, 3/84 и 25/84) во точка 
2 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„По исклучок од одредбата под 1 од став 1 на оваа 
точка, во периодот од 30 јули до 10 август 1984 година 
банките врз средствата од таа одредба ќе применуваат 
стапка од 14,2%. 

Пресметка на задолжителната резерва според одред-
бата од став 3 на оваа точка банките ќе извршат на 30 јули 
1984 година, според состојбата на средствата на 30 јуни 
1984 година. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соод-
ветен налог за уплата на разликата настаната меѓу состој-
бата на задолжителната резерва според таа пресметка и 
состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка 
кај Службата на општественото книговодство." 

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

О. бр. 51 
30 јули 1984 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

418. 

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот 
план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/77 и 26/78), по претходно прибавено мислење од 
Здружението на банките на Југославија, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧ-
КИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83 
и 33/84) во Планот на аналитичките сметки во Контниот 
план за банките, кој претставува составен дел на таа одлу-
ка, се вршат следните дополненија: 

1) во точка 84, по аналитичката сметка 5101, се дода-
ва нова аналитичка сметка 5102, која гласи: 

„5102 - Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од сто-
панската дејност за трајни обртни средства 
од примарната емисија"; 

2) во точка 99, по аналитичката сметка 5674, се дода-
ва нова аналитичка сметка 5678, која гласи: 

„5678 - Долгорочни кредити на банки од примарната 
емисија за кредитирање на трајни обртни 
средства"; 

3) во точка 194, по аналитичката сметка 9653, се дода-
ва нова аналитичка сметка 9658, која гласи: 

„9658 - Обврски по долгорочни кредити од примар-
ната емисија за кредитирање на трајни об-
ртни средства"; 

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

О. бр. 48 
23 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

419. 

Врз основа на член 17 став 6 и чл. 29 и бб став 1 точка 
4 од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВА-

ЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Престанува да важи Одлуката за начинот и услови-
те за користење на задолжителната резерва на банките и 



Петок, 3 август 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 42 - Страна 1035 

на другите финансиски организации за одржување на ни-
вната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/77, 66/79, 55/80, 49/81 и 72/81). 

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

О бр. 50 
26 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

420. 

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78, 31/83, 70/83 и 15/84), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Корисниците на општествени средства го утврдуваат 

износот на средствата од трајните и долгорочните извори 
до кои можат да вршат плаќање и да даваат инструменти 
за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на 
инвестициите на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на: 
1) плаќањето и давањето инструменти за обезбедува-

ње на плаќањето на инвестициите што се финансираат од 
средствата на самопридонесот односно кредитот; 

2) плаќањето и давањето на инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето на инвестициите на товар на средства-
та издвоени на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство; 

3) плаќањето и давањето на инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето на обврските што се однесуваат на из-
градба на објекти и набавка на опрема кои служат за заед-
ничка потрошувачка на работниците; 

4) плаќањето и давањето на инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето што го вршат станбените задруги од 
средствата на кредитите што ги одобриле банките на граѓ-
аните - членови на задругите и од сопствените средства на 
членовите на задругите; 

5) плаќањето и давањето на инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето на обврските за инвестициите што ги 
вршат работните организации во основање односно други 
корисници на општествени средства во основање освен за 
време на пробно производство. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на 
плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на 
плаќањето на обврските за инвестициите што организаци-
ите на здружен труд и други организации и заедници (во 
понатамошниот текст: организациите на здружен труд) ги 
вршат во согласност со член 7 став 1 точ. 1 и 2 и член 17 
точ. 1 и 2 од Законот за обезбедување обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84) како и на плаќањето 
и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето 
за основните средства што други корисници на општес-
твени средства освен организациите на здружен труд (во 
понатамошниот текст: други'корисници на општествени 
средства), ќе ги набават до износот на непотрошен ата 
амортизација и износот на примените надомести за униш-
тени основни средства и за пренесените основни средства 

со надомест и износите примени по основ на продадените 
основни средства. 

Организацијата на здружен труд односно друг корис-
ник на општествени средства кога плаќањето и давањето 
на инструменти за обезбедување на плаќањето го врши до 
износот на непотрошената амортизација и до износот на 
примените надомести за уништените основни средства и 
за пренесените основни средства со надомест и на износи-
те примени по основ на продадените основни средства, ка-
ко доказ дека располага со тие средства на Службата на 
општественото книговодство и поднесува извод од делов-
ните книги. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и други организации 

и заедници што водат книговодство според Уредбата за 
контниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81, 34/81 и 
71/83) можат да плаќаат инвестиции до износот на неан-
гажираните средства обезбедени од трајни и долгорочни 
извори кој е утврден во последниот образец ОБС (износ 
под реден број 40, односно разликата меѓу збирот на изно-
сот под реден број 42 и 43 и износот под реден број 41) кој 
е пропишан со Правилникот за начинот на составување 
пресметка на обртните средства и на изворите на обртни 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84 и 37/84) и 
кој и е доставен на Службата на општественото книговод-
ство (во понатамошниот текст: образец ОБС). 

До износот на неангажираните средства од трајните 
и долгорочните извори што е утврден во образецот ОБС, 
организациите од став 1 на овој член можат да вршат и из-
двојување на средства на посебни сметки за плаќање на 
инвестициите кај Службата на општественото книговод-
ство односно на жиро-сметката на интерната банка, на 
друга банка на работна организација или сложена органи-
зација на здружен труд. 

Член 4 
Износот на средства до кој можат да даваат инстру-

менти за обезбедување на плаќањето по основ на инвести-
циите, организациите на здружен труд го утврдуваат така „ 
што износот на неангажираните средства обезбедени од 
трајни и долгорочни извори, го зголемуваат за износот на 
амортизацијата по претсметката за текуштата година и за 
износот на долгорочните пласмани што втасуваат за на-
плата а го намалуваат за износот на обврските што втасу-
ваат за плаќање а се намируваат од средствата за инвести-
ции во периодот за кој се утврдува износот на средствата 
до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на 
плаќањето по основ на инвестициите. 

Член 5 
Организациите на здружен труд го утврдуваат изно-

сот до кој можат да даваат инструменти за обезбедување 
на плаќањето по основ на инвестициите на образецот СИ-
-ОЗТ - Средства за инвестиции за периодот од 
до 31 декември 19 година (во понатамошниот текст: 
образец СИ-ОЗТ) кој е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 6 
Организацијата на здружен труд образецот СИ-ОЗТ 

го составува за периодот од денот со кој го составила по-
следниот образец ОБС до 31 декември текуштата година. 

Во образецот СИ-ОЗТ организацијата на здружен 
труд ги внесува податоците од образецот ОБС и подато-
ците што ќе ги утврди за периодот за кој се составува тој 
образец и тоа: 

1) под реден број 1 се внесува податокот од редниот 
број 40 на образецот ОБС односно разликата меѓу збирот 
на износот од ред. бр. 42 и 43 и износот од редниот број 41 
ако износот на редниот број 41 е помал од тој збир; 
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2) под редниот број 2 се внесува износот на аморти на-
цијата според претсметката што ќе се пресмета по мини-
малните стапки пропишани со закон а под редниот број 3 
износот на долгорочните пласмани што втасуваат за на-
плата - во периодот за кој се составува образецот СИ-
-ОЗТ; 

3) под редниот број 5 се внесува податокот од редни-
от број 41 на образецот ОБС според намалувањето за зби-
рот на износот од ред. бр. 42 и 43 на тој образец; 

4) под редниот број 6 се внесува износот на обврските 
за инвестиции што ќе се плаќаат во периодот за кој се сос-
тавува образецот СИ-ОЗТ за кој должничко-доверителски-
от однос се заснова и инструментите за обезбедување на 
плаќањето се дадени пред периодот за кој се составува об-
разецот; 

Под редниот број 6 не се внесува износот на обврски-
те за инвестициите што се плаќаат од средствата на креди-
тите, здружените средства и вложените средства ако тие 
средства не се пренесени на жиро-сметка пред периодот за 
кој се состаува образецот СИ-ОЗТ и износот на обврските 
за инвестициите што се плаќаат од средствата што се из-
двоени на посебна сметка кај Службата на општественото 
книговодство пред периодот за кој се составува образецот. 

5) под редниот број 7 се внесува износот на обврските 
по основ на долгорочните пласмани, а под реден број 8 из-
носот на обврските за отплата на долгорочните кредити и 
по основ на други долгорочни извори - што втасуваат во 
периодот за кој се составува образецот. 

месечЈето во кое врши плаќање и дава инструменти за 
обезбедување на плаќањето по основ на инвестициите до 
31 декември текушгата година. 

Во образецот СИ-КОС, другиот корисник на општес-
твени средства внесува податоци од своето книговодство 
и податоци што ќе ги утврди за периодот за кој се составу-
ва тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува во колона 3 бројот на 
контото односно групата на контата, а во колона 4 состој-
бата на изворите на основните средства и долгорочните 
пласмани од средствата за инвестициите; 

2) под реден број 2 алинеја прва го внесува во колона 
3 бројот на контото односно групата на контата, а во ко-
лона 4 состојбата на основните средства (основни сред-
ства во употреба според сегашната вредност, основни 
средства во подготовка и издвоени средства за инвести-
ции, трајно неупотребливи основни средства и запрени ин-
вестиции); 

3) под реден број 2 алинеја 2 го внесува во колона 3 
бројот на контото а во колона 4 состојбата на побарува-
њата по долгорочните пласмани од средствата за инвести-
циите; 

4) под реден број 4 го внесува износот на остварените 
приходи во гекуштата година кој, во согласност со зако-
нот, може да се користи за инвестиции; 

5) под реден број 8 го внесува износот на планирани-
те приходи во текуштата година кои, во согласност со за-
конот, можат да се користат за инвестиции, а кои ќе се ос-
тварат во периодот за кој се составува образецот; 

6) за внесување податоци под ред. бр. 7, 9, И, 12 и 13 
согласно се применуваат одредбите на член 6 став 2 точ. 2, 
4 и 5 од овој правилник. 

Член 7 
Другите корисници на општесвени средства го ут-

врдуваат износот до кој можат да плаќаат обврски за ин-
вестициите така што износот на неангажираните извори 
за основни средства и долгорочни пласмани од средствата 
за инвестиции го зголемуваат за износот на остварените 
приходи во текуштата година кој може да се користи за 
инвестиции. 

Член 8 
Другите корисници на општествени средства го ут-

врдуваат износот до кој можат да даваат инструменти за 
обезбедување на плаќање по основ на инвестициите така 
што износот на расположивите средства за инвестиции го 
зголемуваат за износот на амортизацијата по претсметка-
та за текуштата година, за износот на планираните прихо-
ди, кои во согласност со законот можат да се користат за 
инвестиции и за износот на долгорочните пласмани што 
втасуваат за наплата а се дадени од средствата за инвести-
циите, а се намалуваат за износот на обврските што втасу-
ваат за плаќање а се намируваат од средствата за инвести-
циите, во периодот за кој се утврдува износот до кој 
можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќ-
ањето по основ на инвестициите. 

Член 9 
Други корисници на општествени средства го утврду-

ваат износот на неангажираните средства за инвестиции и 
износот до кој можат да даваат инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето по основ на инвестициите на образе-
цот СИ-КОС-Средства за инвестиции за периодот 
од до 31 декември 19 година (во пона-
тамошниот текст: образец СИ-КОС) кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 10 
Другиот корисник на општествени средства, образе-

цот СИ-КОС го составува за период од првиот ден на три-

Член 11 
Ако состојбата на средствата односно изворите на 

средства се измени во однос на состојбата во книговод-
ството последниот ден на тримесечјето, другиот корисник 
на општествени средства може да го утврди износот на^ 
средствата за инвестиции според состојбата искажана во 
книговодството последниот ден во месецот кој му претхо-
ди на месецот во кој се вршат плаќања и се даваат инстру-
менти за обезбедување на плаќањето по основ на инвести-
циите. 

Член 12 
Корисникот на општесвени средства кој врши плаќа-

ње и дава инструменти за обезбедување на плаќањето на 
обврските за инвестиции на Службата на општественото 
книговодство и поднесува образец СИ-ОЗТ односно обра-
зец СИ-КОС пред плаќањето на обврските за инвестиции-
те односно пред давање на инструменти за обезбедување 
на плаќањето по основ на инвестициите како доказ дека 
располага со средства што може да ги употреби за инвес-
тиции. 

До истекот на рокот пропишан за поднесување на за-
вршната сметка и периодичната пресметка, за составува-
ње на образецот ОБС односно во периодот од 30 дена по 
истекот на тримесечјето, корисникот на општествени 
средства може да врши плаќање и да дава инструменти за 
обезбедување на плаќањето на обврските по основ на ин-
вестициите според состојбата искажана на образецот СИ-
-ОЗТ односно на образецот СИ-КОС што и го доставил на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 13* 
Ако плаќањето и давањето на инструментите за обез-

бедување на плаќањето на обврските по основ на инвести-
циите го врши интерната банка во свое име а за сметка на 
членовите на интерната банка, образецот СИ-ОЗТ однос-
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но образецот СИ-КОС, како доказ дека располага со сред-
ства што можат да се употребат за инвестиции, поднесува 
интерната банка за членовите на интерната банка за чија 
сметка врши плаќање односно дава инструменти за обез-
бедување на плаќањето по основ на инвестициите. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на утврдува-
ње на средствата што можат да се користат за инвестиции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/83). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-7850/1 
25 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, е. р. 

(Назив и седиште на организацијата 
на здружен труд) 

Образец СИ-ОЗТ 

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
за период од до 31 декември 19 година 

I. Расположиви средства и прилив на средства 

1. Расположиви средства за инвестиции на почетокот на периодот за кој е составен образецот 
2. Износ на амортизацијата според минималните стапки пропишани со закон 
3. Износ на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата 

4. Вкупно средства (ред.бр. 1 до 3) 

II. Обврски што втасуваат за плаќање 

5. Недостиг на трајни и долгорочни извори на почетокот на периодот за кој е составен обра-
зецот 

6. Обврски по основ на инвестиции за основни средства 
7. Обврски по основ на долгорочните пласмани 
8. Обврски за отплата на долгорочни кредити и по основ на други долгорочни извори 

9. Вкупно обврски (ред.бр. 5 до 8) 

10. Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестици-
ите (реден број 4 минус реден број 9) 

(Раководител на финансиската служба) (Раководител на организацијата на здружен труд) 

Образец СИ-КОС 
(Назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
за периодот од до 31 декември 19 година 

I. Расположиви средства за инвестиции 

Извори на основни средства и долгорочни пласмани од средствата за 
инвестиции 
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2. Основни средства за долгорочни пласмани од средствата за инвести-
ции: 
- основни средства 
- долгорочни пласмани 

3. Вишок на извори на средства (реден број 1 минус реден број 2) 
4. Остварени приходи во текуштата година кои во согласност со зако-

нот можат да се користат за инвестиции 

5. Расположиви средства за инвестиции (ред.бр. 3 и 4) 

II. Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на 
плаќањето 

6. Расположиви средства за инвестиции (реден број 5) 
7. Износ на амортизацијата по минималните стапки пропишани со за-

кон 
8. Износ на планираните приходи во текуштата година кои во соглас-

ност со законот можат да се користат за инвестиции 
9. Износ на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата 

10. Вкупно средства (ред.бр. 6 до 9) 

11. Обврски по основ на инвестициите за основни средства 
12. Обврски по основ на долгорочните пласмани 
13. Обврски за отплата на долгорочни кредити и по основ на други до-

лгорочни извори 

14. Вкупно обврски (ред.бр. 11 до 13) 

15 Износ до кој можат да се даваат инструменти за обезбедување на пла-
ќањето на инвестициите (реден број 10 минус реден број 14) 

421. 

Врз основа на член 94 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии донесу-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И 

ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Корисниците на општествени средства се должни 
готовите пари примени во текот на денот (дневен пазар и 
др.) да ги уплатат на својата жиро-сметка истиот ден, а 
најдоцна идниот работен ден преку организациона едини-
ца на Службата или преку единица на организација на 
здружен труд на ПТТ сообраќај (пошта). 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ко-
рисниците на општествени средства што се оддалечени од 
седиштето на Службата на општественото книговодство 
или од поштата, можат да одлучат примените готови па-
ри да не ги полагаат секој ден, туку во определени времен-
ски периоди што не можат да бидат подолги од пет работ-
ни дена. 

2. Корисниците на општествени средства можат да 
држат во својата благајна готови пари за готовински 
плаќања, до височината на благајничкиот максимум. 

Височината на благајничкиот максимум корисникот 
на општествени средства Ја утврдува зависно од височина-
та и видовите на исплатите во готои пари што ги врши 
според природата на своето работење, оддалеченоста од 
седиштето на Службата на општественото книговодство 
кај која има жиро-сметка и од други услови што се од вли-
јание врз потребата од држење готови пари во благајната, 
а најмногу во височина на петдневните плаќања. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на го-
дината за наредната година, а ако се изменат условите врз 
основа на кои е утврден, корисникот на општествени сред-
ства може во текот на годината да го зголеми односно на-
мали благајничкиот максимум. 

Ако корисникот на општествени средства на крајот 
на годината не го утврди благајничкиот максимум за на-
редната година, во наредната година важи последниот ут-
врден благајнички максимум. 

3. Корисниците на општесвени средства можат да 
плаќаат со готови пари: 
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1) лични доходи и други лични примања; 
2) земјоделски производи откупени односно преземе-

ни од земјоделци; 
3) набавки, услуги и други издатоци ако поединечна-

та исплата не го преминува износот од 10.000 динари, како 
и купување на ефективни странски пари, патнички и бан-
карски чекови и кредитни писма од странски и домашни 
лица (менувачки работи); 

4) аконтации на патни трошоци и дневници, како и 
патни трошоци и дневници; 

5) други исплати на граѓани кои, во смисла на важеч-
ките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка. 

4. Готовите пари за исплатите од точка 3 на оваа на-
редба корисниците на општествени средства ги подигаат 
крај Службата на општественото книговодство. 

5. Корисниците на општествени средства можат од 
благајничкиот максимум да вршат плаќања од точка 3 под 
3) на оваа нареедба. 

Во благајничкиот максимум, определен според точка 
2 од оваа наредба, не влегуваат готовите пари подигнати 
од жиро-сметката за плаќања од точка 3 на оваа наредба, 
под услов корисникот на општествени средства парите за 
тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од 
пет дена од денот на подигањето. 

6. Банките и другите финансиски организации гото-
вите пари примени од граѓани, граѓански правни лица и 
странски лица по основ на штедни влогови, уплати на те-
ковни и жиро-сметки, како и по други основи во вршењето 
на кредитни и банкарски работи не се должни да ги упла-
туваат на својата жиро-сметка. 

Готовите пари примени по основите од став 1 на оваа 
точка, банките и другите финансиски организации можат 
да ги користат за исплати по тие основи и да ги држат во 
благајната до височината на благајничкиот максимум. Ви-
сочината на благајничкиот максимум за овие намени бан-
ката односно друга финансиска организација ја утврдува 
зависно од височината и видот на исплатите во готови па-
ри што ги врши во вршењето на кредитни и банкарски ра-
боти, оддалеченоста од седиштето на Службата на оп-
штественото книговодство кај која има жиро-сметка и од 
други услови што се од влијание врз потребата од држење 
гогови пари во благајната. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на го-
дината за наредната година, а ако се изменат условите врз 
основа на кои е утврден, банката односно друга финансис-
ка организација може во текот на годината да го зголеми 
односно намали благајничкиот максимум. 

Готовите пари за намените од став 2 на оваа точка 
банката односно друга финансиска организација може да 
ги подига и кај Службата на општественото книговодство. 

Износот на готовите пари што го преминува благај-
ничкиот максимум банките и другите финансиски органи-
зации го уплатуваат на својата жиро-сметка во роковите 
пропишани во точка 1 од оваа наредба. 

7. Корисниците на општествени средства од точка 1 
став 2 на оваа наредба можат да вршат плаќања со готови 
пари што потекнуваат од дневниот пазар и од други при-
мања во готови пари, со тоа што се должни пресметка на 
тие исплати со Службата на општественото книговодство 
да извршат при првото наредно полагање готови пари. 

8. Југословенската лотарија може да врши исплати 
по извлечени лозови и други потврди за учество во игра 
на среќа со готовите пари што потекнуваат од дневниот 
пазар од продажба на лозови и на тие потврди, со тоа што 
е должна да изврши пресметка на тие исплати со Служба-
та на општественото книговодство до 20-ти во месецот за 
изминатиот месец. 

Готовите пари што потекнуваат од дневен пазар, што 
ќе останат по извршените исплати од став 1 на оваа точка, 
Југословенската лотарија може да ги држи во благајната 
до височината на благајничкиот максимум. Височината на 
благајничкиот максимум за овие намени Југословенската 
лотарија ја утврдува зависно од височината на дневниот 
пазар и на исплатите во готови пари што ги врши според 
основите од став 1 на оваа точка. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на го-
дината за наредната година, а ако се изменат условите врз 
основа на кои е утврден, Југословенската лотарија може 
во текот на годината да го зголеми односно намали бла-
гајничкиот максимум. 

Готови пари за намените од став 1 на оваа точка Ју-
гословенската лотарија може да подига и кај Службата на 
општественото книговодство. 

9. Одлука за полагањето готови пари во смисла на 
точка 1 став 2 и за височината на благајничкиот максимум 
во смисла на точ. 2, 6 и 8 од оваа наредба донесува орга-
нот на управување со организацијата на здружен труд, од-
носно на него соодветен орган на управување на друг ко-
рисник на општествени средства. 

10. Корисниците на општествени средства ќе го ут-
врдат благајничкиот максимум за 1984 година, како и на-
чинот на полагањето готови пари во смисла на точка 1 
став 2 од оваа наредба. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на благај-
нички максимум и за плаќање со готови пари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/78, 55/78 и 12/83). 

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

Бр. 1-4865/1 
17 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 

422. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Ср-
бија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, 
Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, 
Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина, Собранието на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, Општото здружение на земјоделството и 
на прехранбената индустрија на Југославија и Општото 
здружение на хемиската и гумарската индустрија на Југос1 

давија склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИВА И ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ВО 1984 И 1985 ГОДИНА И ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕД-

СТВА 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

заради зголемување на земјоделското производство, од-
носно создавање на поповолни услови за стабилно земјо-
делско производство по пат на намалување на негативни-
те ефекти во трошоците на производството, со овој оп-
штествен договор да ги уредат прашањата за обезбедува-
ње средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за 
заштита на растенијата за продадените и испорачаните 
количества на домашниот пазар, од домашно производ-
ство, во 1984 и 1985 година, и тоа: 

- за 1984 година регресот за вештачки ѓубрива ќе из-
несува 17,5% од производителските цени утврдени со Од-
луката на СИС, што важеа на ден 31 декември 1983 годи-
на; 
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- за 1984 година регресот за средства за заштита на 
растенијата, доколку се укаже потреба, ќе го утврди Коор-
динациониот одбор на претставници на потписниците на 
овој општествен договор на начинот и под условите како 
што е утврдено за регресот за вештачки ѓубрива; 

- за 1985 година регресот за вештачки ѓубрива и за 
средства за заштита на растенијата ќе го утврди Коорди-
национиот одбор на претставници на потписниците на 
овој општествен договор во месец декември 1984 година, 
во согласност со утврдената политика на цените за 1985 
година. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

средствата за регрес за вештаки ѓубрива и за средства за 
заштита на растенијата да ги обезбедат републиките и ав-
тономните покраини од свои извори. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
средствата што се обезбедуваат според став 1 на овој член 
да се изземаат од ограничувањето на растежот на општата 
и на заедничката потрошувачка. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
од ограничувањето на растежот на општата и на заеднич-
ката потрошувачка да се изземат и средствата што репуб-
ликите и автономните покраини ќе ги обезбедат за регрес 
за вештаки ѓубрива и за средства за заштита на растенија-
та за I полугодие од 1984 година. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

вкупните средстава за исплата на регрес за вештачки ѓуб-
рива и за средства за заштита на растенијата да ги обезбе-
дат републиките и автономните покраини сразмерно на 
своето учество во вкупниот општествен производ на земја-
та. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

според критериумите од член 3 на овој општествен дого-
вор, да ги обезбедуваат потребните средства за регрес за 
вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата 
во 1984 година, и тоа: во % 

СР Босна и Херцеговина 13,85 
СР Македонија 5,83 
СР Словенија 15,24 
СР Србија (без автономните покраини) 24,69 
СР Хрватска 26,26 
СР Црна Гора 2,08 
САП Војводина 11,59 
САП Косово 0,46 Учесниците на овој општествен договор се согласни 

за 1985 година да обезбедат средства за регрес за вештач-
ки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата според 
критериумите од член 3 на овој општествен договор, а 
според учеството во вкупниот општествен производ на 
земјата за 1983 година. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

собраните средства за намената од овој општествен дого-
вор да се уплатуваат на посебни сметки кај службата на 
општественото книговодство во републиките и автоном-
ните покраини. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
користењето на собраните средства од став 1 на овој член 
да се врши преку посебна сметка што се води кај Служба-
та на општественото книговодство во седиштето на Оп-
штото здружение на земјоделството и на прехранбената 
индустрија на Југославија на име на тоа здружение. При-
лив на средствата се обезбедува од посебните сметки што 
се водат во републиките и автономните покраини сраз-
мерно на критериумите од член 4 на овој општествен до-
говор, како и на динамиката на испораката на вештачки 
ѓубрива и на средства за заштита на растенијата на един-
ствениот југословенски пазар. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
уплатите на овие средства на сметката од став 1 на овој 
член да се вршат месечно во дванаестет еднакви рати, и 
тоа до 15-ти во тековниот за претходниот месец. По ис-
клучок, за 1984 година овие уплати ќе се вршат почнувајќи 
од 1 јули 1984 година во шест еднакви месечни рати, и тоа 
до 15-ти во тековниот за претходниот месец. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

од средствата обезбедени во согласност со одредбите на 
овој општествен договор, да им се исплатува регрес на 
производителите на вештачки ѓубрива, односно на произ-
водителите на средства за заштита на растенијата, за сите 
продадени и испорачани количества на тие производи од 
домашно производство на единствениот југословенски па-
зар. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека производителите на вештачки ѓубрива и производи-
телите на средства за заштита на растенијата можат да го 
остварат правото на регрес под услов навремено и рамно-
мерно да ги испорачуваат договорените количества на 
ѓубрива, односно на средства за затштита на растенијата 
и дека регрес може да се оствари само за количествата 
што се испорачани во договорените рокови. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

Општото здружение на земјоделството и на прехранбена-
та индустрија на Југославија и Општото здружение на хе-
миската и гумарската индустрија на Југославија, како пот-
писници на овој општествен договор, да обезбедат испора-
ката на ѓубрива и на средства за заштита на растенијата 
да се врши според количеството и динамиката на испора-
ките утврдени со самоуправни спогодби помеѓу произво-
дителите и корисниците или асоцијациите на корисниците 
на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растени- * 
јата наменети за снабдување на единствениот југословен-
ски пазар. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека, доколку не се постигне самоуправната спогодба од 
став 1 на овој член или истата не се остварува или не се 
обезбедуваат средства, Општото здружение на земјодел-
ството и на прехранбената индустрија на Југославија е 
должно веднаш да го извести за тоа Координациониот од-
бор на претставници на потписниците на овој општествен 
договор. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
да обезбедат остварување на долгорочната програма за 
производство на земјоделски производи и на долгорочни-
те договори за обезбедување на основни земјоделски про-
изводи, како и порамномерно снабдување со основни зем-
јоделски производи на единствениот југословенски пазар. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

организациите на здружен труд што произведуваат веш-
тачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата да ос-
тваруваат регрес за продадените и испорачаните количес-
тва на тие производи на домашниот пазар врз основа на 
барањата што ги поднесуваат до Општото здружение на 
земјоделството и на прехранбената индустрија на Југосла-
вија. 

Кон барањето од став 1 на овој член, за исплата на 
регрес организациите на здружен труд прилагатаат: 

- фотокопии на договорот и на документите за испо-
рака на овие производи заверени од крајниот корисник; 

- фактура односно копија на фактурата за продажба 
на вештачки ѓубрива, односно на средства за заштита на 
растенијата на организациите на здружен труд од областа 
на земјоделството и на другите организации и потрошува-
чи на вештачки ѓубрива и на средства за заштита на расте-
нијата од земјоделството, на која е искажана пресметката 
на регресот; 
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- потврда на подносителот на барањето, потпишана 
од овластените лица, дека вештачките ѓубрива односно 
средставата за заштита на растенијата потекнуваат од до-
машно производство; 

- пресметка на регресот од член 1 на овој општествен 
договор во која се назначуваат количествата на вештачки 
ѓубрива односно количествата на средства за заштита на 
растенијата, износот на регресот по единица мера и за 
вкупното количество. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
Општото здружение на земјоделството и на прехранбена-
та индустрија на Југославија, како потписник на овој оп-
штествен договор, а во согласност со одредбите на овој 
општествен договор, да пропише и да даде поблиски упат-
ства за потребната документација за остварување на пра-
вото на регрес за вештачки ѓубрива, односно за средства 
за заштита на растенијата. 

трија на Југославија, најмалку секои три месеци и на кра-
јот од годината, да поднесува посебен извештај до Коор-
динациониот одбор од став 1 на овој член. 

Член 12 
Учесниците на овој општествен договор се обврзува-

ат во рамките на правата и на овластувањата да презема-
ат мерки за спроведување и реализација на овој општес-
твен договор во периодот за кој е склучен. 

Контрола над извршувањето на овој општествен до-
говор врши Службата на општественото книговодство. 

Член 13 
Измени и дополненија на овој општествен договор се 

вршат на начинот и според постапката предвидена за не-
гово донесување. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

Општото здружение на земјоделството и на прехранбена-
та индустрија на Југославија, кога ќе утврди дека врз ос-
нова на поднесената документација барањата за регрес се 
исправни, да одобри користење на средствата за регрес на 
вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата 
и износот на регресот да може да се наплати кај Службата 
на општественото книговодство, а врз основа на налозите 
и на динамиката што ја определило ова здружение. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека, ако на крајот од годината се остварат средства за 
регрес во износ поголем од износот за намирување на об-
врските според одредбите на овој општествен договор, по-
зитивната разлика ќе ја пренесат во наредната година за 
истата намена, ако учесниците на овој општествен дого-
вор не одлучат поинаку. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
доколку се оствари поголемо производство и испорака на 
вештачки ѓубрива и на средства за заштита на растенијата 
од количествата утврдени со самоуправните спогодби од 
член 7, Координациониот одбор на претставници на пот-
писниците на овој општествен договор да предложи реше-
ние за обезбедување на обемот на дополнителните сред-
ства. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
средствата за регрес, ако на крајот од 1985 година бидат 
остварени во износ поголем од износот потребен за нами-
рување на обврските според одредбите на овој општествен 
договор, да им се вратат на републиките и на автономни-
те покраини сразмерно на учеството во обезбедувањето на 
средствата, ако учесниците на овој општествен договор не 
одлучат поинаку. 

Член 11 
Учесниците на овој општествен договор се согласни, 

заради следење на спроведувањето на овој општествен до-
говор и заради усогласување на активноста врз извршува-
њето на обврските, да се формира Координационен одбор 
на претставници на потписниците на овој општествен до-
говор. 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
за користењето на средствата за регрес, формирани спо-
ред одредбите на овој општествен договор, Општото 
здружение на земјоделството и на прехранбената индус-

Член 14 
Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе 

го потпишат овластените претставници на учесниците, а 
ќе се применува од 1 јули 1984 година. 

Член 15 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ". 

За Собранието на СФРЈ, 
Миливое Стијовић, е. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

д-р Ратомир Фукс, е. р. 

За Собранието на СР Македони-
ја, 

Момчило Стојанов, е. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Јоже Стрле, е. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Слободан Миливоевиќ, е. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Радован Симиќ, е. р. 

За Собранието на СР Црна Го-
ра, 

Мојсие Васовиќ, е. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Вој-

водина, 
Бранко Кљаиќ, е. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Ко-

сово, 
Александар Васиќ, е р. 

За Општото здружение на земјо-
делската и прехранбената ин-

дустрија на Југославија, 
Томе Кузмановски, е. р. 

За Општото здружение на хе-
миската индустрија и на индус-

тријата гума на Југославија, 
Ленка Жугиќ, е. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЛУЧАНИ БР. 
06-137/80-01 ОД 29 ОКТОМВРИ 1980 ГОДИНА И НА 
ЗАКЛУЧОКОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
ЛУЧАНИ БР. 06-87/81-01 ОД 18 МАЈ 1981 ГОДИНА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПУХОВО И ЛИС 
1. Месната заедница Лис поведе постапка пред Устав-

ниот суд на Југославија да се оцени уставноста на Одлука-
та на Собранието на општината Лучани бр. 06-137/80-01 
од 29 октомври 1980 година и на Заклучокот на Собрание-
то на општината Лучани бр. 06-87/81-01 од 18 мај 1981 го-
дина за утврдување на подрачјата за формирање на месни-
те заедници Пухово и Лис. 

Оцена на уставноста на овие акти побараа со иници-
јатива и група граѓани населени на десниот брег на реката 
Белица во село Пухово. 

Во предлогот и во иницијативата е истакнато дека 
граѓаните што живеат на подрачјето на десниот брег на 
реката Белица во село Пухово, во постапката за формира-
ње на Месната заедница Пухово и на Месната заедница 
Лис, спроведена во 1980 година, изразија желба да влезат 
во состав на Месната заедница Лис. Во предлогот и во 
иницијатива тоа е објаснето со фактот дека тие граѓани се 
сметаат за жители на село Лис од кое се доселиле на наве-
деното подрачје на село Пухово, на имотите што ги насле-
диле од своите предци, и дека поради тоа ја изразиле таа 
желба, но таа не била почитувана при утврдувањето на 
подрачјата за формирање на наведените месни заедници, 
па со тоа се повредени нивните уставни и законски права 
на самоуправно организирање во месна заедница. 

2. Со оспорената одлука на СО Лучани е пропишано 
за подрачјето на населеното место Лис да се формира 
Месна заедница Лис, а за подрачјето на населеното место 
Пухово - Месна заедница Пухово. 

Оспорените заклучоци СО Лучани ги донело на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 18 мај 1981 
година, по повод прифаќањето на Информацијата за про-
блемите настанати во врска со формирањето на Месната 
заедница Лис. Со тие заклучоци само е констатирано дека 
месните заедници Лис и Пухово се формирани за подрач-
јата утврдени со Одлуката на СО Лучани од 29 октомври 
1980 година. 

3. Во одговорот на СО Лучани на наводите од пред-
логот и од иницијативата е изнесено дека оспорената од-
лука за утврдување на подрачјата за формирање на месни-
те заедници Лис и Пухово е донесена врз основа на одред-
бите од Статутот на општината Лучани и согласно со 
член 130 од Уставот на СР Србија и член 114 од Уставот 
на СФРЈ, по претходно прибавено мислење од работните 
луѓе и граѓаните на тие подрачја. 

4. На јавната расправа одржана во Уставниот суд на 
Југославија на 21 јуни 1983 година, претставниците на СО 
Лучани и на подносителите на предлогот и иницијативата 
останаа при своите порано изнесени ставови, но претстав-
ниците на СО Лучани изразија готовност уште еднаш да 
ги разгледаат настанатите проблеми во врска со подрачја-
та на месните заедници Лус и Пухово. Имајќи го тоа пред-
вид, Судот, со решението донесено на 21 јуни 1983 година, 
му даде можност на Собранието на општината Лучани во 
рок од 6 месеци, т.е. до 31 декември 1983 година, да ги пре-
испита оспорените акти. 

5. По истекот на дадениот рок, СО Лучани достави до 
Судот извештај во кој наведе дека и по преиспитувањето 
на оспорените акти остана при одлуката со која на из-
ложениот начин се утврдени подрачјата за формирање на 
месните заедници Лис и Пухово. За тоа СО Лучани донесе 
и посебни заклучоци, кои исто така ги достави до Судот. 
Во тие заклучоци СО Лучани меѓу другото констатира де-
ка оспорената одлука за определување на подрачјата за 

формирање на месните заедници Пухово и Лис ја донело 
врз основа на претходно прибавено мислење на соборите 
на работните луѓе и граѓаните на село Пухово и село Лис 
и дека евентуално поинакво организирање на работните 
луѓе и граѓаните на село Лис и село Пухово во месни заед-
ници-претставува нова работа за која немало иницијатива, 
па, според тоа, ни постапка. 

6. Претставниците на Месната заедница Лис и група-
та граѓани што поднесоа иницијатива и во новите подне-
соци останаа при својот став и оцена дека оспорените ак-
ти не се согласни со Уставот на СФРЈ и при барањето 
Судот тоа да го утврди. 

Месната заедница Пухово во својот поднесок до Су-
дот, упатен по јавната расправа, изнесе став и оцена дека 
подрачјата на месните заедници Пухово и Лис треба да ги 
следат подрачјата на нивните катастарски општини и дека 
секое поинакво утврдување на нивните подрачја би било 
противуставно. 

7. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одлука и 
на заклучоците на Собранието на општината Лучани, Ус-
тавниот суд на Југославија утврди: 

Врз основа на член 114 став 1 од Уставот на СФРЈ, 
право и должност на работните луѓе и граѓаните во насел-
ба, во дел од населба или во повеќе поврзани населби е, за-
ради остварување на определени заеднички интереси и по-
треби, самоуправно да се организираат во месна заедница. 
Со став 5 од оваа одредба е предвидено со статутот на оп-
штината да се утврдуваат начинот и постапката за форми-
рање на месни заедници. 

Во член 130 од Уставот на СР Србија е пропишано 
дека подрачјето за кое се формира месна заедница се ут-
врдува со одлука на собранието на општината, по пре-
тходно прибавено мислење од работните луѓе и граѓаните г 
од тоа подрачје. 

Судот исто така утврди дека во член 156 од Статутот 
на општината Лучани е пропишано дека подрачјето за кое 
се формира месна заедница се утврдува со одлука на оп-
штинското собрание, по претходно прибавено мислење од 
работните луѓе и граѓаните од тоа подрачје. 

Во член 2 од Статутот на општината Лучани е пропи-
шано дека територијата на општината Лучани е определе-
на со закон и дека ги опфаќа населбите од градски карак-
тер Лучани и Туча и населените места, меѓу кои се и Пухо-
во и Лис, односно катастарските општини што таксативно 
се наброени. Во оваа одредба е утврдено дека подрачјето 
на населеното место Пухово се совпаѓа со подрачјето на 
катастарската општина Пухово, а подрачјето на населено-
то место Лис - со подрачјето на катастарската општина 
Лис. 

Во текот на постапката Судот утврди дека граѓаните 
на населеното место Лис и на населеното место Пухово на 
своите собири се изјасниле од дотогашната единствена 
месна заедница Пухово да се формираат две месни заедни-
ци, и тоа: Месна заедница Лис и Месна заедница Пухово. 

На 23 март 1983 година е одржан заеднички собир на 
работните луѓе и граѓаните на село Лис и село Пухово, од-
носно на единствената месна заедница Пухово, на кој тие 
се изјасниле селото Лис да се издвои од составот на Мес-
ната заедница Пухово и за тоа село да се формира посебна 
месна заедница. 

Истиот ден е одржан и посебен собир на работните 
луѓе и граѓаните само за населеното место Пухово, на кој 
граѓаните на тоа село се изјасниле за селото Пухово, без 
селото Лис, да се формира посебна месна заедница. 

Според заклучокот од заедничкиот собир на граѓани-
те на Месната заедница Пухово, одржан на 23 март 1980 
година, во село Лис е спроведен и референдум на кој граѓ-
аните се изјаснувале за формирање на Месна заедница 
Лис. На тој референдум, покрај граѓаните од населеното 
место Лис, учествувале и извесен број граѓани од подрач-
јето на десниот брег на реката Белица, кое е во составот 
на селото Пухово, а кои биле во бирачкиот список на село-
то Лис, бидејќи пред доселувањето на десната страна на 
реката Белица биле жители на селото Лис. Меѓутоа, учес-
твото на тие граѓани на овој референдум, според оцената 
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на Судот, не може да се смета како нивно изјаснување за 
издвојување на тоа подрачје од селото Пухово и за негово 
вклучување во подрачјето на Месната заедница Лис. Во 
записникот за спроведениот референдум и во другите до-
кументи стои дека граѓаните се изјаснувале само за тоа да-
ли да се формира или да не се формира посебна месна за-
едница за подрачјето на населеното место Лис, па Собра-
нието на општина Лучани, тргнувајќи од таквото изјасну-
вање на граѓаните, и ја донела оспоруваната одлука. 

Според сфаќањето на Судот, за издвојување на дел од 
некоја населба од подрачјето на една месна заеднциа и за 
негово вклучување во подрачјето на друга месна заедница, 
што според Уставот е можно, може да се одлучува само по 
постапката што за тоа ќе се спроведе во согласност со ус-
тавот, законот и статутот на општината и која им обезбе-
дува полно право и можност на сите заинтересирани ра-
ботни луѓе и граѓани од тие подрачја да се изјаснат за тоа. 

Меѓутоа, таква постапка ниту била поведена, ниту 
била водена за издвојување на спорниот дел на подрачјето 
Пухово од неговиот состав и за вклучување на тоа подрач-
је во составот на Месната заедница Лис во рамките на по-
стапката што била спроведена за формирање на тие две 
месни заедници. 

Тргнувајќи од сето тоа, Уставниот суд на Југославија 
оцени дека Собранието на општината Лучани оспорената 
одлука и оспорените заклучоци ги донело согласно со од-
редбите од Уставот и Статутот на општината, бидејќи 
пред определувањето на подрачјата за кои се формираат 
овие месни заедници претходно прибавило мислење од ра-
ботните луѓе и граѓаните од тие подрачја. Одлучувајќи де-
ка подрачјата на овие месни заедници се совпаѓаат со под-
рачјето на катастарските општини на село Пухово и село 
Лис, Собранието на општината Лучани не ја нарушило 
одредбата од член 114 на Уставот на СФРЈ, како ни други-
те одредби и начела од Уставот. 

Судот исто така утврди дека со оспорените заклучо-
ци на СО Лучани не се уредува ништо ново во однос на ос-
порената одлука, туку со нив само се констатира она што 
е уредено со Одлуката. 

8. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 9 јули 1984 година, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Месната заедница Лис и не 

се прифаќа иницијативата на групата граѓани населени на 
територијата на населбата Пухово од десниот брег на ре-
ката Белица, да се утврди дека Одлуката на Собранието 
на општината Лучани бр. 06-137/80-01 од 29 октомври 
1980 година и Заклучоците на Собранието на општината 
Лучани бр. 06-87/81-01 од 18 мај 1981 година за утврдува-
ње на подрачјата за формирање на месните заедници Лис 
и Пухово, не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: 
претседател на Судот д-р Васил Гривчев, и судии: 
Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Алек-
сандар Фира, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Воислав Ра-
киќ, Ратко Мочивник, Јаким Спировски, Милосав О т о -
виќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Бра-
ника 

У. бр. 76/82 
9 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

УКАЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Зорић Павла Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Нешковић Венијамина Никола; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лушић Михајла Мирослав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Џоговић Радоја Стојан, Гавриловић Мирка Алексан-
дар; Радановић -Нинков Симе Вера; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Митровић Љубише Дарко, Ожеговић-Марић Лазара 
Неда, Тодоровић-Јерјавец Алојза Ивкица; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напрдокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Лаушевић Милована Вељко; 

- за заслуга на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бобичић Петра Владимир; 
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- за заслуга н постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Секулић-Јовановић Лазара Бранка; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Гачевић Николе Милун; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Брајовић Лазара Светислав, Пејовић Милана Вука-
шин; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кокотовић Николе Душко, Комненић Томе Радомир, 
Кубуровић Ратка Бранислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чарапић Радивоја Војислав, Лакић-Видаковић Петра 
Милева, Рачић Василија Владислав, Рашовић Драгише 
Божидар; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бохте Макса Миха, Етеровић Андрије Урош, Јурчић 
Паво Томислав, Јуван Рудолфа Франц, Лаврих Јанеза 
Франц, Сечник Јанеза Павел, Водопивец Ивана Алексан-
дер, Волавшек Розалија Јанец; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Корпар Томе Драгутин, Новаковић Милана Саво; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Каса Ференца Ференц, Пејановић Миливоја Јанко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Мандић Васе Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богдановић Ђуре Вукашин, Бугарски Васе Ђорђе, 
Чарнић Маринка Лазар, Говорчин Ђоке Лазар, Ковач 
Стипана Лајчо, Милачић Милић Иван, Поповић Томе 
Драгиша, Стојшић Живојина Стеван, Тома Јанош Јанош; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дружетић Богољуба Живан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Добродолац Лазара Синиша, Илић-Илић Николе Је-
лена, Јефтић Паје Љубомир, Коларов Драгојла Љубомир, 
Лађевић Душана Петар, Мајкић Милана Драго, Малино-
вић Николе Божо, Михајловић Славка Јован, Радујков 
Милана Петар, Родић Петра Гојко, Шош Ђорђа Ђорђе, 
Вуковић Уроша Милан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чонкић-Кољанин Марка Марија, Чортан Милана 
Ђорђе, Ћургуз Илије Обрад, Десница Илије Ђуро, Копи-
ловић Стипана Јосип, Ковачевић Милорада Никола, 
Крчмар-Бероња Ђуре Зора, Лазић Рајка Синиша, Марчић 
Војина Стеван, Нађ Михаља Ернест, Перишић Раденка 
Миленко, Пољовка Мише Јанко, Рајовић Шандора Илона, 
Шворцан Стевана Милош, Влајковић Драгутина Милан, 
Зороја Јанка Душан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Баждар Милкана Милан, Берењи Петера Јанош, Бог-
дановић Војина Ратомир, Бокшан Лазара Богдан, Бороје-
вић Михајла Милорад, Боснић Милорада Лазар, Бошко-
вић Милорада Драгојло, Вртка Јозефа Јозеф, Будимлић 
Димитрија Драгутин, Чехак-Корхец Лазара Розалија, 
Чмелик-Лазаревић Марка Спасенија, Чонтош Бонија Пе-
тер, Човић Јосипа Бела, Човић Гавре Гавро, Димић Марка 
Миле, Домокош Јаноша Јанош, Дракулић Луке Зорд,.Ђ^-, 
кић Душана Илија, Глушица Радована Михајло, Грокша-
-Јакаб Павла Марија, Грозданић Воје Вељко, Хил-Сњида 
Ондреја Ана, Хорњак Предрага Жива, Хриц Мартина 
Мартин, Хрјешик-Обшуст Павла Марија, Илић Владе 
Никола, Инђић Миливоја Љубомир, Јеумовић Душана 
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Драгиша, Јежевић-Сигулински Душана Соња, Јосић-По-
љаковић Лазара Даница, Јованић-Шкондрић Бошка Мил-
ка, Кикић-Пех Матија Видосава, Кизур Андраша Ан-
драш, Кнежевић Милана Ђорђе, Корењ-Михаљ Андреја 
Бохумила, Костић Веселина Мирољуб, Ковачевић Павла 
Невена, Крнајски Лазара Петар, Лолић-Хегедиш Николе 
Милка, Лулић-Стантић Николе Марта, Марчелић Матије 
Светозар, Марић Николе Бранко, Међо Милана Мирко, 
Пјевац Драгутина Милан, Полић Дане Славко, Поповић 
Николе Јован, Протић Симе Бранислав, Радивојевић Ра-
дована Петар, Ракић Владимира Милован, Рогожарски 
Томислава Боривоје, Смуђа Душана Бошко, Стипанчевић 
Лазара Стеван, Сувајац-Бјелац Јована Милица, Шчерба-
чев Анатолије Глигорије, Тица Недељка Јован, Вереш Ан-
дрије Јанко, Војводић Јована Душан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Вучуревић Митра Данило; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бороњац Богдана Петар, Черевић Ивана Мијо, Домо-
њи Јозефа Јозев, Ђилас Миле Милорад, Исајевић Стевана 
Здравко, Исаков Тоше Славко, Јовановић Петра Мирко, 
Малешев Лазара Дамјан, Милошевић Драгољуба Слобо-
дан, Палић Радивоја Милорад, Пелагић Драгомира 
Срђан, Вашек Мартина Мартин, Вењарски Јана Јан, Ве-
реш Стевана Јован; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Авдаловић Анто Веселин, Бабић-Чакић Јована Миле-

ва, Бизумић-Ђурасиновић Миле Стоја, Богосавац Драго 
Чедо, Грубачки Стевана Пера, Лалић Милутина Часлав, 
Лиска-Дудок Мише Ана, Миловић Ранка Миладин, Попо-
вић Јанка Боривој, Сивачки Ђуре Недељко, Толмачи-
-Гргић Николе Анка; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Боговац Мије Никола, Бујас Јосипа Венчеслав, Кот 
Рудолфа Мирко, Магоч Јулијана Јулијан, Пуна Георге Јон, 
Рекић Незира Хусеин, Совиљ Николе Јован; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБЛЕСТИ 

Ђукић Манојла Никола, Зорић Стеве Боро. 

Бр. ИЗ 
9 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпил»ак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

410. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
определување на преференцијални царински 
стапки за увоз на определени производи од зем-
јите во развој 1031 

411. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
посебните трошоци на постапката за стекнување 
и одржување во важност на правата со кои се 
штитат пронајдоците и знаците за разликување 1 ОЗ 1 

412. Одлука за регулирање на распределбата на ко-
личествата и видовите на стоки предвидени со 
протоколите за стоковна размена со земјите на 
клириншкото подрачје 1032 

413. 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 1032 

414. Одлука за измена на Одлуката за распоредување 
на девизите утврдени за потребите на органите 
на федерацијата и за потребите на остварување-
то на правата и должностите на федерацијата за 
1984 година 1033 

415. Одлука за определување на највисоките цени од-
носно највисокото ниво на цените на определени 
услуги во внатрешниот поштенски, телеграфски 
и телефонски сообраќај 1033 

416. Измени на Тарифата за користење на објектите 
за безбедност на пловидбата на внатрешните 
пловни патишта 1033 

417. Одлука за измена на Одлуката за задолжителна-
та резерва на банките кај Народната банка на Ју-
гославија 1034 

418. Одлука за дополненија на Одлуката за анали-
тичките сметки во Контниот план за банките — 1034 

419. Одлука за престанување на важењето на Одлука-
та за начинот и условите за користење на за-
должителната резерва на банките и на другите 
финансиски организации за одржување на ни-
вната дневна ликвидност г 1034 

420. Правилник за начинот на утврдување средства 
што можат да се користат за инвестиции 1035 

421. Наредба за утврдување на благајничкиот макси-
мум и за плаќање со готови пари 1038 

422. Општествен договор за обезбедување средства 
за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за 
заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и 
за условите и начинот на користење на тие сред-
ства 1039 

Одлука за оценување на уставноста на Одлуката на 
Собранието на општината Лучани бр. 
06-137/80-01 од 20 октомври 1980 година и на За-
клучоците на Собранието на општината Лучани 
бр. 06-87/81-01 од 18 мај 1981 година за утврдува-
ње на подрачјата за формирање на месните заед-
ници Пухово и Лис 1042 

Одликувања 1043 
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