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98. 

Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за работа 
на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/81 и 69/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 7 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТАТА 

НА УПРАВАТА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 
1. Управата на островите Бриони која, врз основа на 

Одлуката за Управата на островите Бриони („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/82), продолжи со работа како посеб-
на служба на Претседателството на СФРЈ, се укинува и 
престанува да работи на 31 март 1984 година. 

2. Работниците кои на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука работеле во Управата ќе ги преземе, ако со 
тоа писмено се согласат, Работната организација „Нацио-
нален парк Бриони", согласно со член 23 од Законот на 
Националниот парк и спомен подрачјето Бриони („Народ-
не новине" - „Службен лист на СР Хрватска," бр. 46/83). 

Преземањето на работниците според став 1 од оваа 
точка ќе се изврши на 1 април 1984 година, а работниот 
однос во Управата им престанува на 31 март 1984 година. 

3. Работниците кои на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука работеле во Управата, а не се согласат да 
ги преземе Работната организација „Национален парк 
Бриони", ги имаат правата и должностите на работниците 
на укинатите сојузни органи на управата утрдени со соју-
зен закон, што ќе ги остваруваат во Службата на Претсе-
дателството на СФРЈ за репрезентативни објекти. 

На работниците од став 1 на оваа точка ќе им се ис-
платува, за времето определено со сојузен закон, надомест 
на личниот доход во височина на просечниот месечен ли-
чен доход што го оствариле во 1983 година, односно во ви-
сочина на просечниот месечен личен доход што го оства-
риле во првото тримесечје на 1984 година, ако тоа за нив е 
поповолно. На тие работници им припаѓа и зголемување 
на надоместот на личниот доход по основ на зголемува-
њето на животните трошоци, како и правото на други лич-
ни примања, под условите кои важат за работниците на 
сојузните органи на управата. 

4. Се овластува генералниот секретар на Претседа-
телството на СФРЈ да утврди на кои работници им пре-
станува работниот однос во Управата според точка 2 и 
правата и должностите на работниците според точка 3 од 
оваа одлука. 

5. Со денот на престанувањето на работата на Упра-
вата се разрешува управникот на Управата и ги има пра-
вата и должностите на разрешените раководни работници 
во сојузните органи на управата утврдени со сојузен за-
кон, кои ќе ги остварува во службите на Претседателстото 
на СФРЈ. 

Комисијата за организациони прашања на Претседа-
телството на СФРЈ ќе ги утврдува правата и должностите 
на управникот на Управата од став 1 на оваа точка. 

6. Управата своето материјално-финансиско работе-
ње ќе го заклучи на 31 март 1984 година, согласно со соод-
ветните сојузни прописи, и утврдените биланси, книги и 
документација ќе и ги предаде на Службата за репрезента-
тивни објекти. 

7. Управата своите архивски книги ќе ги заклучи на 
31 март 1984 година и својата архива и документација, пе-
чатите и штембилите ќе и ги предаде на Службата за реп-
резентативни објекти. 

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за управата на островите Бриони 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/82) 

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

О-бр. 6 
7 март 1984 

Велеград „ 
П ретсе дате летео 

на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ 

Мика Шпиљак, е. р. 
99. 

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ДЕВИЗИТЕ НА ГРАЃАНИ-
ТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАЈ ТИЕ БАНКИ ЗА ПЛАСМАНИ 
И ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКАТА НЕУСОГ-
ЛАСЕНОСТ ПОМЕЃУ ОСТВАРЕНИОТ ПРИЛИВ И 

ОДЛИВ НА ДЕВИЗИ 
1. Банката овластена за вршење на платниот промет 

и кредитните работи со странство (во натамошниот текст: 
овластена банка), може девизите кои кај неа се водат на де-
визните сметки и на штедните влогови на граѓаните да ги 
користи за пласмани и за надминување на временските не-
усогласеност помеѓу остварениот прилив и одлив на де-
визи на сметките на овластената банка во странство, зара-
ди плаќање спрема странство за членовите на банката. 

Банката овластена за вршење на девизно-валутните 
работи во Југославија може девизите кои кај неа се водат 
на девизните сметки и на штедните влогови на граѓаните 
да ги користи за пласмани само преку овластената банка. 
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2. Девизите од точка 1 на оваа одлука овластените 
банки и банките овластени за девизно валутните работи 
во Југославија можат да ги користат за пласмани, со рок 
за враќање до шест месеци. 

3. Девизите од точка I став 1 на оваа одлука овласте-
ната банка може да ги користи за пласмани до износот на 
девизи што не ги депонирала кај Народната банка на Ју-
гославија, во смисла на Одлуката за начинот на примање 
во депозит девизи на граѓаните што се водат на сметките 
на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит 
на овластената банка што ги депонира девизите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/81 и 53/81), под услов на 
своите сметки кај странските банки, односно на сметката 
кај овластената банка, ако преку таа банка ги врши рабо-
тите со странство да располага со соодветен износ на де-
визи. 

Банката овластена за вршење на девизно-валутни ра-
боти во Југославија девизите од точка 1 став 2 на оваа од-
лука може да ги користи за пласмани до износот на девизи 
што ги има ка своите сметки кај овластените банки. 

4. Пласманите од оваа одлука можат да се вршат ло 
обемот, кои се предвидени со оваа одлука, под условите и 
во согласност со одредбвите од Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство (во натамошни-
от текст: Законот). 

Пласч.аните од оваа одлука можат да им се одобрува-
ат на огрански лица само за извоз на југословенски стоки, 
при гаранција на странската банка и наплата на каматата 
во девизи. -

5. Пласманите од оваа одлука можат да се условат со 
гаранција, супергаранција или со друга форма на гаранци-
ја на домашна овластена банка или на странска банка. 

6. Девизите прибавени според одредбите на оваа од-
лука домашни лица можат да ги користат првенствено за 
плаќање на достасаните фиксни и гарантирани обврски 
спрема странство и за плаќање на увозот на суровини и 
репродукционен материјал наменети за производство на 
стоки за извоз, со наплата во конвертибилни девизи, во 
согласност со одредбите на Законот и на другите акти до-
несени врз основа на Законот. 

Девизите прибавени според одредбите на оваа одлука 
овластените банки можат да ги користат и за надминува-
ње на временската неусогласеност помеѓу остварениот 
прилив и одлив на девизи, заради одржување на ликвид-
носта на плаќањето спрема странство за членовите на бан-
ката. 

7. Достасаните обврски по пласманите од оваа одлу-
ка овластените банки ги намируваат од средствата со кои 
располагаат на своите сметки кај странските банки, а дру-
гите домашни лица - од делот на остварените девизи што 
согласно со Единствените критериуми од член 69а на За-
конот ги задржуваат за општествено признатите репро-
дукциони потреби, по издвојувањето на средства за нами-
рување на сите законски и други пропишани или догово-
рени обврски. 

8. Овластената банка, односно банката овластена за 
вршење на девизно-валут ни работи во Југославија која во 
договорениот рок не ќе ги наплати пласираните средства, 
односно домашни лица кои во договорениот рок не ќе ги 
вратат користените пласмани, додека не ги намират до-
стасаните обврски не можат да одобруваат ни да користат 
нови пласмани, а домашни лица, освен овластените банки, 
не можат да вршат текушти плаќања спрема странство, 
освен плаќањата на достасаните фиксни и гарантирани об-
врски спрема странство. 

9. Пласманите од оваа одлука се регистрираат на на-
чинот и под условите што ги пропишува Народната банка 
на Југославија, 

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

Е. п. бр. 60 
1 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

100. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-

говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, Сојузниот изршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ-
СКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД 

РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за производителската продажна це-

на за шеќерна репка од родот на 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ'*, бр. 54/83) во точка 1 бројот: „4,25" се за-
менува со бројот: „5". 

2. Во точка 2 бројот: „0,2742" се заменува со бројот: 
„0 3226". 

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

Е.п. бр. 61 
6 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

101. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ-
СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за производи елските продажни це-
ни за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 
1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/83), во точ-
ка 1 во одредбите под 1 и 2 бројот: „42,50" се заменува со 
бројот: „50", а во одредбата под 3 бројот: „40,80" се за-
менува со бројот: „48". 

2. Во точка 2 став 2 бројот: „1,062" се заменува со 
бројот: „1,250". 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
но г на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 62 
6 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

102. 

Врз основа на член За од Законот за Царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78, 29/83 и 7/84) 
директорот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА НЕСОСТАВЕ-
НИ ПРОИЗВОДИ ИЛИ НА ПРОИЗВОДИ ВО РАСТА-
ВЕНА СОСТОЈБА ЧИИ ДЕЛОВИ СЕ УВЕЗУВААТ СУК-

ЦЕСИВНО 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува постапката за цари-

нење на несоставени производи или на производи во рас-
тавена состојба чии делови се увезуваат сукцесивно преку 
една или повеќе царинарници. 

Член 2 
Ако се увезуваат производи од член 1 на ОВОЈ правил-

ник, царинскиот обврзник поднесува до царинарницата 
поднесок во кој го запишува називот на увозникот, нази-
вот на крајниот корисник, бројот на пријавата за склучен 
договор за увоз на стоки, времето во кое се предвидува де-
ка ќе се испорачаат деловите од производите што се увезу-
ваат сукцесивно и називот на царинарницата, односно на 
царинската испостава кај која ќе се врши увозното царине-
ње. 

Кон поднесокот од став 1 на овој член царинскиот об-
врзник поднесува и: 

1) пријава за склучен договор за увоз; 
2) спецификација на деловите од кои се состои произ-

водот од член 1 на овој правилник; 
3) друга документација потребна за распоредување 

на стоките според Царинската тарифа и за утврдување на 
царинската основица (скици, цртежи, проспекти, фактури 
и др.). 

Член 3 
Спецификацијата од член 2 на овој правилник се под-

несува во три примероци. 
Ако царинење се врши преку повеќе царинарници од-

носно царински испостави, покрај трите примероци од 
став 1 на овој член се поднесуваат и онолку примероци на 
спецификацијата колку што има царинарници, односно 
царински испостави кај кои се врши царинење. 

Спецификацијата треба да ги содржи следните пода-
тоци: 

1) наименување на финалниот производ според Ца-
ринската тарифа; 

2) вообичаен трговски назив на финалниот производ; 
3) назив на деловите од кои се состои финалниот про-

извод. 

Член 4 
Ако увозот на производите од член 1 на овој правил-

ник се врши преку повеќе царинарници, поднесокот за сук-
цесивно царинење се поднесува до царинарницата преку 
која се врши увоз на претежен дел од финалниот произ-
вод. 

Член 5 
По приемот на поднесокот, со прилозите, царинарни-

цата формира комисија од најамлку три члена од редот на 
царинските работници (во натамошниот текст: Комисија-
та). 

Комисијата, врз основа на поднесената документаци-
ја, утврдува дали се исполнети условите за применување 
на царинска стапка во смисла на член За од Законот за Ца-
ринската тарифа. За утврдената состојба Комисијата сос-
тавува записник. 

Член 6 
Врз основа на поднесокот за сукцесивно царинење и 

на записникот на Комисијата, царинарницата утврдува 
дека се исполнети условите за сукцесивно царинење. 

За наодот од став 1 на овој член, царинарницата ќе 
издаде писмен ак г кој ги содржи следните податоци за фи-
налниот производ: 

1) наименување според Царинската тарифа, вообича-
ен трговски назив на стоките, тарифска ознака според Ца-
ринската тарифа и вредност на стоките; 

2) назив на царинарниците, односно на царинските 
испостави преку кои ќе се врши увозно царинење; 

3) назив на царинарницата односно на царинската ис-
постава која ќе води евиденција ако производот се увезува 
преку повеќе царинарници односно повеќе царински ис-
постави ; 

4) број на пријавата за склучен договор за увоз на 
стоки; 

5) рок во кој се планира почетокот и завршетокот на 
увозот. 

Член 7 
Спецификацијата ја заверуваат членовите на Комиси-

јата со потпис и печат, со означување на бројот на наодите 
за сукцесивно царинење. 

Еден примерок на спецификацијата со наодот за сук-
цесивно царинење задржува царинарницата, вториот при-
мерок со наодот му го доставува на подносителот на под-
несокот за сукцесивно царинење, а другите примероци на 
спецификацијата со наодот и со другата документација ги 
доставува до царинарниците односно до царинските ис-
постави кај кои ќе се царинат стоките. 

Член 8 
Пратките од член 1 на овој правилник можат да се 

царинат само кај царинарниците односно царинските ис-
постави што се означени во наодот од член 6 на овој пра-
вилник. 

Член 9 
Кон увозната царинска декларација се поднесува из-

вод од спецификацијата. 
Изводот од спецификацијата содржи број на наодот 

на царинарницата и подробни податоци за видот, коли-
чеството и вредноста на производот што се царини, со по-
викување на редниот број од спецификацијата. Во изводот 
од спецификацијата се запишуваат податоците од специ-
фикацијата, пода! оците утврдени со претходниот преглед 
и податоците од другите расположливи исправи. 

Изводот од спецификацијата се поднесува во три 
примероци, од кои еден примерок се прилага кон увозната 
царинска декларација, вториот примерок - кон специфи-
кацијата поднесена со поднесокот за сукцесивно царине-
ње, а третиот примерок му се враќа на подносителот. 

Член 10 
Ако царинење се врши кај повеќе царинарници од-

носно царински испостави, изводот од спецификацијата се 
поднесува во четири примероци. Царинарницата односно 
царинската испостава што ги оцаринила стоките е 



Страна 422 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 март 1984 

должна, по извршеното царинење на секоЈа поединечна 
пратка, изводите од спецификацијата да ги достави до ца-
ринарницата односно до царинската испостава што со на-
одот е определена да води евиденција за сукцесивната ис-
порака. 

Царинарницата односно царинската испостава што 
води евиденција за сукцесивната испорака врз основа на 
доставените изводи од спецификациите врши отпишување 
на оние позиции на стоките што втасале и што се оцарине-
ти, и тоа според вредноста и количеството. 

Член 11 
Подносителот на поднесокот за сукцесивно царинење 

ја известува царинарницата за царинењето на последната 
испорака на стоки од спецификацијата во рок од 30 дена 
од денот на извршеното царинење. 

Член 12 
Ако царинарницата по извршеното царинење на сто-

ките утврди дека спецификацијата не е во целост раз-
должена, го повикува подносителот на поднесокот за сук-
цесивно царинење да ги наведе причините поради кои спе-
цификацијата не е раздолжена. 

Член 13 
Царинарницата може, согласно со член 274 од Ца-

ринскиот закон, заради проверка дали правилно е изврше-
но утБрдувањето на царинската основица или распореду-
вањето на стоките според Царинската тарифа и други та-
рифи, да изврши преглед на целокупните увезени стоки од 
член За на Законот за Царинската тарифа и на деловната 
документација што се однесува на тие стоки. 

Член 14 
Постапката со производите од член За на Законот за 

Царинската тарифа е итна. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. Д-1435/1 

17 февруари 1984 година 
Б е л г Р а д Директор 

на Сојузната управа за царини, 
Звонко Пошчиќ, е. р. 

103. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузни-

от извршен совет, извршните совети на собранијата на ре-
публиките, извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, Стопанската комора на Југославија, сто-
панските комори на републиките, стопанските комори на 
автономните покраини, Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство, самоуправните ин-
тересни заедници за економски односи со странство на ре-
публиките и самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство на автономните покраини 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИОРИТЕТНИОТ УВОЗ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО СУРОВИНИ ЗА 
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1984 ГОДИНА НА 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПАЗАР 

Член 1 

Учесниците на овој општествен договор (во ната-
мошниот текст: учесниците на Договорот) се согласни де-
визите што се издвојуваат според одредбите на Законот за 

девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) 
- (во натамошниот текст: Законот), за плаќање на приори-
тетниот увоз на определени производи, односно суровини 
за нивно производство и на најнеопходни резервни делови 
во 1984 година на единствениот југословенски пазар да се 
обезбедуваат и користат под условите и начинот што се 
предвидени со овој општествен договор, и тоа за: 

1) суровини за производство на лекови за хумани и 
ветеринарски потреби, суровини за производство на меди-
цински материјал, суровини за санитетски материјал и су-
ровини за производство на детска храна и готови лекови 
што не се произведуваат во земјата или се произведуваат 
во недоволни количини; 

2) суровини за производство на детергенти; 
3) суровини за производство на вештачки ѓубрива, 

најнеопходни количини на репродукционен материјал и 
готови ѓубрива; 

4) суровини за производство на средства за заштита 
на растенијата; 

5) рибино брашно, месно брашно, обрано млеко во 
прав, адитиви, витамини и минерални додатоци за доби-
точна храна и храна за рибја младенка; 

6) резервни делови за земјоделска механизација, су-
ровини за производство на гуми и клинести ремени и гуми 
за потребите на земјоделството; 

7) шеќер и шеќерна репа; 
8) масло за јадење и маслодајни култури; 
9) сурово кафе; 
10) најнеопходните стоки, утврдени во член 15 на овој 

општествен договор, а заради отстранување на растрој-
ствата во редовното снабдување и квалитетно подобрува-
ње на структурата на туристичката потрошувачка во 1984 
година. 

За увоз на другите производи од витално значење за 
снабдувањето на населението (пченица, путер, масло за ја-
дење, лимон, соја и сопна сачма и др.) девизи се обезбеду-
ваат преку стоковни кредити, компензациони работи и 
други извори, што се уредува со посебни мерки, договори 
и самоуправни спогодби. 

Член 2 

Учесниците на Договорот се согласни дека за потрај-
но решение на проблемите на снабдувањето на домашни-
от пазар е неопходно навремено да се преземаат мерки за 
зголемување на производството, пред се во земјоделство-
то, за подобро организирање и функционирање на един-
ствениот југословенски пазар и за договарање на произ-
водството и испораката врз долгорочни основи, пред по-
четокот на процесот на производство. За редовно и рамно-
мерно и под еднакви услови снабдување со производи од 
посебен интерес за населението, се одговорни организаци-
ите на здружен труд и општествено-политичките заедни-
ци. 

Учесниците на Договорот се согласни дека е неопход-
но билансниот дефицит на производите од член 1 на овој 
општествен договор, исклучително во 1984 година, да се 
надмине со увоз на најнеопходните количини односно со 
обезбедување на соодветни девизи за плаќање на увозот, 
со оглед на тоа дека расположливите стоковни фондови 
на производи од посебно значење за населението во 1984 
година не се доволни за да можат да обезбедат редовно и 
рамномерно снабдување на домашниот пазар до втасува-
њето на ново производство. 

Член 3 

Стопанската комора на Југославија, стопанските ко-
мори на републиките и стопанските комори на автоном-
ните покраини, како учесници на Договорот, се согласни 
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ла преземат мерки за склучување на самоуправни спо? ол-
би на организациите на здружен труд - производители во 
рамките на соодветните општи здруженија на ниво на Ј\-
гославиЈа, кои во своето производство користат суровини 
и други производи од член 1 на овој општествен договор и 
потрошувачите на односните стоки, со кои ќе се регулира-
ат основите за усогласување на меѓусебните односи на не-
посредно заинтересираните организации, а ќе се преземат 
и обврските во поглед на испораката, количините и дина-
миката на снабдување. 

Врз основа на самоуправните спогодби од став 1 на 
ОВОЈ член, заинтересираните организации на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар поблиску ги уредува-
ат односите и условите за преземање на меѓусебните обвр-
ски во поглед на асортиманите, количините и динамиката 
на снабдување, а правата и обврските во поглед на обезбе-
дувањето и користењето девизи и одговорноста за из-
вршувањето на преземените обврски и заедничкиот ризик 
- и со посебни самоуправни спогодби, договори и други 
акит. 

Со самоуправните спогодби од ст. 1 и 2 на овој член 
ќе се утврдат количините на суровините и производите од 
член 1 на овој општествен договор, поаѓајќи од материјал-
ните биланси кои се составен дел на самоуправните спо-
годби, што организациите на здружен труд се должни да 
ги произведуваат и да им ги испорачуваат на корисниците 
на стоки рамномерно и под еднакви услови на единствени-
от југословенски пазар. 

Учесниците на Договорот се согласни дека организа-
циите на здружен труд кои не ги извршуваат преземените 
обврски од самоуправните спогодби не можат да ги корис-
тат девизите и другите права по овој општествен договор. 

Учесниците на Договорот се согласни дека организа-
циите на здружен труд не можат да ги користат девизите и 
правата по овој општествен договор пред склучувањето 
на самоуправни спогодби. 

Член 4 

Учесниците на договорот се согласни странските 
средства на плаќање предвидени со Одлуката за заеднич-
ката девизна политика на Југославија за 1984 година, ило 
ќе се откупат на менувачниците за ефективни динари, да 
се распоредат така што Народната банка на Југославија 
со пренос на посебна сметка кај определени овластени 
банки (во натамошниот текст: определена овластена бан-
ка), што договорно ќе ги изберат овластените банки за ра-
боти со странство, заедно со заинтересираните организа-
ции на здружен труд во соодветните општи здруженија на 
ниво на Југославија и во Здружението на банките на Југос-
лавија, на организациите на здружен труд од овој општес-
твен договор да им се обезбеди износ од 560 милиони до-
лари во конвертибилни девизи за плаќање на увозот на 
производи и суровини за нивно производство од член 1 на 
овој општествен договор, според утврдените намени. 

Народната банка на Југославија им продава девизи 
на определените овластени банки врз основа на барањата 
на определените овластени банки кои се должни да из-
вршат контрола над наменското користење на продадени-
те девизи. Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи ќе и достави на Народната банка на Југос-
лавија список на определените овластени банки за произ-
водите од овој општествен договор. 

Народната банка на Југославија ќе ги обезбеди деви-
зите од став 1 на овој член според динамиката на при ш-
вот на девизи од откупот на менувачниците. 

Народната банка на Југославија, во соработка со ов-
ластените деловни банки, ќе овозможи надминување на 
расчекорот и во динамиката на приливот и во ангажира-
њето на девизи за намените од овој општествен договор. 

Учесниците на Договорот се согласни дека, заради 
реализација на овој општествен договор, ќе преземаат и ќе 
предлагаат и други дополнителни мерки. 

Девизите од овој член организациите на здружен 
фул можат да ги користат само под услов да ги исполну-
ваат обврските од самоуправните спогодби од член 3 на 
ОВОЈ општествен договор. Оцена дека тие самоуправни 
спогодби се во согласност со општествениот договор дава 
Координациониот одбор од член 18 на овој општествен 
договор. 

Учесниците на Договорот се согласни, најдоцна до 
септември 1984 година, да предложат додатни извори на 
девизи, ако не се обезбеди износот од став 1 на овој ч тен 
поради недоволен откуп на девизи на менувачниците 

Член 5 

Учесниците на Договорот се согласни, при користе-
њето на странски стоковни кредити за увоз на репродук-
ционен материјал во 1984 година, да се обезбеди приори-
тет за суровините за производство на производите од член 
1 на овој општествен договор. 

Учесниците на Договорот се согласни организациите 
на здружен труд кои извезуваат стоки и услуги во земјите 
во развој што се производители на сурово кафе, чај, какао-
вец, памук, сисал-влакно и сурова кожа, да увезуваат суро-
во кафе, чај, какаовец, памук, сисал-влакно и сурова кожа 
преку врзани - компензациони работи, согласно со Одлу-
ката за условите и начинот под кои извозот на стоки и ус-
луги во одделни земји може да се договара така што на-
платата по извозот да се оствари со увоз на стоки и за 
правата по основ на така остварениот извоз („Службен 
лист на СФРЈ", бр 16/83). 

Член 6 

Учесниците на Договорот се согласни да предложат 
со измените на соодветните прописи да се предвиди орга-
низациите на здружен труд кои во своето производство за 
снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуп-
равните спогодби од член 3 ст. 1 и 2 на овој општествен 
договор користат суровини од увоз за производство на ле-
кови за хумани и ветеринарски потреби, медицински мате-
ријал, санитетски материјал и детска храна, да можат да 
го користат целокупниот износ на девизите од остварени-
от прилив во конвертибилни девизи. 

Учесниците на Договорот се согласни да не се огра-
ничува извозот на лекови и медицински материјал, под ус-
лов да се обезбеди нормално снабдување на домашниот 
пазар со тие производи. 

За плаќање на увозот на готови лекови за хумани и 
ветеринарски потреби и на медицински материјал, што не 
се произведуваат во земјата или не се произведуваат во 
доволни количини, дел од девизите на организациите на 
здружен труд ќе им обезбеди Народната банка на Југосла-
вија преку определените овластени банки до износот од 
25,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата 
што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 на 
овој општествен договор. 

Девизите за плаќање на увозот на суровини од став 1 
на овој член на организациите на здружен труд им ги обез-
бедува Народната банка на Југославија преку определени-
те овластени банки до износот од 80,000.000 долари и 
5,000.000 долари за увоз на суровини за производство на 
санитетски материјал во конвертибилни девизи од сред-
ствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 
4 од овој општествен договор. Народната банка на Југос-
лавија ќе им ги става тие средства на располагање на орга-
низациите на здружен труд рамномерно во еднакви месеч-
ни рати за да се обезбеди континуитет во производството 
и снабдувањето на пазарот со лекови. 
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Со самоуправната спогодба од член 3 ст. 1 и 2 на овој 
општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите орга-
низациите на здружен труд ќе можат да го користат од из-
носот од ст. 3 и 4 на овој член. 

За плаќање на увозот на суровини за производство на 
лекови организациите на здружен труд ќе користат ком-
пензациони работи на кои надлежните органи ќе им дава-
ат приоритет при одобрувањето, со тоа што целокупниот 
износ на тие девизи да се користи само за плаќање на уво-
зот на суровини. 

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе презе-
мат мерки при распределбата на контингентот на памук 
од клириншкото подрачје да се обезбедат потребните ко-
личини памук за производство на санитетски материјал. 

Член 7 

Учесниците на Договорот се согласни да предложат 
со измените на соодветните прописи да се предвиди орг а-
низациите на здружен труд кои во своето производство за 
снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуп-
равните спогодби од член 3 ст. 1 и 2 на овој општествен 
договор користат суровини од увоз за производство на де-
тергенти, односно основни суровини за производство на 
репродукционен материјал за детергенти, да можат да го 
користат целокупниот износ на девизите од остварениот 
прилив во конвертибилни девизи. 

Девизите за плаќање на увозот на суровини од став 1 
на овој член на организациите на здружен труд им се обез-
бедуваат до износ од 70,000.000 долари во конвертибилни 
девизи од средствата што се издвојуваат по прописите на-
ведени во член 4 на овој општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој 
општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите орга-
низациите на здружен труд ќе можат да го користат од из-
носот во став 2 на овој член. 

Член 8 

Учесниците на Договорот се согласни да предложат 
со измените на соодветните прописи да се предвиди орга-
низациите на здружен труд кои во своето произвоство за 
снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуп-
равните спогодби од член 3 став 1 или став 2 на овој оп-
штествен договор, користат суровини и најнеопходен реп-
родукционен материјал од овој општествен договор од 
увоз за производство на вештачки ѓубрива, да можат да го 
користат целокупниот износ на девизите од остварениот 
девизен прилив. 

Организациите на здружен труд издвојуваат и намен-
ски насочуваат девизи во височина од 20% од остварениот 
прилив во конвертибилни девизи по основ на извозот на 
земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутунски 
производи, шумски плодови, лековити растенија (освен 
делот што го извезуваат организациите на фармацевтска-
та индустрија и индустријата на гетергенти), алкохолни и 
безалкохолни пијачки, освен по основ на извоз на добиток 
и добиточни производи и свежа риба. 

Девизите издвоени во смисла на став 2 од овој член 
организациите на здружен труд ги користат наменски за 
увоз на суровини и репродукционен материјал за произ-
водство на вештачки ѓубрива. 

Девизите за плаќање на увозот на суровини од став 1 
на овој член на организациите на здружен труд им се обез-
бедуваат до износ од 100,000.000 долари во конвертибилни 
девизи од средствата што се издвојуваат по прописите на-
ведени во член 4 на овој општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој 
општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите орга-
низациите на здружен труд ќе можат да го користат од из-
носот од ст. 2 и 4 на овој член. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се согласни да предложат 
со измените на соодветните прописи да се предвиди орга-
низациите на здружен труд кои во своето производство за 
снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуп-
равните спогодби од член 3 став 1 или став 2 на овој оп-
штествен договор, користат суровини и најнеопходен реп-
родукционен материјал од увоз за производство на сред-
ства за заштита на растенијата, да можат да го користат 
целокупниот износ на девизите од остварениот девизен 
прилив. 

Организациите на здружен труд издвојуват и намен-
ски насочуваат девизи во височина од 8% од остварениот 
прилив во конвертибилни девизи по основ на извозот на 
земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутунски 
производи, шумски плодови, лековити растенија (освен 
делот што го извезуваат организациите на фармацевтска-
та индустрија и индустријата на детергенти), алкохолни и 
безалкохолни пијачки, освен по основ на извозот на доби-
ток и добиточни производи и свежа риба. 

Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член 
организациите на здружен труд ги користат наменски за 
увоз на суровини и репродукционен материјал за произ-
водство на средства за заштита на растенијата. 

Девизите за плаќање на увозот на суровини од став 1 
на овој член на организациите на здружен труд им се обез-
бедуваат до износот од 30,000.000 долари во конвертибил-
ни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите 
наведени во член 4 на овој општествен договор. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 или став 
2 на овој општествен договор ќе се утврди кој дел од деви-
зите организациите на здружен труд ќе можат да го корис-
тат од износот од ст. 2 и 4 на овој член. 

Член 10 

Учесниците на Договорот се согласни организациите 
на здружен труд да издвојуваат и наменски да ги насочува-
ат девизите во височина од 15% од остварениот прилив во 
конвертибилни девизи по основ на извозот на добиток и 
добиточни производи и свежа риба. 

Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член 
организациите на здружен труд наменски ги користат за 
увоз на рибино брашно, месно брашно, обрано млеко во 
прав, адитиви, витамини и минерални додатоци за доби-
точна храна и храна за рибја младенка. 

За плаќање на производите од став 2 на овој член ор-
ганизациите на здружен труд - корисници на тие произво-
ди ќе користат и девизи во износ од 30,000.000 долари во 
конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат 
според прописите наведени во член 4 на овој општествен 
договор, што изнесува 25% од вкупно потребните девизи, 
под услов да обезбедат сопствено учество на девизи од 
75% од вкупните потреби, вклучувајќи ги и компензацио-
ните и другите работи. 

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 или став 
2 на овој општествен договор ќе се утврди делот од деви-
зите што организациите на здружен труд можат да го ко-
ристат од износот од ст. 1 и 3 на овој член. 

Член 11 

Учесниците на Договорот се согласни девизите за 
плаќање на увозот на потребните резервни делови за зем-
јоделска механизација, на суровини за производство на гу-
ми и клинести ремени и на гуми за потребите на земјодел-
ството да се обезбедат во износ од 10,000.000 долари во 
конвертибилни девизи што се издвојуваат според пропи-
сите наведени во член 4 на овој општествен договор. Тие 
средства можат да се користат само со сопствено учество 
на девизи во однос 1:1, вклучувајќи ги и компензационите 
и другите аранжмани. 
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Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој 
општествен договор ќе се утврдат обемот и структурата 
на производите од став 1 на овој член, како и девизите 
што организациите на здружен труд можат да ги користат 
од износот од став 1 на овој член. 

Член 12 

Учесниците на Договорот се согласни девизи за плаќ-
ање на увозот на потребните количини шеќер односно ше-
ќерна репа да се обезбедат најмногу до износ од 20,000.000 
долари во конвертибилни девизи што се издвојуваат спо-
ред прописите наведени во член 4 на овој општествен до-
говор. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат 
за плаќање на увозот на потребните количини шеќер само 
ако организациите на здружен труд што се занимаваат со 
увоз и со производство на шеќер склучат самоуправна 
спогодба за единствен настап на странскиот пазар и за 
снабдување на единствениот југословенски пазар со тој 
производ. 

Учесниците на Договорот се согласни организациите 
на здружен труд што увезуваат шеќер за потреби на реп-
родукција да можат да ги користат девизите од став 1 на 
ОВОЈ член во износ од 40% од вкупно потребните девизи за 
увоз на шеќер односно на шеќерна репа, а организациите 
на здружен труд што увезуваат шеќер односно шеќерна 
репа за потребите за широка потрошувачка - во износ од 
60%. 

Член 13 
Учесниците на договорот се согласни девизи за плаќ-

ање на увозот на потребните количини на масло за јадење 
и маслодајни култури да се обезбедат во износ од 
50,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издво-
јуваат според прописите наведени во член 4 на овој оп-
штествен договор. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат 
за плаќање на увозот на потребните количини на масло и 
маслодајни култури само ако организациите на здружен 
труд што се занимаваат со увоз и со производство на мас-
ло, во рамките на Деловната заедница на производители-
те на растителни масла и масти на Југославија, обезбедат 
50% од девизите, вклучувајќи ги и компензационите и дру-
гите работи и ако склучат самоуправна спогодба за един-
ствен настап на странскиот пазар и за снабдување на един-
ствениот југословенски пазар со тие производи. 

Учесниците на Договорот се согласни да се обезбедат 
30,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издво-
јуваат според прописите наведени во член 4 на овој оп-
штествен договор за плаќање на 25% од вредноста на уве-
зената соја, под услов маслото добиено од преработената 
соја да се користи за широка потрошувачка. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се догласни девизи за увоз 

на 40% од потребните количини сурово кафе да се обезбе-
дат до износ од 50,000.000 долари во конвертибилни деви-
зи од средствата што се издвојуваат според прописите на-
ведени во член 4 на овој општествен договор, а за увоз на 
другите 60% од потребните количини на сурово кафе деви-
зи обезбедуваат организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со увоз и преработка на кафе, вклучувајќи ги и 
компензационите и други аранжмани. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат 
за плаќање на увозот на сурово кафе само ако организаци-
ите на здружен труд што се занимаваат со увоз и со прера-
ботка на кафе склучат самоуправна спогодба во рамките 
на Одборот за кафе при Општото здружение за земјодел-
ството и прехранбената индустрија на Југославија, со која 
ќе се обезбеди единствен настап на странскиот пазар при 
купувањето на сурово кафе и снабдување на единствениот 
југословенски пазар со тој производ во согласност со член 
3 на овој општествен договор. 

Член 15 

Учесниците на Договорот се согласни девизи во из-
нос од 60,000.000 долари во конвертибилни девизи да се 
користат за плаќање на нјнеопходните стоки (риби и меко-
телци, млеко во прав, путер, амбалажа за пакување на 
млеко и преработки, јужно овошје - лимон, странски алко-
холни пијачки, резервни делови: за туристички автобуси, 
геп1-а-саг возила, туристички бродови, јахти и други нау-
тички пловила; суровини за гуми и гуми за автобуси, ка-
као во зрно, пропаганден материјал за настап на странски 
пазари, добиточна храна за производство на месо за по-
требите на туризмот, прехранбени специјалитети, стоки за 
широка потрошувачка и др.) за снабдување на пазарот и 
за поквалитетно подобрување на структурата на турис-
тичката потромувачка. 

Од износот од став 1 на овој член, 5,000.000 долари во 
конвертибилни девизи ќе се користат наменски за увоз на 
странски печат. 

Девизите • од став 1 на овој член организациите на 
здружен труд можат да ги користат, по правило, само со 
сопствено учество на девизи во однос 1:1, вклучувајќи ги и 
компензационите и другите аранжамани. 

Начинот на користење и употреба на средствата од 
став 1 на овој член ќе го утврди Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, во соработка со Општото здружение на 
туристичкото стопанство на Југославија. 

Учесниците на Договорот се согласни на основните 
организации на туристичкото стопанство, покрај девизите 
со кои располагаат по единствените критериуми, да им 
обезбеди користење на 7% од девизите од сопствениот де-
визен прилив. Тие средства основните организации можат 
да ги користат само за увоз на репродукциони материјали 
и резервни делови и за подобрување на структурата на 
снабдувањето во сезоната. 

Член 16 

Производите од член 1 на овој општествен договор, 
односно суровнините за нивно производство можат да се 
увезуваат по пат на компензациони работи и работи по 
кои се врши наплата на побарувањето, на начин што ќе го 
утврди Сојузниот извршен совет. 

Член 17 

Учесниците на Договорот се согласни девизите што 
се остваруваат за плаќање на увозот во смисла на овој оп-
штествен договор да се користат само за намените утврде-
ни со овој општествен договор и додатните девизи што се 
издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој 
општествен договор да се користат само заедно со соп-
ствените девизи, вклучувајќи го и износот по компензаци-
оните и другите аранжмани. 

Член 18 

Учесниците на Договорот се согласни, заради следе-
ње на спроведувањето на овој општествен договор и зара-
ди преземање на активности и давање на објасненија на 
одделни негови одредби, како и заради давање оцена дека 
склучените самоуправни спогодби според член 3 на овој 
општествен догоор се во согласност со овој општествен 
договор, да се формира координационен одбор од пре-
тставници на Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, Стопанската комора на Југославија, 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
со странство и од по еден делегат на учесниците на Дого-
ворот од републиките и автономните покраини. 

Координациониот одбор од став 1 на овој член нај-
доцна еднаш тримесечно, ќе ги известува учесниците на 
Договорот за извршувањето на одредбите од овој општес-
твен договор. 
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Член 19 

Овој општествен договор се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ". 
7 март 1984 година Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Лука Рељиќ, с.р. 

член на Советот и сојузен секретар за пазар 
и општи стопански работи 

За Извршниот совет на Собранието 
На СР Босна и Херцеговина, 

Мирко Лулиќ, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Светозар Ковијанић с.р. 
заменик на претседателот на Републичкиот комитет 

за земјоделство, шумарство и водостопанство 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Богдан Јанков, с.р. 
заменик на претседателот на Републичкиот комитет 

за стоковен промет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Дургут Едиповски, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Алојз Клеменчич, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

Лука Мачкиќ, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Ленке Бертрон, с.р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Азиз Абраши, с.р. 
член на Советот 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Нико Филиповић с.р. 
член на Претседателството 

За Стопанската комора на 
СР Босна и Херцеговина, 

Сеад Рустемовиќ, с.р. 
секретар на Стручната служба на Здружението 

на трговијата 

За Стопанската комора на СР Црна Гора, 
Лазар Шаулиќ, с.р. 

член на Претседателството 

За Стопанската комора на СР Хрватска, 
Вјекослав Чемелиќ, с.р. 

претседател на Комората 

За Стопанската комора на СР 
Македонија, 

Благоја Сиљански, с.р. 
претседател на Извршниот одбор на Собранието 

на Комората 

За Стопанската комора на 
СР Словенија, 

Иван Куковец, с.р. 
член на Извршниот одбор 

За Стопанската комора на 
СР Србија, 

Стево Суша, с.р. 
член на Претседателството 

За Стопанската комора на САП 
Војводина, 

Павле Величковић с.р. 
член на Претседателството 

За Стопанската комора на 
САП Косово, 

Мустафа Бехлули, с.р. 
член на Претседателството 

За Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, 

Душан А т о м с к и , с.р. 
претседател 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на СР Босна и Херцеговина, 
Чедомир Кандиќ, с.р. 

раководител на Правната служба 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на СР Црна Гора, 
Арсение Јовановиќ, с.р. 

претседател 

За Самоуправната ин гересна заедница за 
економски односи 

со странство на СР Хрватска, 
Ивица Трнокоп, с.р. 

претседател 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на СР Македонија, 
Морис Шами, с.р. 

претседател 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на СР Словенија, 
Магда Шпарош, с.р. 

претседател на Комисијата за увоз на опрема 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на СР Србија, 
Вељко Митровиќ, с.р. 

секретар на Собранието 
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За Самоуправната интересна заедница за 
економски односи 

со странство на 
САП Војводина, 

Симеон Раман, с.р. 
заменик на претседателот 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на САП Косово, 
Ќемајл Комони, с.р. 

секретар на Одборот за кредитни односи 
со странство 

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

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ 
I 

Се отповикува 
Душан Маринковиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Џибути со седиш-
те во Адис Абеба. 

II 

Се назначува 
Нусрет Сеферовиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Социјалистичка Етиопија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Цибути со седиште во 
Адис Абеба. 

III 

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

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 4 
27 фебруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, 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 ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НА-

РОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН 
I 

Се отповикува 
Душан Маринковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Народна Демократска Репуб-
лика Јемен, со седиште во Адис Абеба. 

II 

Се назначува 
Нусрет Сеферовиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Социјалистичка Етиопија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Демократска Република 
Јемен, со седиште во Адис Абеба. 

III 

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

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 5 
28 фебруари 1984 година 

Белград Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Од должноста потсекретар во Сојузниот секретари-

јат за надворешни работи се разрешува Милјан Коматина 
заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 124 
10 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основи ге 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат 

за надворешни работи се разрешува Недељко Зориќ, со 31 
декември 1983 година поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 125 
10 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р 

Врз основа ка член 244 став 1 во врска со член 415 сј . 
3 и 4 од Закони за основите на системот на државната уп-
рава и за СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
управата (Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузине I извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-НАЧАЛНИК НА 
СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

* ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ 
Од должноста помошник-началник на Службата на 

Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки се 
разрешува Бошко Тодоровиќ, со 31 јануари 1984 година, 
заради заминување на друга должност. 

С.п.п.бр. 126 
10 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА 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 ! : 

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

- 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 

Андрић Милорада Душко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богуновић Милана Никола; 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Месић Хамдије Мујо; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чајић Марка Ранко, Иванишевић Јакова Давор, Пи-
линдавић Миливоја Доброслав, Сивић Мехе Ибрахим, 
Ватненјак Асима Ибрахим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Елјазовић Дервиша Ибрахим. Халкић Салиха Фехим, 

Ковачевић Симе Мирко, Линкеш-Шух Рудолфа Вера, Пет-
ровић-Ђогић Ивана Ива, Топчагић Ибрахима Мухамед, 
Велић Агана Омер; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Милешевић Алекса Раде, Шанје Ивана Никола; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Диздаревић-Бадјевић Мије Садета, Елјазовић Хусеи-

на Ајша, Гутај Фехима Фехима, Хасић Алије Ариф, Лјепо-
ја Душана Милка, Перић Драгана Милан, Празина-При~ 
бишић Шерифа Радоја, Сенић Николе Радојка, Шабић* Ју-
суфа Хуснија; 

Од СР Хрватска 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бујас Николе Жељко, Чавчић Антуна Антун, Голеш 
Павле Невен, Кампуш Ивана Иван; 

- 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 

Рупић Марка Јерко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јутриша Фрање Антун, Стерцхеле Фрнеста Приде, 

Шира Николе Људевит, Зорић Јандрије Љубан; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 
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( 0 ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Батиница Јере Јосип, Бритки Николе Петар, Голик 

Јосипа Бранко, Перица Николе Милан; 
~ за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цукров Томе Цвјегољуб, Фрковић-Черњул Ивана 
Марица, Грубић Николе Ђуро, Грубишић-Чабо Филипа 
Стјепан, Одак Анте Лудвиг, Тркуља Стојана Здравко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Лазе Бранко, Алвиж-Грацин Анте Карме-
ла, Бајсић Ивана Фрањо, Бакарић-Медарић Марка Ђурђа, 
Барић Павла Стјепан, Бегић Ејде Ариф, Билић Думе Рај-
ка, Билић Марка Славко, Бјеговић Милана Слободан, 
Боблић Милана Драган, Бојкић Милана Владо, Бошковић 
Радета Звонко, Божурић Стјепана Славко, Бурсаћ-Медић 
Петра Марија, Цар Ивана Борис, Ченовић Мехе Хасан, 
Доришић-Светић Људевита Славица, Ђурић Петра Пе-
тар, Ђурић Милана Саво, Ерцег Ивана Божидар, Фиркељ 
Драгутина Павао, Гаврановић Мате Звонимир, Голубић-
-Бранковић Илије Љубица, Јелушић-Вранић Винка Соња, 
Јовановић-Вандре Јосипа Алица, Јовић Стеве Милан, Ју-
рела-Вончина Драге Марија, Клеут Стеве Душан, Кос Зво-
нимира Звонимир, Котурић Марка Анте, Ковачевић Ми-
лета Душан, Крабавац-Вујчић Бранка Перо, Ледић-Мутић 
Милана Мирјана, Ледински Габријела Славко, Лончар 
Мате Мирко, Мариновић Саве Млађен, Мурганић Николе 
Барица, Новосел-Радовић Николе Вјера, Оремовић Јурија 
Иван, Палека Шимице Луца, Палија Драгутина Недељко, 
Пенезић Ивана Антун, Перин Ристе Лука, Пешут Љубоми-
ра Љубомир, Петрињац Бошка Ђуро, Пожгајчић-Хорват 
Марка Ана, Прекупец-Бабић Вјекослава Невенка, Радетић 
Симе Милорад, Рашковић Душана Јован, Ратковић Нови-
це Борислав, Реинић Антона Драго, Рељић-Лацмановић 
Јосипа Перина, Румора Луке Марија, Собол Фрање Душ-
ко, Софилић Мустафе Мустафа, Сомун Мирка Мирко, 
Стефановић Милана Мирко, Стевановић Миодрага 
Божидар, Шорли Фрање Стјепан, Штимац Драгутина 
Младен, Тадић Ивана Јосип, Тарандек Стјепана Виктогр, 
Томић Славка Никола, Тополовац Томе Бранко, Траун-
бергер Јосипа Драго, Тумпак Матрица Мато, Тунуковић 
Луке Здравко, Угљен Асима Зорислав, Узелац Анте Бран% 
ко, Вичевић Маријана Томислав, Видак-Иљадица Стипе 
Драгица, Вукшић Ивана Јурај, Жанко-Бего Јосипа Бран-
ка; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Грујић Саве Перо, Индик Ладислава Тамара, Јурачак 

Јосипа Иван, Копуз Нике Миле, Ковач-Чулиг Стјепана 
Марија, Максимиљановић-Берић Уроша Даница, Мало-
вић Стјепана Стјепан, Матић Данета Бранко, Покае Ђуре 
Иван, Ступарић Фрање Дарко, Чемтер Јуре Иван, Широла 
Вазмослава Душан, Живковић Анте Звонимир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Борић Ѓуре Милош, Чавић Марије Анте, Гураш Бла-

гоја Борислав, Гашпаровић Мије Стјепан, Горић Јосе Да-
не, Грљач-Чукман Јанка Зора, Хорват Јосипа Јосип, Ху-
љев Стипе Јурка, Јакуповић Заинила Халил, Класнић Јо-
сипа Стјепан, Краљ Андрије Јосип, Кукић-Сијерчић Есада 
Рабија, Лазарић Луке Клаудио, Мартиновић Луке Милу-
тин, Мазор-Рањ Шиме Дивка, Мулалић Смаила Зијад,. 

Мухановић Фазлије Ибрахим, Оливерић Марка Ратко, Ра-
дојчић-Шпановић Мирка Нада, Стојаковић Љубана Перо, 
Штевоња Франце Стипан, Вукшић-Шкорић Јоце Јерка, 
Жинић Ивана Мато; 

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 напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђорђевић Миодрага Милан, Марковић Душана Пе-

тар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Папић Лазара Аркадије, Сантовац Раде Миленко, 

Стојиловић Јована Најдан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Драгић Петра Бранко, Марјановић Владимира Ду-
шан, Пауновић Крсте Добривоје, Вујановић Мила Илија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамов Аце Стеван, Алексић Петра Ђура, Алмаши 

Мирка Ладислав, Анђелић Милана Радован, Бабић Бећа-
гуљ Живе Нада, Балић Павла Драгутин, Бајкин Дејана 
Миленко, Бански Имре Тибор, Бећагуљ Александар Бош-
ко, Бјелогрлић Владе Сретен, Богнер Мартина Емил, Бо-
гуновић Илије Ђура, Цвејић Радета Милош, Дадасовић 
Петра Живко, Докнић Косте Вукашин, Дудић Саве Ружа, 
Дворак Рудолфа Јанош, Ђурин Радета Радојка, Буришић 
Петра Стеван, Француски Ивана Стоја, Галчик Јаноша 
»Михаљ, Галешев Радета Симеон, Грујић Васе Бранко, 
Хорват-Лакатош Павла Јулка, Јовановић Светозара Ми-
одраг, Јовановић Адама Радослав, Јовић Станоја Мило-
рад, Кадар Иштвана Мартон, Калачан Михаља Михаљ, 
Карановић Вукосава Здравко, Кором Јаноша Јожеф, Ло-
шонц Фабијана Јанош, Лужанин Огњена Бранко, Мани-
лов Жарка Милош, Марголд Славка Станко, Михајловић-
-Блануша Ђуре Савка, Мирковић Живка Велимир, Пајчић 
Алексе Милан, Павлић Стевана Цветко, Павлов Радета 
Бранислав, Радојчић Младена Милан, Савуљесков Славка 
Миливој, Симић Радета Иван, Станков Душана Драго-
љуб, Станковић Петра Србољуб, Стефанов Веселина Че-
домир, Стефанов Љупка Мита, Стојановић Драгиње Ми-
лош, Стојковић Јована Радован, Шаму Иштвана Иштван, 
Такач Балинта Јован, Телечки Јоце Стеван,Тењи Стевана 
Стеван, Тот-Хорватов Ивана Миљана, Трличков Жарка 
Радован, Вичевић Кузмана Кузман, Војичић Илије Ради-
вој, Вранешевић Пере Стојан, Врбашки Божидара Зоран, 
Вуковић Боже Данило, Живлак Милана Богдан; 

- 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 

Милосав Павла Марко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Лудошки Добривоја Радислав, Манигода Косте Весе-

лин, Петромањац Валера Думитру, Стојковић Владимира 
Радивоје, Шаму Јожефа Илона; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Атлагић Стевана Стеван, Белош Светозара Здравко, 

Чонти Ференца Михаљ, Деметар Лајоша Антал, Драгин 
Нестора Зоран, Дудић Емила Јелена, Ђаковић Николе Ми-
ле, Фа Михаља Антал, Гавранчић Славка Миодраг, Глшо-
ријевић Добривоја Перица, Јанков Данила Родољуб, Киш 
Андраша Андраш, Кнежевић Воје Стојан, Кочић Михаља 
Јожеф, Крстоношић Јована Софија, Лепак-Зајац Николе 
Ана, Малогајски Живана Милорад, Маравић-Везмар Ни-
коле Ранка, Маринков Милоша, Марков Мирка Светис-
лав, Матовић Саве Рајко, Нјари Наћаша Геза, Обучински 
Васе Драгољуб, Павловић Миливоја Петар, Петровић-
-Марцикин Воје Милева, Прошић-Пете Кароља Марија, 
Радловић Пере Мирко, Резнић Омера Ратомир, Сорчик 
Петера Шандор, Станојевић Недељка Момчило, Топ Пе-
тера Петер, Трифунац Аврама Милош, УмрЛић Јосипа 
Иван; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Баришић Станка Илија, Живановић Мијушка. 

Бр. 55 
9 јуни 1983 година 
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