
„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 

236. 
Врз основа на член 28 тач. 2, 7 и 8 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СфРЈ" , бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82,7/84, 25/85 и 38/86), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА 
ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИН-

СКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-
чеството и вредноста на предметите на кои при увозот се 
применуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/86) во точка 2 бројот: „6.000" се заменува со 
бројот: „20.000". 

2. Во точка 4 одредба под 2 бројот: „10.000" се заме-
нува со бројот: „30.000", а бројот: „500" - со бројот: 
„1.500". 

Во одредбата под 3 алинеја прва бројот: „10.000" се 
заменува со бројот: „30.000". 

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

Е. п. бр. 64 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

237. 
Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-изда-

вачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
СФРЈ" И ПРЕТПЛАТИ АТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 

1988 ГОДИНА 

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ" 
за 1988 година изнесува 20.800 динари, а за „Службен лист 
на СФРЈ" - Меѓународни договори - 29.850 динари. 

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

Е.п. бр. 76 
17 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

238. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавеното мисле-
ње од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот во Списокот на стоки со форми на 
извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 82/87), се 
вршат следните измени: 

1) во тар. ознака 1702.901 во колона 7 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

2) во тар. ознака 1805.00 во колона 7 кратенката: 
„ЛБОС" се заменува со кратенката „КкС"; 

3) во тар. ознаки 2710.023, 2806.20, 2838.003, 2839.909, 
2905.12, 2905.15, 2905.17, 2905.31, 2905.50, 2914.29, 2915.11, 
2915.32, 2915.409, 2515.50, 2915.70, 2916.12, 2916.15, 2916.19, 
2916.20, 2916.31, 2916.32, 2916.33, 2916.39, 2917.391, 2918.11, 
2918.15, 2918.199, 2921.Ј9, 2921.499, 2922.19, 2922.299, 
2922.41, 2922.429, 2922.5019, 2924.109, 2925.19, 2925.209, 
2927.001, 2930.209, 2930.902, 2930.906, 2930.907, 2930.909, 
2932.19, 2932.219, 2932.29, 2933.19, 2933.299, 2933.40, 
2933.519, 2933.59, 2933.79, 2934.10, 2934.30, 2934.909, 
2935.0017, 2939.30 и 5911.90 во колона 7 кратенката: „ЛБО" 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

4) во тар. ознака 3102.40 во колона 6 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

5) во тар. ознака 3105.20 во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

6) во тар. ознака 3105.51 во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБ" 

7) во тар. ознака 3105.519 во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

8) во тар. ознака 3105.59 во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

9) во тар. ознака 3105.50 во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

10) во тар. ознака 3105.90 во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБ" ; 

11) во тар. ознака 3901.10 во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБ" ; 

12) во тар. ознака 3901.20 во колона 6 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

13) во тар. ознака 3902.30 во колона 7 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „ЛБ" ; 

14) во тар. ознака 3917.10 во колона 7 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

15) во тар. ознака 7323.931 во колона 7 кратенката: 
„ЛБО" се заменува со кратенката: „ЛБОС"; 

16) во тар. ознаки 7414.10, 7414.90, 7415.10, 7415.21, 
7415.29 и 7415.31 во колона 7 кратенката: „ЛБОС" се заме-
нуваат со кратенките: „ЛБОС"; 

17) во тар. ознаки 8211.10, 821.91, 8211.923 и 8211.924 
во колона 7 кратенките: „ЛБО" се заменуваат со к р а т е н и -
те: „ЛБОС"; 

18) во тар. ознаки 8215.10, 8215.20, 8215.91 и 8215.99 во 
колона 7 кратенките: „ЛБО" се заменуваат со кратенките: 
„ЛБОС"; 

19) во тар. ознака 8705.209 во колона 7 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛЕО"; 

20) во тар. ознака 8705.201 во колона 7 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБО"; 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. бб 
10 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

239. 
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД К О И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГОВИТЕ И ПОБА-

РУВАЊАТА СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите под кои организациите на 

здружен труд можат да ги пребиваат долговите и побару-
вањата со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85) 
во точка 1 став 2 во одредбата под 4 се додава нова алине-
ја, која гласи: 

„ - да е поведена постапка на санација, постапка на 
стечај, или постапка на преземање на привремени мерки 
за заштита на општествената сопственост на организаци-
јата на здружен труд, која е корисник на стоки од увоз и 
производител на стоки за извоз, што се докажува со подне-
сување на потврда од надлежниот орган дека е поведена 
соодветна постапка, односно за постапка на стечај — со 
поднесување на писмена согласност на стечајниот управи-
тел". 

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

Е.п. бр. 69 
10 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

240. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за заглавија на карактеристиките на предметите 
што го има следниот назив и ознака: 

Заглавија на карактеристиките на 
предметите. Основни правила JUS А.А4.001. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Заглавија на карактеристиките на 
предметите. Основни поставки JUS А.А0.070 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
заглавијата на карактеристиките на предметите и претста-
вување на бројчените податоци („Службен лист на СФРЈ". 
бр. 8/81). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 4 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

241. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРО-

ТЕХНИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електротехника што го има следниот назив и 
ознака: 

Електротехника. Шеми, дијаграми и 
табели. Дефиниции и класификација JUSN.A3.131 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

v. Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/22 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

242. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

Бр. 07-93/21 
26 јануари 1988 година 
Белград 
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JUS N.N6.210 

JUS N.N6.224 

1) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилните служби. Методи 
на мерење. Термини и дефиниции и усло-
ви на мерењето 

2) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилните служби. Методи 
на мерење. Мерно место за мерење на зра-
чења над 100 MHz (3m) 

v Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS N.N6.224; чие 

применување не е задолжително, југословенскиот стан-
дард од член 1 на овој правилник е задолжителен во це-
лост, а ќе се применува ца радиокомуникации од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Радиокомункации. Уреди што се ко- / 
ристат во мобилни служби. Уреди за ви-
дови на емисии A3 Е, F3E или G3E. Мето-
ди за мерење. Мерно место за мерење на 
зрачењето над 100 MHz (3 m) JUS N.N6.224 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/85). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/83). 

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

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

Бр. 07-93/23 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

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

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

243. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВА-

Њ Е НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за испитување на Индустриски и отпадни води 
што го има следниот назив и ознака: 

Испитување на индустриските и от-
падните води.Термини и дефиниции JUS H.Z0.003 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Бр. 07-93/24 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

- - JUSC.Z2.152 

244. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПАДОЦИ 
И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

И НА ЛЕГУРИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за отпадоци и секундарни суровини на обоени 
метали и на легури на обоени метали што го има следни-
от назив и ознака х

 х 

Отпадоци и секундарни суровини на 
обоени метали и на легури на обоени ме-
тали. Отпадоци и секундарни суровини на 
бакар и на легури на бакар. Означување и 
карактеристики * 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на отпа-
доци и секундарни суровини на обоени метали и на легури 
на обоени метали што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/25 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

, стандардизација, 
/ Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

245. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КАРТОН, БРАНОВИТ КАРТОН И ЛЕПЕНКА 

Член 1 / 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за хартија, картон, брановит картон и лепенка 
што ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Испитување на брановит картон. 
Определување на дебелината JUS H.N8.202 

2) Испитување на хартија и картон. 
Определување на дебелината на поединеч-
ни листови и метода за пресметување на 
волуменската маса на картонот JUS Н.N8.203 

3) Испитување на хартија. Определу-
вање на СЈ1ојната дебелина и волуменска-
та маса JUS H.N8.205 

4) Испитување на брановит картон. 
Двослоен и трислоен брановит картон. 
Определување на отпорноста спрема при-
тисок на рамна плоча JUS Н.N8.226 

5) Испитување на брановит картон. 
Определување на отпорноста на лепените 
слоеви спрема вода по постапка на пото-
пување JUS Н.N8.227 

6) Испитување на брановит картон. 
Определување на граматурата на компо-
нентите на брановит картон по нивното 
раздвојување — JUS H.N8.228 

7) Испитување на лепенка. Полна ле-
пенка. Определување на граматурата на 
поединечните слоеви JUS H.N8.229 

I 
Член 2 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Испитување на хартија и картон. Оп-
ределување на дебелината, волуменската 
маса и специфичната тежина JUS H.N8.205 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на хартија и картон („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/68). 

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

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

Бр. 07-93/26 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

246. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ГАС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за природен гас што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Природен гас. Брза анализа на сос-
тавот на природниот гас. Метода на гасна 
хроматографија JUS H.F8.301 

2) Природен гас. Едноставна анализа 
на составот на природниот гас. Метода на 
гасна хроматографија JUS H.F8.303 

3) Природен гас. Пресметување на 
топлотната вредност, густината и рела-
тивната густина JUS H.F8.304 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/27 
26 јануари 1988 година 4 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

247. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ВИСОКОГРАДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за високоградба што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Внатрешни врати. Поделба, фор-
ма и мери JUS U.A9.044 

2) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Прозорци и балконски врати. Под-
елба, форма и мери JUS U.A9.045 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ви-
сокоградба од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1. Градежна столарија. Внатрешна 
врата. Општи услови — JUS D.E 1.020 

2. Градежна столарија. Надворешни 
прозорци и балконска врата. Општи усло-
ви JUS D.E 1.100 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
градежна столарија („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77). 

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



Петок, 25. март 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 - Страна 533 

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

Бр. 07-93/28 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

248. 
У Врз основа на член 22 став 2 од {Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НИ МАСИ И ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пластични маси и гума што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Определување на 
ударната жилавост*спор£д Изод JUSG.S2.617 

2) Пластични маси и гума. Методи 
на изложување на'вештачка светлина во 
лабораториски услови — JUS G.S2.657 

3) Пластични маси и гума. Определу-
вање на промената на бојата и на другите 
својства по изложувањето на дневна свет-
лина во природни временски услови и при 
вештачка светлина во лабораториски ус-
лови JUS G.S2.658 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS G.S2.657 и JUS 

G.S2.658 чие применување не е задолжително, југословен-
скиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжите-
лен во целост, а ќе се применува на пластични маси и гум£ 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овбј правилник 

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

1) Пластични маси. Определување на 
постојаноста на бојата при излагање на 
светлина од ксенон-светилка JUS G.S2.657 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на пластични маси („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/69) 

2) Испитување на пластични маси. 
Определување на ударната жилавост на 
крути пластични маси според Изод JUSG.S2.617 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на гума и пластични маси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/70). 

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

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

Бр. 07-93/29 
26 јануари 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

249. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

МЕТАЛУРГИЈА НА ПРАВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за металургија на прав што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Металургија на прав. Синтерувани 
метални материјали. Синтерувано железо 
и синтеруван челик кои содржат јаглерод 
и бакар и се користат за конструкциски 
елементи JUS C.N2.004 

2) Металургија на прав. Синтерувани 
метални материјали (освен тврди мета-
ли). Подготвување на извадоци за хемис-
ка анализа за одредување на содржината 
најаглерод JUS C.N2.005 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

н и в е задолжителни во целост, а ќа се применуваат на ме-
талургија на прав од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

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

Бр. 07-93/30 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, е. р. 

250. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандари-

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

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

МОДЕЛСКИ НАПРАВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за леарски моделски направи што го има следни-
от назив и ознака: 

Леарски моделски направи. Технич-
ки услови JUS К.Н5.050 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на леар-
ски моделски направи што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Модели, шаблони и јадреници. Тех-
нички прописи за изработка и испорака — JUS К.Н5.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на леарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/59). 

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

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

Бр. 07-93/31 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
за Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

251. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ОПРЕМА ЗА РАБОТА ПОД НИЗОК НАПОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алати и опрема за работа под низок напон 
што го има следниот назив и ознака: 

Алати и опрема за работа под низок 
напон. 

Термини и дефиниции JUS N.B4.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/32 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКОНА-
ПОНСКИ РАСКЛОПНИ АПАРАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за нисконапонски расклопни апарати за упра-
рување што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Нцсконапонски расклопни апара-
ти за управување. Близинска индуктивна 
склопка. Методи за мерење на работното 
растојание и на зачестеноста на операции-
те JUS N.K5.057 

2) Нисконапонски расклопни апара-
ти за управување. Обележување на при-
клучоците. Карактеристичен број и карак-
теристична буквена ознака за помошни 
контактори JUS N.K5.058 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен прилогот А - југословенски стандард JUS 

N.K5.058, чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни, а ќе се применуваат на нисконапонски рас-
клопни апарати за управување што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ' \ 

Бр. 07-93/33 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

252. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

253. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за завршни работи во градежништвото што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Завршни работи во градежништво-
то. Пливечки подни конструкции JUS U.F2.019 

2) Завршни работи во градежништво-
то. Пливечки подни конструкции. Влажна 
постапка на вградување. Цементна крута 
плоча JUS U.F2.020 

3) Завршни работи во градежништво-
то. Плиречки подни „конструкции. Сува 
постапка на вградување. Крута плоча — JUS U.F2.023 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

\ 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на за-
вршни работи во градежништвото од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/34 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

254. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНЈЕКТИРА-

ЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за инјектирање на објекти оштетени од земјот-
рес што го има следниот назив и ознака: 

Инјектирање на објекти оштетени од 
земјотрес. Технички услови JUS U.J9.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инјек-
тирање на објекти оштетени од земјотрес од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/35 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

255. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНТЕЈНЕ-

РИ ОД СЕРИЈА 1 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за контејнери од серија 1 што го има следниот 
назив и ознака: 

Контејнери од серија 1. Контејнер-
-цистерни за течности и гасови. Технички 
услови и испитувања JUS Z.M8.003 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на контеј-
нери од серија 1 што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Чл$н 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Контејнери серија 1. Контејнери-
-цистерни за течности и гасови. Технички 
услови и испитувања JUS Z.M8.003 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
контејнери за транспорт на стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/78). 

Члан 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/36 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

256. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за пестициди што го има следниот назив и озна-
ка: 

Пестициди. Пестициди за коишто не 
се утврдени вообичаени називи. Хемиски 
називи , JUS Н.Р0.003 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за пестициди („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/82). 

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

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

Бр. 07-93/37 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

257. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕДИЦИН-
СКО СТАКЛО И СТАКЛО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И 

ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за медицинско стакло и стакло за лабораторис-
ка и фармацевтска употреба што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Медицинско стакло. Ампули. Тех-
нички услови Ј1ЈЅ В.Е4.091 

2) Стакло за лабораториска и фарма-
цевтска употреба. Хидролитичка отпор-
ност на внатрешните површини на стак-
лените садови. Методи на испитувања и 
класификации Ј1ЈЅ В.Е8.125 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
дицинско стакло и стакло за лабораториска и фармацев-
тска употреба што ќе се произведе односно увезе од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за медицинско стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/72). 

Член 5 

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

Бр. 07-93/38 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

258. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

ПРИРАБНИЦИ И ЦЕВНИ ЗАТВОРАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за цевни прирабници и цевни затворачи што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Цевни прирабници. Форми и ме-
ри на затиначките површини ЈХЈЅ М.В6.008 

2) Цевни прирабници. Приклучни 
мери Ј1ЈЅ М.В6.011 

3) Индустриски цевни затворачи. 
Прашален лист — —. Ј1ЈЅ М.С5.003 

4) Индустриски цевни затворачи. 
Обележување Ј1ЈЅ М.С5.004 

5) Цевни затворачи. Спојување со 
прирабници. Вградни должини — г - Ј1ЈЅ М.С5.005 

6) Цевни затворачи. Спојување ро 
заварување. Вградни должини . ~ — ЈХЈЅ М.С5.006 

7) Цевни затворачи. Спојување со 
вложување. Вградни должини ~ ЈТЈЅ М.С5.007 

8) Цевни затворачи. Спојување со 
внатрешен цевен навој. Вградни должини Ј1ЈЅ М.С5.008 

9) Цевни затворачи. Спојување со 
надворешен цевен навој. Вградни 
должини ЈТЈЅ М.С5.009 

10) Цевни затворачи. Технички усло-
ви на испорака. Видови на контрола и ис-
питувања ЈХЈЅ М.С5.013 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди ЈТЈЅ М.С5.003 и Ј1ЈЅ 

М.С5.013, чие' применување не е задолжително, југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на цевни при-
рабници и цевни затворачи што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Цевни затворачи за општи цели. 
Технички прописи за изработка и испора-
ка Ј1ЈЅ М.С5.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
цевни затворачи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/61). 

2) Цевни прирачници. Распоред на 
дупките за вијци Ј1ЈЅ М.В6.010 

3) Цевни затворачи. Вентили за оп-
шти цели, за ОТ = 6 до К Р = 320 кр/сш2 . 
Вградни должини Ј1ЈЅ М.С5.021 

4) Цевни затворачи за општи цели. 
Резиња од сив лив и од челичен лив, за NР 
= 25 до ОТ = 320 кр/сш2 . Вградни 
должини Ј1ЈЅ М.С5.630 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни прирабници и цевни затворачи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/71). 

5) Цевни прирабници. Кружен впуст 
и кружна издаденост на површината за 
дихтување, за Г̂ ЈР = 10 до 40. Облик и 
мерки и ЈТЈЅ М.В6.028 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
цевни прирабници и за дихтунзи за цевни прирабници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/75). . 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-93/39 
26 јануари 1988 година 
Белград 

259. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87) сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87 и 1/88) 
во точка 4 став 1 по одредбата под 19 се додаваат 12 од-
редби, кои гласат: 

„20) на сметката бр. 840-2806 - Основен данок на про-
мет на моторен бензин - МБ-86; 

21) на сметката бр. 840-2811 - Основен данок на про-
мет на моторен бензин - МБ-98; 

22) на сметката бр. 840-2827 - Основен данок на про-
мет на моторен бензин - БМБ-95; 

23) на сметката бр. 840-2832 - Основен данок на про-
мет на гасно масло - дизел-гориво - Д-1; 

24) на сметката бр. 840-2848 - Основен данок на про-
мет на дизел-гориво - Д-2; 

25) на сметката бр. 840-2853 - Основен данок на про-
мет на гасно масло - дизел-гориво - Д-3; 

26) на сметката бр. 840-2869 - Основен данок на про-
мет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ); 

27) на сметката бр. 840-2874 - Основен данок на про-
мет на масло за горење лесно специјално (ЛС); 

28) на сметката бр. 840-2895 - Основен данок на про-
мет на масло за горење - лесно (Л), средно (С), средно ни-
скосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС); 

29) на сметката бр. 840-2902 - Основен данок на про-
мет на млазно гориво и н!а авиобензин; 

30) на сметката бр. 840-2918 - Основен данок на про-
мет на течен гас; 

31) на сметката бр. 840-2928 - Основен данок на про-
мет на битумен"; 

Во став 2 зборовите: „1 до 19" се менуваат и гласат: 
„1 до 31", а на крајот на реченицата зборовите: „15/83 и 
66/83" се заменуваат со зборовите: „15/83, 66/83, 71/84, 
39/85, 11/86, 21/87 и 10/88". 

2. Во точка 64 став 1 на крајот се додаваат зборовите: 
„и на образецот Б2-1 Бруто-наплата и распоред на прихо-
дите од основен данок на промет на деривати на нафта од 
точка 4 став 1 одредби под 20 до 30". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Надлежната служба на општественото книговодство 

во образецот Б2-1 од став 1 на оваа точка ќе даде подато-
ци за наплатените приходи од основен данок на промет на 
деривати на нафта од одредбите под 20 до 31 став 1 точка 

4 на оваа наредба и за распоредот на тие приходи на след-
ните намени утврдени со закон: 

1) за буџет на федерацијата; 
2) за буџетите на републиките и автономните покраи-

ни; 
3) за финансирање на изградбата на Автопатот брат-

ство и единство и на магистралните патишта; 
4) за поврат на царината и другите увозни давачки; 
5) за сојузните стоковни резерви; 
6) за курсните разлики; 
7) нераспоредените приходи." 
Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и 

гласи: 
„Службата на општественото книговодство на Југо-

славија, во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, ќе ги даде об-
расците Б2 и Б2-1 и ќе ги приспособи кон механографска-
та обратотка". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, по зборо-
вите: „образецот Б2" се додаваат зборовите: „и образецот 
Б2-1 од став 3 на оваа точка". 

Досегашниот став 5 станува став 6. 
3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1988 година. 

Бр. 3796/1 
21 март 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

260. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во 

врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и пар-
чина политика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87) и Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88), Советот на гуверна-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Народната банка Југославија, заради регулирање 

на количината на пари во оптек, со оваа одлука ги утврду-
ва условите за користење на примарната емисија за наме-
ните определени со Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1988 година (во ната-
мошниот текст: Одлука за целите во 1988 година), и тоа: 

1) за купување, преку банките, на преносливи кратко-
рочни хартии од вредност што ги издаваат организациите 
на здружен труд во областа на стопанството или нивните 
интерни банки, по работи на купопродажба на стоки и 
вршење услуги во Југославија и за давање краткорочни 
кредити на банките врз подлога на тие хартии од вред-
ност; 

2) за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на хартии од вредност што ги издаваат организа-
циите на здружен труд врз основа на стоковно-парични 
работи во рамките на определени селективни намени, ка-
ко и врз основа на други определени исправи што произ-
легуваат од тие работи; 

3) за давање кредити на Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка (во натамошниот текст: 
Југословенска банка) заради дополнително кредитирање 
на банките по работи на извоз на опрема и бродови на кре-

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 



Страна 538 - Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 март 1988 

дит и изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

4) за давање кредити на Народната банка на Југосла-
вија - Воениот сервис (во натамошниот текст: Воен сер-
вис) за производство и извоз на вооружување и воена оп-
рема кога тоа кредитирање се однесува на извршување на 
меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

5) за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на определени кредити што банките им ги дале 
на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на де-
визи од нивните девизни сметки и девизни штедни влого-
ви (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓаните). 

Како услови за користење на примарната емисија, во 
смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат учеството на 
примарната емисија, пресметувањето на основицата за 
учество на примарната емисија, роковите за враќање на 
користените средства и документацијата врз основа на ко-
ја се користи примарната емисија. Другите услови за ко-
ристење на примарната емисија се пропишани со Одлука-
та за општите услови, за начинот и постапката за користе-
ње и враќање на примарната емисија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/84, 10/85 и 32/85) - (во натамошниот текст: 
Одлука за општите услови). * 

2. Користење на примарната емисија, во смисла на 
оваа одлука, ќе им се ускрати на баните кои не ги исполну-
ваат условите на кредитната способност и финансиската 
дисциплина, во согласност со точ. 15 до 19 на Одлуката за 
општите услови. 

Во согласност со став 1 на оваа точка, банката е 
должна, при користењето на примарната емисија за наме-
ните од оваа одлука, да и поднесе на народната банка изја-
ва дека ги исполнува пропишаните услови за кредитна 
способност и дека не давала нови кредити и други пласма-
ни односно дека презела мерки за наплата на дадените 
кредити и пласмани мерки за наплата на дадените креди-
ти и други пласмани во случаите што се предвидени со чл. 
192 и 193 од Законот за основите на банкарскиот и кредит-
ниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/85, 9/86, 
34/86, 72/86 и 65/87). 

И. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТЕ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА ТИЕ ХАР-

ТИИ 
3. Користење на примарната емисија за намените од 

точка 1 на одредбата под 1 на оваа одлука ќе се остварува 
во 1988 година: 

1) со купување, преку банките, на меници издадени со 
рок на втасување до 90 дена и со авал на основната однос-
но здружената банка, што ги издале организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки според одредбите на Законот за обезбедување 
на плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 22/78, 
31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) - (во натамошни-
от текст: Закон за обезбедување на плаќањето); 

2) со давање кредити на банките врз подлога на мени-
ците од одредбата под 1 на оваа точка, авалирани во смис-
ла на сојузниот закон. 

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од орга-
низациите на здружен труд од областа на стопанството, 
или од нивните интерни банки, меници од точка 3 одредба 
под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасување не пре-
остануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ по-
мал од 5,000.000 динари, под услов тие организации од-
носно нивните интерни банки, како доверители во стоков-
но-паричните работи, да ги прибавиле од други организа-
ции на здружен труд од областа на стопанството или од 
нивните интерни банки. 

Меници од став 1 на оваа точка, народната банка ќе 
купува ако се исполнети следните услови: 

1) мениците да ги содржат битните елементи предви-
дени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70) и 
со Законот за обезбедување на плаќањето; 

2) мениците претходно да ги есконтирале банките 
преку кои народната банка ги купува, пред тоа есконтира-
ње најмалку еднаш да се користени со индосирање како 
средство за плаќање во стоковно-паричните работи на ор-
ганизациите на здружен труд во областа на стопанството, 
да биле во портфељот на таа банка најмалку 20 дена и да 
се индосирани на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до чиј рок 
на втасување преостануваат помалку од 10 дена, сметајќи 
од денот на приемот на мениците во народната банка, ме-
ници индосирани на издавачот или ремитентот, како и ме-
ници издадени односно индосирани во врска со распредел-
бата на остварениот заеднички приход меѓу членките на 
интерната банка или по други основ кои не претставуваат 
стоковно-парични работи. 

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на 
банките врз основа на мениците кои, во смисла на точка 4 
од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед 
на поединечната номинална вредност на тие меници, на 
времето на нивното држење по портфелот на банката и на 
преостанатото време до рокот на нивното втасување. 

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање 
кредити на банките од одредбата под 2 точка 3 од оваа од-
лука, народната банка врши во височина до 20% од номи-
налната вредност на состојбата на вкупниот портфел на 
тие меници што банката претходно ги ексконтирала, а ко-
ја состојба је претставува книговодствената сосстојба на 
тие меници кај банките, зголемена за износот на мениците 
што банката ги реесконтирала кај народната банка, по кои 
рокот за наплата не втасал. 

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи 
за користењето на примарната емисија и за меничниот по-
ртфељ, во смисла на став 1 од оваа точка. Тие извештаи 
банката ги поднесува до народната банка кај која ја корис-
ти примарната емисија, кај секое барање за користење на 
примарната емисија по тој основ, во рок од 8 дена по исте-
кот на месецот за кој се поднесува извештај. Народната 
банка врз основа на тие извештаи ќе состави збирен из-
вештај, кој најдоцна до 15-ти во месецот ќе 'и го доставу-
ва на Народната банка foa Југославија на образецот и на 
начинот што со упатства ги утврдува Народната банка на 
Југославија. 

7. Како подлога за користење на примарната емисија 
по основ на точка 3 од оваа одлука не може да служи хар-
тија од вредност што организацијата на здружен труд ја 
прибавила по основ на работа за која је користи примар-
ната емисија преку кредити за селективни намени. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ-
ТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ 
ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НА-

МЕНИ 
8. Народната банка на Југославија во 1988 година ќе 

обезбеди со давање краткорочни кредити на банките дел 
од примарната емисија да се користи за поддршка на ос-
тварувањето на селективните цели на монетарно-кредит-
ната политика, врз основа на краткорочните кредити што 
банките им ги дале на организациите на здружен труд за 
намената од точка 4 на Одлуката за целите во 1988 година, 
и тоа за: 

1) извоз на стоки и услуги и производство и подготву-
вање на стоки и услуги за извоз; 

2) заеднички програми за производство и извоз од 
значење за целата земја; 

3) општествено организирано производство и залихи 
на определени земјоделски и прехранбени производи од 
домашно производство; 

4) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од одредбата под 3 на оваа точка; 

5) производство и залихи на вештачки ѓубрива од до-
машно производство. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз основа на дадени кредити на организации-
те на здружен труд ако тие кредити ги дале под условите 
од оваа одлука. 

1. Кредити за кредитирање на работи на извоз на стоки и 
услуги 

9. Кредитите за кредитирање на работи на извоз на 
стоки и услуги (точка 8 одредба под 1) банките можат да 
ги користат за: 

1) кредитирање на извозот на стоки и услуги за гото-
во; 

2) кредитирање на на извозот на стоки на комерција-
лен кредит; 

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кре-
дит во земјите во развој; 
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4) кредитирање на извозот на опрема и бродови н^ 
кредит и изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

5) кредитирање на производството w подготвување 
на стоки и услуги за извоз; 

6) кредитирање на подготвувањето на туристичките и 
угостителските организации на здружен труд за вршење 
на услуги на странски туристи; 

7) кредититрање на производството и подготвување 
на стоки за извоз според договорни работи што се напла-
туваат во готово, а кои ги финансира Меѓународната бан-
ка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИ-
МА; 

8) кредитирање на побарувањата од Меѓународната 
банка за обнова и развој по основ на извршени и платени 
работи и вградена опрема по инвестициони програми во 
Југославија; 

9) кредитирање на побарувањата чија наплата се од-
лага, во согласност со посебен сојузен закон. 

10) Кредитите за кредитирање на извршен извоз на 
стоки и услуги за готово (точка 9 одредба под 1) банките 
можат да ги користат, и тоа: 

1) во височина до 28% од износот на кредитот што 
организациите на здружен труд го користеле кај банката 
по основ на извоз на стоки и услуги чие плаќање е догово-
рено во конвертибилни девизи или со увоз на стоки и услу-
ги, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде 
подолг од 60 дена; 

2) во височина до 24% од износот на кредитиот што 
организациите на здружен труд го користеле кај банката 
по основ на извоз на стоки и услуги по кој е договорен 
клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за 
враќање да не може да биде подолг од 30 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат по основ на кредитите што за таа намена им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на исправа-
та за извршен извоз на стоки, што ја заверила царинарни-
цата (извозна царинска декларација) и исправата за из-
вршени услуги на странски нарачувачи (фактураситуација 
односно заклучница, договор со странскиот нарачувач од 
кој можат да се утврдат височината, динамиката и начи-
нот на плаќање на извршените услуги, договор склучен 
меѓу домашна туристичко-патничка агенција и угостител-
ско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните 
права и обврски во поглед на користењето кредит кај бан-
ката и друга документација од која може да се утврди из-
носот на побарувањата од станство), како и друга извозна 
документација. 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка, во 
која се наведени две или повеќе организации на здружен 
труд - учеснички во извозната работа, се заменува со спец-
пификација за користење на кредитот што ја заверува на-
родната банка надлежна според седиштето на носителот 
на извозната работа, во онолку примероци колку што има 
учесници во извозната работа, и тоа со заверување на се-
кој примерок покрај називот на учесникот на кој се одне-
сува примерокот на спецификацијата. Таа спецификаци-
ја, покрај другите битни елементи содржани во царинска-
та декларација, содржи: попис на учесниците во таа извоз-
на работа, износ на припаѓачкото девизно побарување и 
на динарската противвредност на секој учесник и клаузула 
дека царинската декларација наведена во спецификацијата 
е поништена и сторена неважечка за користење на креди-
тот. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точ-
ка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите 
што банките ги даваат врз основа на договор за производ-
ство на опрема и бродови за извоз и договор за вршење на 
услуги во странство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна завршена 
фаза, ако се договорот е предвидено плаќање по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако со дого-
ворот е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот 
да втасува во рокот од став 1 на оваа точка, почнувајќи од 
денот на давањето на кредитот од страна на банката и не-
говата наплата да е обезбедена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од став 1 на 
оваа точка се изедначуваат и кредитите што банките им ги 
даваат на организациите на здружен труд за извоз на сто-
ки и услуги на клириншкото подрачје по определени до-
лгорочни меѓудржавни аранжамани, според списокот што 
го утврдил Сојузниот извршен совет, како и по работи на 

долгорочна индустриска кооперација, со тоа што од ста-
новниште на височината на учеството на примарната еми-
сија се применува одредбата под 1, а од становиште на ро-
ковите за користење на примарната емисија - одредбата 
под 2 на оваа точка. 

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна 
кооперација меѓу домашна организација на здружен труд 
и странски партнер, со пресметка преку контокорентна 
сметка, може да се кредитира само до височината на сал-
дото на побарувањета на домашната организација на 
здружен труд по таа сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбира-
ат работите од член 57 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службени лист на СФРЈ", бр. 66/85, 
38/86, 67/86, 43/87 и 87/87). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка по-
чнуваат да течат од денот на извршеното царинење на 
стоките односно од денот на извршувањето на услугите, 
согласно со Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 3/88) и со прописите до-
несени врз основа на тој закон. 

Во рамките на pioKot од став 1 на оваа точка, а во сог-
ласност со роковите за наплата на извозот на стоки и ус-
луги што организациите на здружен труд ги договориле 
со странски купувачи, банките ќе го договараат враќањето 
на користените кредити од организациите на здружен 
труд во согласност со рокот за! извршување на наплатата 
на побарувањата по основ на извозот. Во согласност со 
тоа, банките истовремено ќе вршат наплата од организа-
циите на здружен труд и ќе ја враќаат користената при-
марна емисија за работи на извоз на стоки и услуги. 

Под ден на наплатата од став 9 на оваа точка се под-
разбира, во смисла на Законот за девизното работење, де-
нот кога девизите се уплатени во корист на сметката на 
банката овластена за работи со странство, односно денот 
кога е извршено царинење на стоките што се увезуваат кај 
надворешнотрговските работи кај кои извозот се наплату-
ва со увоз на стоки и услуги. Ако на организацијата на 
здружен труд и е одобрено држење на девизи во странство, 
како ден на наплатата се смета денот кога износот на де-
визи е одобрен на сметката на организацијата на здружен 
труд во странство. 

Крајниот рок за враќање на користената примарна 
емисија, во смисла на ст. 9 и 10 од оваа точка, не може да 
биде подолг од седум дена од денот кога е извршена на-
плата на побарувањата од странство, со тоа што тој краен 
рок не може да биде подолг од рокот од став 1 на оваа точ-
ка. 

11. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на 
комерцијален кредит (точка 9 одредба под 2) банките 
можат да ги користат во височина до 23% од состојбата на 
кредитите што за таа намена им ги дале на организациите 
на здружен труд врз основа на исправите за извршен извоз 
на стоки што ги заверила царинарницата, договорите со 
странските купувачи од кои можат да се утврдат видот на 
стоките што се извезува^ динамиката на тој изв<^, роко-
вите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и 
соодветните хартии од вредност - ако со договорите со 
странските купувачи такви хартии се предвидени, под ус-
лов користењето на кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 
18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и шест месе-
ци за извоз на други стоки. 

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

Одредбите на точка 10 став 3 и ст. 9 до 11 од оваа од-
лука се однесуваат и на давање кредити од оваа точка. 

12. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и 
услуги на кредит во земјите во развој (точка 9 одредба под 
3) банките можат да ги користат во височина до 31% од 
состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на 
организациите на здружен труд врз основа на исправите 
за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарница-
та, договорите со странските купувачи од кои можат да се 
утврдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката 
на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит 
и соодветните хартии од вредност, ако со договорите со 
странските купувачи такви хартии се предвидени, под ус-
лов користењето на кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 
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18 месеци за извоз на потрајни потрошни блага и шест ме-
сеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услу-
ги во земјите во развој што се врши во рамките на кратко-
рочни кредитни аранжмани склучени со банки од тие зем-
ји. 

Одредбите на точка 10 став 3 и ст. 9 до 11 од оваа од-
лука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

13. Кредитите за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 9 одредба под 4), банките 
можат да ги користат во височина до 27% од износот на 
побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале 
од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а 
што втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на 
давањето на кредитот на банката од страна на народната 
банка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка 
банките поднесуваат до народната банка спецификација 
на договорите по кредитите што претставуваат основ за 
користење на кредити кај народната банка, со преглед на 
отплатите што втасуваат во рок до 24 месеци и со аморти-
зационен план кој го содржи вкупниот износ на дадениот 
кредит од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето 
на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот. 

Кредити за намените од оваа точка може да користи 
и Воениот сервис во височина до 55% од износот на поба-
рувањата по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд што произвеле вооружување и воен^ опрема 
и воените установи, ако тоа кредитирање се однесува на 
извршување на меѓународни обврски на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

14. Кредитите за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 9 одредба под 4) може да 
ги користи и Југословенската банка заради дополнително 
кредитирање на банките за овие намени, и тоа во височина 
до 65% од износот на побарувањата по кредитите што за 
тие намени им ги дала на банките, а што втасуваат во рок 
до 36 месеци од денот на давањето кредит на Југословен-
ската банка од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка Ју-
гословенската банка и поднесува на народната банка спе-
цификација на договорите по банки, со преглед на отпла-
тите што втасуваат во рок' до 36 месеци и со амортизацио-
нен план кој го содржи вкупниот износ на одобрени креди-
ти, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за враќа-
ње на кредитот. 

15. Кредитите за кредитирање на производството и 
подготвувањето на стоки и услуги за извоз (точка 9 одред-
ба под 5) банките можат да ги користат во височина до 
16% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на здружен труд со рок за враќање 
до три месеци, под услов кредит за овие намени да е даден 
во височина до 80% од динарската противвредност на до-
говорената извозна работа. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз основа на кредитите дадени на организа-
циите на здружен труд - производителите на стоки и услу-
ги за извоз, врз основа на пријавите за склучен договор за 
извозни работи што ги заверила надлежната народна бан-
ка - кога производителот на стоки за извоз е непосреден 
извозник, односно врз основа на договорот склучен со из-
возникот кој претходно склучил договор со странскиот 
нарачувач - кота производителот на стоки не е непосреден 
извозник. 

По исклучок од став 2 на оваа точка, за работите за 
кои однапред- не се склучуваат договори за извозни рабо- ^ 
ти, кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги 
користат и врз основа на дру!а документација со која се 
обезбедува дека кредитираните стоки и услуги ќе бидат 
навистина извезени. Под друга документација, во смисла 
на оваа одредба, се сметаат: податоците за извозот из-
вршен во претходната година, планот за извоз во тековна-
та година и извештаите за тој извоз извршен во претход-
ното тримесечје. 

Покрај оваа документација што банките задолжител-
но ја поднесуваат, народната банка може, по потреба, да 
бара од банката да и поднесе и друга документација со ко-
ја се докаж>ваат трошоците, структурата, обемот и дина-

миката на вложувањата во производството и подготвува-
њето на стоки и услуги за извоз. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да 
се договори во траење подолго од три месеци, но не по-
долго од рокот на технолошкото траење на процесот на 
производство, односно подготвување на стоките за извоз, 
со тоа што вкупниот рок за враќање на кредитите може да 
изнесува, и тоа: 

1) до шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводство односно подготвувањето на стоки за извоз трае 
подолго од три месеци; 

2) до дванаесет месеци - ако е во прашање производ-
ство на крупна опрема и бродови и поголеми континген-
ти, односно серии на опрема и други стоки чиј технолош-
ки процес на производство трае подолго од шест месеци. 

По исклучок од став 5 одредба под 2) на оваа точка, 
рокот за враќање на кредитот може да се договори во тра-
ење до 18 месеци ако е во прашање производство на круп-
на опрема и бродови од над 2.000 компензирани бруто ре-
гистарски тони, чиј технолошки процес на производство 
трае подолго од 18 месецк. 

Кредити од став 1 на оваа точка може да користи и 
Воениот сервис, ако претходно и дал кредит на организа-
цијата на здружен труд за производство и за подготвува-
ње на извоз на вооружување и воена опрема. 

Банките се должни да обезбедат строго наменско ко-
ристење на кредитите од оваа точка, во функција на зголе-
мување на извозот на стоки и услуги. За таа цел, банките 
се должни, при отплатата на кредитите за намените од 
оваа точка, а најдоцна во рок до 30 дена од денот на от-
платата на кредитот, односно од денот на извршениот из-
воз, ако кредитот за овие намени се враќа пред договоре-
ниот рок за извоз, да прибават од корисникот на кредитот 
доказ дека се извезени стоките за чие производство и под-
готвување е користен кредитот што се отплатува. Како 
доказ се сметаат и соодветните царински декларации од-
носно спецификациите од став 3 на точка 10 од оваа одлу-
ка. 

По исклучок од одредбата на став 8 од оваа точка, 
ако прврбитно утврдената динамика на извозот е проме-
нета и таа промена е прифатена во народната банка, ро-
кот до 30 дена за поднесување на докази дека се извезени 
стоките за чие производство и подготвување е користен 
кредит за намените од оваа точка почнува од денот на но-
виот рок за извоз. Банките се должни од корисникот на 
кредитот да прибават доказ дека извозот е реализиран, а 
како доказ се сметаат соодветните царински декларации 
односно спецификациите од став 3 на точка 10 од оваа од-
лука, договорот со странскиот купувач за одлагање на ро-
кот за извоз и потврдата на народната банка дека одлага-
њето на рокот за извоз е прифатено. 

Рокот од став 8 на оваа точка може да се продолжи за 
уште 30 дена акоу кредитот за производство и подготвува-
ње за извоз е користен врз основа на договор со странски-
от нарачувач, по кој странскиот нарачувач дополнително 
се у к а ж а л , односно го откажал преземањето на готовите 
производи и услуги по порано договорената извозна рабо-
та. Во тој период, до вкупно 60 дена, извозникот е должен 
да обезбеди друг странски купувач и да ги извезе стоките 
за чие производство и подготвување е користен кредитот. 
Банките се должни од корисникот да прибават доказ дека 
извозот е реализиран, а како доказ се сметаат соодветните 
царински декларации односно спецификациите од став 3 
на точка 10 од оваа одлука и договорот со новиот стран-
ски купувач. 

16. За користење на кредит според одредбите на став 
3 од точка 13 и став 7 точка 15 на оваа одлука, Воениот 
сервис е должен да обезбеди, покрај наведената докумен-
тација во став 2 точка 13 и став 2 односно став 3 точка 15 
доказ дека Сојузниот извршен совет, во согласност со 
член 50 став 3 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, оценил лека кредитир^ната работа се однесува, 
на извршување на меѓународни обврски на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

17. Кредитите за кредитирање на подготвувањето за 
вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 
9 одредба под 6) банките можат да ти користат во височи-
на до 23% од состојбата на кредитите што за тие намени 
им ги дале на организациите на здружен труд со рок на 
враќање до три месеци. 
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По исклучок од став 1 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитите може да се договори во траење подолго 
од гри месеци, со тоа што крајниот рок за враќање на кре-
дитите може да изнесува: 

- за кредитите дадени во декември - до седум месеци; 
- за кредитите дадени во јануари - до шест месеци; 
- за кредитите дадени во февруари, март и октомври 

- до пет месеци; 
- за кредитите дадени во април и ноември - до чети-

ри месеци. 
Кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка банките можат 

да ги користат само врз основа на кредитите што за таа 
намена им ги дале на туристичките и угостителските орга-
низации на здружен труд, и тоа: врз основа на договори 
склучени со странски нарачувачи, непосредно или со по-
средство на домашна туристичко-патничка агенција или 
на други исправи од кои се гледа дека кредитираното под-
готвување на туристички услуги ќе се реализира со врше-
ње услуги на странски туристи. 

Кредитите за намените од оваа точк^ банките не 
можат да ги користат за реконструкција, адаптација и 
проширување на самите сместувачки капацитети - угости-
телски објекти. 

18. Кредитите за кредитирање на производство и под-
готвувањето на стоки за извоз по договорени работи што 
се наплатуваат во готово а што ги финансира Меѓународ-
ната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУ-
РОФИМА (точка 9 одредба под 7) банките можат да ги ко-
ристат во височина до 19% од состојбата на кредитите 
што за тие намени им ги дале на организациите на 
здружен труд врз основа на договор со странски купувач и 
доказ дека договорената работа је финансира меѓународ-
на финансиска организација, под услов рокот за враќање 
на дадените кредити да не е подолг од две години. 

Одредбите на став 8 точка 15 на оваа одлука се при-
менуваат и на кредитите од оваа точка. 

19. Кредитите за кредитирање на побарувањата од 
Меѓународната банка за обнова и развој по основ на из-
вршени и платени работи и вградена опрема по инвести-
циони програми во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија што делумно се финансираат од средства 
на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 9 одред-
ба под 8) банките можат да ги користат во височина до 
31% од состојбата на кредитите што им ги дале на органи-
зациите на здружен труд - инвеститори, и тоа врз основа 
на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и 
опремата се платени и дека работата је финансира Меѓу-
народната банка за обнова и развој, под услов рокот за 
враќање ца кредитите да не е подолг од три месеци, почну-
вајќи од денот на користењето на кредитите кај народната 
банка. 

20. Кредитите за кредитирање на побарувањата чија 
наплата е одложена во согласност со посебен сојузен за-
кон (точка 9 одредба под 9) банките можат да ги користат 
во височина до 28% од состојбата на кредитите што им ги 
дале на организациите на здружен труд по тој основ, на 
начинот и под условите што се утврдени со посебен соју-
зен закон. 

Одредбите на точка 10 ст. 9 до 11 на оваа одлука се 
однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

2. Кредити за кредитирање на заеднички ггрограми за про-
изведе! во и извоз од значење за целата земја 

21. Кредитите за кредитирање на извозот што се реа-
лизира во рамките на заеднички програми за производ-
ство и извоз на определени производи односно групи про-
изводи што ќе ги утврди Сојузниот извршен сответ на 
предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 8 
одредба под 2) банките можат да ги користат во височина 
до 28% од состојбата на кредитите што им ги дале на орга-
низациите на здружен труд за тие намени, а чие плаќање е 
договорено во конвертибилни девизи, под услов крајниот 
рок за враќање на дадените кредити да не е подолг од 60 
дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на исправата за извршен извоз на стоки, за-
верена од царинарницата (извозна царинска декларација), 
и друга документација со која се докажува дека е во пра-
шање извоз на определени производи што Сојузниот из-
вршен совет ги распоредат во заедничката програма за 
производство и извоз од значење за целата земја. 

22. Кредитите за кредитирање на производството и 
подготвувањето што се реализира во рамките на заеднич-
ки програми за производство и извоз на определени про-
изводи односно групи производи, што ќе ги утврди СОЈУЗ-
НИОТ извршен совет на предлог од Стопанската комора на 
Југославија (точка 8 одредба под 2), банките можат да ги 
користат во'височина до 28% под услов производството и 
подготвувањето да се вршат за извоз чија наплата е дого-
ворена во рок до 30 дена, а во височина до 22% под услов 
наплатата на извозот да е договорена во рок подолг од 30 
дена. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, банките можат 
да користат кредит од примарната емисија во височина до 
28% и за кредитирање на производството и подготвување-
то што се реализира во рамките на заеднички програми, а 
чиј извоз се врши во прекуокеанските земји чија наплата е 
договорена до 90 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз подлога на кредитите што за тие намени им ги да-
ле на организациите на здружен труд - производители на 
определени производи односно групи производи, и тоа 
врз основа на пријавите за склучен договор за извозни ра-
боти заверен од надлежната народна банка и актот на Со-
јузниот извршен совет со кој се докажува дека е во праша-
ње производство, подготовка за извоз и извоз на производ 
што е распореден во заедничката програма за производ-
ство и извоз од значење за целата земја, кога производите-
лот на стоките за извоз е и непосреден извозник, и врз ос-
нова на договорот склучен со извозникот кој претходно 
склучил договор со странските нарачувачи за стоките што 
треба да ги извезе, кога производителот на стоките за из-
воз не е непосреден извозник. 

Покрај оваа документација, народната банка, по по-
треба, може да бара од банката да поднесе и друга доку-
ментација со која се докажуваат трошоците, структурата, 
обемот и динамиката на вложувањата во тоа производ-
ство. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точ-
ка не може да биде подолг од три месеци. 

По исклучок од став 5 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитите од став 1 на оваа точка може да се догово-
ри во траење подолго од три месеци, во соглоснот со ро-
кот на траењето на производството односно подготовка-
та, со тоа што рокот на траењето не може да биде подолг: 

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводство на стоките за извоз трае подолго од три месеци; 

2) од 12 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и поголеми контингенти однос-
но серии на опрема и други стоки чиј циклус на производ-
ство трае подолго од шест месеци. 

По исклучок од став 6 одредба под 2 на оваа точка, 
рокот за враќање на кредитите може да се договори во 
траење до 18 месеци ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови од над 2.000 компензирани бру-
то регистарски тони, чиј технолошки процес трае подолго 
од 18 месеци. 

Одредбите на ст. 8 до 10 од точка 15 на оваа одлука се 
применуваат и на кредитите од оваа точка. 

3. Кредити за кредитирање на општествено организираното 
производство и залихите на определени земјоделски и пре-

хранбени производи од домашно производство 
23. Кредитите за кредитирање на општествено орга-

низираното производство и залихите на определени земјо-
делски и прехранбени производи (точка 8 одредба под 3), 
банките можат да ги користат за: 

1) кредитирање на производството на пченица, ори-
зова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни култури и 
тутун; 

2) кредитирање на одгледувањето на расен припло-
ден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци); 

3) кредитирање на гоењето на добиток (говеда, сви-
њи, овци), живина, риби и производството на млеко; 

4) кредитирање на сезонски залихи на пченица, ори-
зова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, суро-
во масло, шеќерна репка, шеќер и тутун; 

5) кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје 
и јаболка во ладилници, залихи на вино во винарски под-
руми во општествениот сектор, залихи на месо во ладил-
ници и залихи на млечни преработки (вклучувајќи и млеко 
во прав). 
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Давањето кредити на банките за намените од став I 
одредби под 1, 2 и 3 од оваа точка народните банки ќе го 
условуваат со обврска на банките да обезбедат при дава-
њето кредити на организациите на здружен труд за тие на-
мени да се исклучи можноста за двојно кредитирање во 
случаите во кои кредитирањето на тие намени е обезбеде-
но врз основа на здружување на труд и средства во смисла 
на точка 27 од оваа одлука. 

Давањето кредити на банките за намените од став I 
одредби под 4 и 5 од оваа точка, народните банки ќе го ус-
ловуваат со обврска на банките при давањето кредити за 
тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисниците на 
кредити за производство и за залихи на определени земјо-
делско-прехранбени производи, да обезбедуваат исто-
времено враќање на користените кредити за производство 
на производите од кои се формираат тие залихи. Обврска-
та за враќање на користените кредити за производство на 
производите од кои се формираат тие залихи се однесува 
и на корисниците на кредитите кои наведените кредити ги 
користат кај две или повеќе банки. 

24. Кредитите за кредитирање на општествено орга-
низираното производство на пченица (меркантилна и се-
менска), пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, 
сончоглед (меркантилен и семенски), соја, маслодајна реп-
ка, маслинки, шеќерна репка и тутун (точка 23 одредба 
под 1) банките можат да ги користат во височина до 23% 
од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги 
дале на организациите на здружен труд, врз основа на са-
моуправна спогодба односно договор за производство и 
испорака, склучени со организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка или доработка на тие 
производи и врз основа на договори склучени со дирекци-
јата односно со друга организација за резерви на прехран-
бени производи за производство на меркантилна пченица, 
а најмногу во височина до 23% од вредноста на договоре-
ното производство, намалена Ѕа износот на примените 
средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 
од оваа одлука. 

По исклучок од став 1 на оваа точка за кредитирање 
на општествено организираното производство, за 
вложувања во пролетната сеидба вог1988 година и дохра-
нување на пченицата и маслодојната репка, кредитите од 
примарната емисија банките можат да ги користат во ви-
сочина до 50% од состојбата на кредитите што за таа на-
мена им ги дале на организациите на здружен турд, а нај-
многу во височина до 50% од вредноста на договореното 
производство, намалена за износот на примените средства 
по основ на здружување, во смисла на точка 27 од оваа од-
лука. 

Роковите за враќање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи 
од денот на почетокот на нивното користење, и не можат 
да надминуваат: - за маслодајна репка 31 јули, за сончог-
лед и соја - 31 октомври, за маслинки - 31 декември, за 
оризова арпа - 30 ноември, за пченка - 15 декември и за 
шеќерна репа - 31 декември 1988 година, за тутун 31 март 
1989 година, за пченица од родот на 1987/88 година - 15 
август 1988 година, а за пченица од родот на 1988/89 годи-
на - 15 август 1989 година. 

Кредитите за кредитирање на производството на се-
менска пченица, семенски сончоглед и семенска пченка 
банките можат да ги користат кај народната банка врз ос-
нова на самоуправна спогодба односно договори за произ-
водството и испорака, склучени меѓу производителските 
организации на здружен труд и организациите на здружен 
труд што се занимаваат со преработка односно доработка 
и промет на тие производи. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на кредитите што им ги дале на организа-
циите на здружен труд за договорено производство на оп-
ределени земјоделски производи во општествениот сектор 
на земјоделството и за производство на здружените земјо-
делски производители за производство во кооперација со 
индивидуални производители. л 

25. Кредитите за кредитирање на одгледувањето на 
расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, сви-
њи и овци) - (точка 23 одредба под 2), банките можат да ги 
користат во височина до 15% од состојбата на кредитите 
што за тие намени им ги дале на организациите на 
здружен труд, а најмногу до 15% од книговодствената 
вредност на приплодниот подмладок во сточарството, на-

малена за износот на примените средства по основ на 
здружување, во смисла на точка 27 од оваа одлука. 

По исклучок, за кредитирање на одгледувањето н^ 
расен приплоден подмладок, во сточарството (говеда, сви-
њи и овци), а врзано со подобрувањето на економската по-
ложба на сточарското производство, кредитите од при-
марната емисија банките можат да ги користат во височи-
на до 50% од состојбата на кредитите што за тие намена 
им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу 
до 50% од книговодствената вредност на приплодниот 
подмладок 6о сточарството намалена за износот на при-
мените средства по основ на здружување, во смисла на 
точка 27 од оваа одлука. 

Под организации на здружен труд од ст. 1 и 2 на оваа 
точка се подразбираат организациите на здружен труд и 
задружните организации што се регистрирани за одгледу-
вање на расен приплоден подмладок вб сточарството во 
сопствените објекти и во објектите на индивидуалните 
земјоделски производители. 

Роковите на враќање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитите, не можат да бидат подолги од 18 месеци за од-
гледување на говеда, 10 месеци за одгледување на овци и 7 
месеци за одгледување на свињи. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат кај народната банка врз основа на договорот за кредит 
што банката и го дала на организацијата на здружен труд, 
договорот за одгледување на расен приплоден подмладок 
склучен меѓу организацијата на здружен труд - одгледу-
вач и организацијата на здружен труд што ги презема при-
плодните грла во своето основно стадо односно изводите 
од регистарот и матичните книги за одгледувањето на 
приплоден подмладок. Договорите односно изводите од 
регистарот и матичните книги мораат да бидат заверени 
од страна на сопствената зоотехничка служба и од над-
лежната регионална односно републичка селекциска 
служба. За таа цел банките се должни на надлежната на-
родна банка да и доставуваат месечен извештај за бројот 
на грла Заведени во регистарот, односно во матичната 
книга, односно за бројот на грла преведени во основното 
стадо. 

26. Кредитите за кредитирање на гоење на добиток 
v (говеда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, гуски, 

пајки и мисирки), гоење на риби и производство на млеи-
ко (точка 23 одредба под 3) банките можат да ги користат 
во височина до 15% од состојбата на кредитите што за тие 
намени им ги дале на организации на здружен труд, а нај-
многу до 15% од вредноста на договореното производ-
ство, намалена за износот на примените средства по основ 
на здружување, во смисла на точка 27 на оваа одлука. 

По исклучок, за кредитирање на го*ње на добиток 
(говеда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, гуски, 
пајки и мисирки), гоење на риби и производство на млеко, 
а во врска со подобрувањето на економската положба на 
сточарското производство, кредити од примарната емиси-
ја банките можат да користат во височина до 50% од сос-
тојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на ор-
ганизации на здружен труд, а најмногу до 50% од вреднос-
та на договореното производство, намалена за износот на 
примените средства по основ на здружување, во смисла на 
точка 27 на оваа одлука. 

Роковите за враќањена кредитите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги од: 12 месеци - за 
гоење на говеда, 6 месеци - за гоење на свињи и овци, 3 ме-
сеци - за гоење на живина, 6 месеци - за гоење на риби и 
еден месец и за производство на млеко. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат кај народната банка врз основа на самоуправни спо-
годби односно договори за производство и испорака, склу-
чени меѓу производителски организации на здружен труд 
и организации на здружен труд кои се занимаваат со пре-
работка и промет на тие производи. 

Одредбата на точка 24 став 5 од оваа одлука се одне-
сува и на кредитите од оваа точка. 

27. Кредитите од точ. 24, 25 и 26 на оваа одлука бан-
ките можат да ги користат и врз основа на кредити дадени 
на организации на здружен труд кои здружиле труд и 
средства врз доходовни односи, односно кои здружиле 
средства во определени стоковно-парични работи, под ус-
лов таквото здружување на средства да е регулирано со 
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самоуправна спогодба односно договор за производство и 
испорака скилучени пред почетокот на производството. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат само ако од договорот и другата документа-
ција може да се утврди дека кај организацијата на здружен 
1руд која кај банката користи кредити од точ. 24, 25 и 26 
на оваа одлука основицата за користење на тие кредити е 
намалена за износот на здружените средства. Народната 
банка кај која се користи кредитот, во смисла на став 1 од 
оваа точка, е должна за тоа да ја извести народната банка 
на чие подрачје се наоѓа производителската организација 
на здружен труд со која е договорено здружувањето та 
средства. 

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
определени земјоделски и прехранбени производи од ро-
дот 1988 година (точка 23 одредба под 4) банките можат 
да ги користат, и то: за залихи на пченица и оризова арпа, 
односно ориз, во височина до 42%, за залихи на маслодај-
ни култури (сончоглед, соја, маслена репка, маслинки и 
семки од тикви), сурово масло за јадење, пченка, шеќерна 
репка, шеќер и тутун - од височина до 35% од состојбата 
на кредитите што за тие залихи им ги дале на организа-
ции на здружен труд. 

Корисници на кредитите од став 1 на ова точка 
можат да бидат: 

1) за залихи на меркантилна пченица - житомелнички 
организации на здружен труд, како и земјоделски задру] и 
кои во својот состав имаат мелници; 

2) за залихи на меркантилна пченка - организации на 
здружен труд кои се занимаваат со одгледување на расен 
приплоден подмладок во сточарството, со гоење на доби-
ток, живина и риби, како и со индустриска преработка од-
носно доработка на пченка; 

3) за други залихи ^ организации на здружен труд кои 
се занимаваат со преработка односно со доработка и про-
мет на големо на тие производи. 

Организациите на здружен труд кои се занимаваат со 
примарно производство на основни земјоделски произво-
ди од став 1 на оваа точка не можат да бидат корисници 
на кредити од примарната емисија за залихи на тие произ-
води. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат под услов со договорот за кредит со организа-
циите на здружен труд да е предвидено враќање на креди-
тот во согласност со динамиката на потрошокот или со 
реализацијата на залихите, што мора да биде во соглас-
ност со реалните потреби на единствениот југословенски 
пазар. Банките кои користат кредити од став 1 на оваа 
точка се должни со организациите на здружен труд да ја 
договорат нивната обврска динамиката на потрошокот 
односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со 
потребите на единствениот југословенскии пазар, со тоа 
што крајните рокови за враќање на кредитрт, сметајќи од 
денот нак почетокот на користењето на секоја транша на 
кредитот, да не се подолги: 

1) од 12 месеци- за залихите на пченица, оризова ар-
па односно ориз, пченка, маслодајни култури, односно су-
рово масло и шеќерна репка и шеќер и да не го преминува-
ат: за пченица - 31 јули, маслодајни култури, односно су^ 
рово масло - 30 септември, оризова арпа - ориз, пченка it 
шеќерна репка-шеќер - 31 октомври 1989 година; 

2) од осум месеци - за залихите на семенска пченица, 
семенски сончоглед и семенска пченка и да не преминува-
ат: за пченица - 31 јануари, а за пченка и семенски сончог-
лед - 31 мај 1989 година; 

3) од 15 месеци - за залихите на тутун и да не го пре-
минуваат 31 мај 1990 година. 

Одредбата на точка 24 став 4 од оваа одлука се одне-
сува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска 
пченица, семенски сончоглед и семенска пченка од оваа 
точка. 

29. Киредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино во 
винарските визби од општествениот сектор, залихи на ме-
со во ладилници и залихи на млечни преработки (вклучу-
вајќи и млеко во прав) - (точка 23 одредба под 5), банките 
можат да ги користат во височина до 15% од состојбата на 
кредитите што за тие злихи им ги дале на организации на 
здружен труд, а најмногу до 15% од вредноста на кредити-
раните залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 

10чка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги: 

1) од шест месеци - за залихите на трпезно грозје и ја-
болка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 
април 1989 година; 

2) од 12 месеци - за залихите на вино во винарските 
визби од општествениот сектор, со тоа што да не го пре-
минуваат 31 октомври 1989 година; 

3) од три месеци - за залихите на месо во ладилници 
и за залихите на млеко и млечни преработки (вклучувајќи 
и млеко во прав). 

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка 
можат да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници 
- производителски организации на здружен труд и органи-
зации кои се занимаваат со промет на тие производи на 
големо, за количествата складирани во ладилници; 

2) за залихи на вино - организации на здружен труд 
кои се занимаваат со производство на вино; 

3) за залихи на млечни производи - организации на 
здружен труд кои се занимаваат со преработка на млеко 
во млечни производи; 

4) за залихи на месо во ладилници - организации на 
здружен труд на кланичната индустрија односно органи-
зации на здружен труд кои се занимаваат со промет на ме-
со на големо. 

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на 
кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат за-
лихите на вино произведено во сагласност со прописите 
на републиките и автономните покраини. 

Под залихи на млечни производи што можат да би-
дат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите што по својот квалитет одговара-
ат на пропишаните стандарди. 

На кредитите од оваа точка се применуваат одредби-
те на точка 28 став 4 од оваа одлука, што се однесуваат на 
обврската за враќање на кредитите во согласност со дина-
миката на потрошокот и со реализацијата на залихите. 

30. За кредитите за кредитирање на општествено ор-
ганизирано производство и на залихи на земјоделски и 
прехранбени производи, покрај документацијата од точ. 
24 до 29 на оваа одлука, банките и ги доставуваат на на-
родната банка: 

1) договорите за кредитите што банката им ги дала 
на организации на здружен труд, посебно за секој вид про-
изводство, одгледување и гоење односно залихи, со пре-
глед на договорената динамика на отплатување™ на кре-
дитите; 

2) фактурите и другите исправи или изводи од книго-
водствената состојба на крајот од претходната декада за 
количеството и вредноста, на залихите за кои се користат 
кредитите од точ. 28 и 29 на оваа одлука. 

Банките можат да бараат од организациите на 
здружен труд и друга документација од која со сигурност 
може да се утврди дека дадените кредити се користат на-
менски и дека во секое време користењето на тие кредити 
е покриено со соодветна вредност на производството од-
носно на залихите на определени земјоделски и прехран-
бени производи. 

31. Пресметката на вредноста на производството и на 
залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради 
утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во краткорочното кредитирање на производство-
то односно залихите, по оваа одлука, ќе се врши во соглас-
ност со одредбите на точка 5.2, втор дел на оддел IV од 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85). 

4. Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи 
32. Кредитите за кредитирање на формирањето на 

стоковни резерви на земјоделски и прехранбени произво-
ди од домашно производство (точка 8 одредба под 4), што 
се формираат на ниво на општествено-политички заедни-
ци, во смисла на Законот за основите на системот на сто-
ковните резерви и ' за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84 и 34/86), банките 
можат да ги користат, и тоа: за резерви на меркантилна 
пченица - во височина до 42%, за резерви на сурово масло 
за јадење, меркантилна пченка и шеќер - во височина до 
35%, а за резерви на други земјоделско-прехранбени про-
изводи од ова одлука - во височина до 19% од состојбата 
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на кредитите што за таа намена им ги дале на организа-
ции на здружен труд односно на други општествени прав-
ни лица кај кои се формират тие резерви. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на ова точка 
не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од дено i на 
користењето на секој поединечен износ - транша на одоб-
рениот кредит. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на следните исправи што и ги доставуваат 
на народната банка, и тоа: 

1) договорите за кредитите што банката им ги дала 
на организации на здружен труд односно на други оп-
штествени правни лица кај кои се формираат резерви; 

2) договорот за складирање на стоковни резерви 
склучен меѓу корисникот на кредитот и складиштарот во 
кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складишта-
рот да му дава на корисникот на кредитот месечно пода-
тоци за состојбата на складираните производи; 

3) фактурите и другите исправи со кои се докажуваат 
количеството и вредноста на кредитираните стоковни ре-
зерви. 

Пресметката на вредноста на земјоделските и пре-
хранбените производи, заради утврдување на височината 
на учеството на примрната емисија во кредитите од оваа 
точка, ќе се врши по цените од точка 31 на оваа одлука. 

5. Кредити за кредитирање на производство и залихи на 
вештачки ѓубрива од домашно производство 

33. Кредитите за кредитирање на производство и за-
лихи на вештачки ѓубрива (точка 8 одредба под 5) банките 
можат да ги користат за: 

1) кредитирање на Ароизводство на вештачки ѓубри-
ва; 

2) кредитирање на сезонски залихи на вештачки ѓуб-
рива. 

34. Кредитите за кредитирање на производство на 
вештачки ѓубрива (точка 33 одредба под 1) банките можат 
да ги користат во височина до 15% од состојбата на креди-
тите што им ги дале на .организации на здружен труд за 
таа намена, со тоа што состојбата на тие кредити да не 
може да ја надминува вкупната вредност на суровините 
потребни за производство на вештачки ѓубрива наменети 
за домашна потрошувачка во земјоделството. Рокот за ко-
ристење на кредитите од оваа точка не може да биде под-
олг од 30 дена, почнувајќи од денот на користењето на 
средствата по овој основ. 

35. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
вештачки ѓубрива (точка 33 одредба под 2) банките можат 
да ги користат во височина до 25% од состојбата на креди-
тите што за таа намена им ги дале на организации на 
здружен труд - производители на вештачко ѓубриво, и тоа 
од 1 јуни од 31 август 1988 година и од 1 декември 1988 до 
28 февруари 1988 година. Рокот за користење на кредитите 
од оваа точка почнува на 1 јуни 1988 година односно на 1 
декември 1988 година, а ќе трае, зависно од динамиката на 
формирањето и реализацијата на сезонските залихи на 
вештачки ѓубрива, најмногу до 90 дена, со тоа што да не 
може да го преминува 31 август 1988 година односно 28 
февруари 1989 година. 

Кредитите-од точ. 34 и 35 на оваа одлука банките 
можат да ги користат врз основа на следните исправи што 
и ги доставуваат на народната банка, и тоа: 

1) планот за производство на вештачки ѓубрива за оп-
ределен временски период, заверен од самоуправните ор-
гани на организациите на здружен труд - производители 
на вештачки ѓубрива; 

2) изводот од книговодствената состојба за количес-
твото и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за кои 
се користат кредитите; 

3) другата вообичаена документација од која со си-
гурност може да се утврди дека дадените кредити се ко-
ристат наменски и дека во секое време користењето на тие 
кредити е покриено со соодветна вредност на производ-
ството односно залихите на вештачки ѓубрива. 

Пресметката на вредноста на производството и зали-
хите на вештачки ѓубрива заради утврдување на височина-
та на учеството на примарната емисија во кредитите за 
производство односно залихите на вештачки ѓубрива ќе се 
врши по цените што, врз основа на одлука на Сојузниот 
извршен совет за давањето согласност на цените на опре-
делени производи, со свое решение за давање согласност 

I и донесува Сојузниот завод за цени, не сметајќи io изно-
со1 на регресот што се плаќа во согласност со пропиете . 

IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ-
ТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃА-

НИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ 
36. Примарната емисија во 1988 година ќе се користи 

и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите 
што банките им ги даваат на граѓаните за купување и из-
градба на станови и за изградба, купување и опремување 
на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти 
и на други деловни објекти за вршење на редовна дејност 
на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на де-
визи од нивните девизни сметки и девизни штедни влого-
ви. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат во височина до 15% од износот на дадените 
кредити на граѓаните во 1988 година, под услов банките 
тие кредити да им ги дале врз основа на документацијата 
за извршувањето на тие работи и готовинските исплати да 
не се поголеми од 10% од износот на дадените кредити за 
намените од тој став. 

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на 
банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот 
на поднесувањето на прегледот на кредитите дадени на 
граѓаните, во смисла на став 4 од оваа точка. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на прегледот на кредитите дадени на граѓа-
ните за намените од став 1 на оваа точка, одвоено за стан-
бена изградба и за купување на станови, а одвоено за уна-
предување на стопанската дејност. Во тие прегледи банки-
те ги даваат податоците за книговодствената состојба на 
кредитите на крајот од претходниот месец, за износот на 
дадените кредити на граѓаните во месецот за кој се дава 
прегледот, за вкупниот износ на продадените девизи на 
банката во странска валута и за динарската противвред-
ност на денот на продажбата. Овој преглед банките се 
должни да го доставуваат до 10-ти во месецот за претход-
ниот месец. На барање од народната банка, банките под-
несуваат и друга потребна документација. 

Народната банка на Југославија ќе ги пропише обра-
зецот и постапката за поднесување на прегледите од став 
4 на оваа точка. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
37.3а да се обезбеди контрола на наменското користе-

ње на кредитите за залихи на определени производи од 
точ. 28 и 29, како и за стоковни резерви од точка 32 на оваа 
одлука, банките ќе и доставуваат на народната банка кај 
која користат кредити за тие намени извештаи за состојба-
та и вредноста на кредитираните залихи и резерви. Тие из-
вештаи банките ќе ги доставуваат до 10-ти во месецот за 
претходниот месец. 

Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 
на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со 
своите евиденции, ќе составува збирни извештаи кои нај-
доцна до 15-ти во месецот ќе и ги доставува на Народната 
банка на Југославија. 

Извештајот од став 1 и збирниот извештај од став 2 
на оваа точка се составуваат на обрасците и на начинот 
што ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

38. Народните банки ќе им даваат на банките пласма-
ни од примарната емисија за намените од оваа одлука под 
услов тие банки на кредитите од примарната емисија, што 
им ги даваат на организации на здружен труд и на други 
корисници, да наплатуваат камата најмногу по каматните 
стапки на Народната банка на Југославија на пласманите 
од примарната емисија, зголемени до два процентни пое-. 
ни. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се применуваат 
на Југословенската банка. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
. 39. Пресметувањето на динарскага противвредност 

на странските средства за плаќање и на странските хартии 
од вредност, заради ут врдување на височината на учество-
то на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се 
врши, и тоа: 

1) за наплатување во конвертибилна валута - по про-
дажниот курс утврден на претпоследниот меѓубанкарски 
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состанок на единствениот девизен пазар во месецот ипо 
Му претходи на месецот во кој е извршен извозот; 

2) во клириншкиог платен промет - со примена на 
пропишаниот курс за пресметување на наплатата. 

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

О. бр. 21 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

261. 
Врз основа на член 16 и член бб став 1 точка 15 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, 26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за купување на определени хартии од 

вредност од страна на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 19/86 и 87/87) 
во точка 2 бројот: „30" се заменува со бројот: „60". 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува 
само на благајничките записи запишани по влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

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

О. бр. 27 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

26?. 
Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член бб став 2 

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, 26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕ-
ДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД 

ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порас-

тот на кредитите и другите пласмани на банките над опре-
деленото ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, i0/88, 12/88 и 18/88) во точка 1 став 2 во одред-
ба под 1) по зборовите: „стоки и услуги" се става знакот 
точка и запирка, а текстот до крајот се брише. 

Во одредбата под 5 точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „на пласманите за увоз на нафта, 
природен гас и јаглен за коксирање, на пласманите за под-
готвување на туристичките и угостителските организации 
за вршење услуги на странски туристи и на пласманите на 

самоуправните интересни заедници за здравствена зашти-
та за тековна ликвидност". 

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

О. бр. 31 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

263. 
Врз основа на член 32, член 64а став 1 точка 6 и член 

бб став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) за одржување на дневната ликвидност 
можат да користат кредити од средствата на примарната 
емисија кај народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини до височината и 
под условите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, 
во смисла на оваа одлука, банката може да го користи врз 
основа на благајничките записи на Народната банка на Ју-
гославија - до износот на номиналната вредност на тие за-
писи. 

3. Кредитот за одржувње на дневната ликвидност, во 
смисла на оваа одлука, банката може да го користи заради 
намирување на своите обврски ако на жиро-сметката нема 
средства за намирување на тие обврски, а ги користела 
средствата на резервниот фонд. 

Како доказ дека банката ги користела средствата на 
резервниот фонд, во смисла на став 1 од оваа точка, 
служат податоците што народната банка на републиката 
односно народната банка на автономната покраина ги до-
бива од банката односно од службата за општествено кни-
говодство во смисла на одредбите на законот со кои се 
регулира работењето на службата на општественото кни-
говодство. 

Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во 
смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може да го ко-
ристи под услов во период од изминатите 30 дена да нема-
ла втасани а ненамирени обврски по кредитот за ликвид-
ност, односно на денот на користењето на тој кредит да 
немала втасани а невратени отплати по кој и да е вид кре-
дит од примарната емисија, што народната банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната по-
краина го утврдува врз основа на своите евиденции. 

Кредитот за одржување на дневната ликвидност ко-
ристен во смисла на оваа одлука банката е должна да го 
врати од жиро-сметката од првиот нареден прилив по вра-
ќањето на средствата на резервниот фонд на банката. 

За време на користењето на кредитот за одржување 
на дневната ликвидност, банката не може да пушта креди-
ти и други пласмани во оптек. Како кредити и други плас-
мани, во смисла на оваа одлука, не се сметаат пласманите 
на банката настанати по основ на налози за исплата по га-
ранции и авали дадени од страна на банката. 

4. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, 
во смисла на оваа одлука, банката може да го користи не-
прекинато или со прекини до вкупно 15 работни дена во 
месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Ка-
ко ден на почетокот на користењето на кредитот се смета 
денот кога на банката и се пренесени средствата на нејзи-
ната жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати креди-
тот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако 
банката го врати кредитот истиот ден кога средствата и се 
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пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го 
користела во траење од еден ден. Како работен ден се сме-
та и сабота. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките 
за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на 
С Ф Р Г , бр. 62/81, 66/81 и 57/82). 

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

О. бр. 26 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 109 СТАВ 2 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
1. Уставниот суд на Југославија, по сопствена иници-

јатива, поведе постапка за оценување на законитоста на 
одредбите на член 109 став 2 од Општите услови за испо-
рака на електрична енергије („Службени лист CP Црне Го-
ре", бр. 18/77), зашто оцени дека основано се поставува 
прашањето за законитоста на оспорените одредби, со кои 
е пропишано дека трошоците за редовно баждарење ги 
поднесува сопственикот на мерните уреди, а не продава-
чот на електрична енергија, како што тоа е пропишано со 
член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ", број 9/84). 

2. Со член 106 став 2 на Општите услови за испорака 
на електрична енергија е пропишано дека трошоците за 
редовно баждарење ги поднесува сопственикот на мерните 
уреди. 

Со член 41 ст. 4 и 5 од Законбт за мерните единици и 
мерилата е пропишано дека за периодичниот преглед на 
струјомери се грижат организациите што ја продаваат 
струјата, без оглед на тоа кој е имател на тие струјомери. 

3. Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за електростопанство на CP Црна Гора во одговорот на 
решението за поведување постапка наведе дека, и ако не се 
извршени измени во Општите услови за испорака на елек-
трична енергија, по влегувањето во сила на Законот за 
мерните единици и мерилата, наплатата на периодичниот 
преглед на струјомери не врши повеќе сопственикот од-
носно корисникот на струјомерот. 

4. Имајќи ја предвид ваквата содржина на член 41 ст. 
4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата, Уставни-
от суд на Југославија оцени дека одредбите на член 109 
став 2 од Општите услови за испорака на електрична енер-
гија се спротивни на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерни-
те единици и мерилата. Околноста што оспорените одред-
би не се применуваат не е од значење за оценување на 
нивната спротивност со Законот за мерните единици и ме-
рилата, зашто согласно со член 207 став 2 од Уставот на 
СФРЈ прописите што се во сила не можат да бидат во 
спротивност со сојузниот закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 20 јануари 1988. година, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, донесе, едногласно, 

О д л у к а 
Се укинуваат одредбите на член 109 став 2 од Општи-

те услови за испорака на електрична енергија („Службени 
лист CP Црне Горе", бр. 18/77). 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар 
Фира, и судиите:чРадко Мочивник, Хрвое Бачиќ, Божидар 
Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Ми-
лосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У-бр 7/87 
20 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-

ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА 
1. Основната организација на Синдикатот на Оп-

штинската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита Куманово, пред Уставниот суд на Југославија 
поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата 
на член 6 од Законот за привремено ограничување на рас-
полагањето со дел од општествените средства за потро-
шувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/87). 

Овластениот предлагач смета дека со оспорената од-
редба на Законот за привремено организување на распола-
гањето со дел од општествените средства за попрашувач-
ка работниците во самоуправните интересовни заедници 
се доведени во нерамноправна положба во однос на други-
те работници и дека пропишаното ограничување на лич-
ните доходи на работниците во самоуправните интересов-
ни заедници не е во согласност со начелото за распределба 
според трудот и резултатите од трудот. 

2. Со оспорената одредба на член 6 од Законот за 
привремено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства за потрошувачка е пропишано дека 
самоуправните интерени заедници и други определени ко-
рисници на општествени средства, можат да располагаат 
со општествените средства за исплата на чистите лични 
доходи за четвртото тримесечје на 1987 и за првото полу-
годие на 1988 година до просечниот месечен износ на чис-
тиот личен доход, што го исплатиле за третото тримесечје 
на 1987 година. 

3. Со одредбата на член 267 алинеја 3 од Уставот на 
СФРЈ е определено дека со сојузен закон може, кога е тоа 
неопходно, заради спречување и отстранување на поголе-
ми расторјства во стопанството, да се пропише привреме-
на забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка од страна на организациите на 
здружен труд, на самоуправните интересовни заедници и 
на други самоуправни организации и заедници и општес-
твено политички заедници. 

По сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, спо-
ред наведената одредба на Уствот на СФРЈ, со сојузен за-
кон може да се пропише привремена забрана на користе-
њето на дел од општествените средства за потрошувачка 
на еднаков начин за сите наведени општествени правни 
лица, а може и на различен начин. 

Оспореената одредба на наведениот закон не се одне-
сува на самоуправното право на работниците да ги уреду-
ваат и применуваат самоуправно утврдените основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи, туку 
на ограничувањето на вкупните средства за таа намена, па 
со неа не се ускратуваат правата на работниците самоу-
правно да одлучуваат за меѓусебните односи во распре-
делбата на средствата за лични доходи. 

Од овие причини Уставниот суд на Југославија оцени 
дека оспорената одредба на наведениот закон е согласна 
со Уставот на СФРЈ. 
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4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
мениот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 
февруари 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на 

член 6 од Законот за привремено ограничување на распо-
лагањето со дел од општествендите средства за потрошу-
вачка не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уствниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Судот д-р Александар Фира и члено-
вите на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Мило-
ван Бузациќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко 
Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр 4/88 
26 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
/ 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на 
надворешнотрговските работи од надлежноста на сојузни-
те органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СФРЈ 

ВО ИСТАН БУЛ 
За генерален конзул на СФРЈ во Истанбул се назначу-

ва Лазар Жарковиќ, ополномоштен министер во Сојузни-
от секретаријат за надворешни работи. 

С.п.п. бр. 491 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Буџетот на Федерацијата за 
1988 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/88, 
се поткрале долнаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Во Буџетот на федерацијата за 1988 година, во раздел 
13 „Основна намена 07. Средства за резерви на федераци-
јата", кај намената „Тековна буџетска резерва", во колона-
та број 1, наместо бројот на позицијата „254" треба да 
стои бројот „253" 

Во разделот 21, „Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата", во колоната број 1, намес-
то бројот на позицијата „533", треба да стои бројот „553". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 18 март 1988 година. 

По извршеното срамнување со иворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за здружениот труд, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 85/87, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-

КОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Во Законот за измени и дополненија на Законот за 

здружениот труд во член 65 наместо зборовите: „Во став 
9, кој станува став 11, бројот: „30" се заменува со бројот: 
„15", треба да стојат зборовите: „Во став 9 кој станува 
чггав И, бројот: „30" пред зборовите: „дена по истакување 
на рокот" се заменува со бројот: „15". 

Во член 74 наместо зборовите: „Во член 224 став 1 
бројот: „30" се заменува со бројот: „15", треба да стојат 
зборовите: „Во член 224 став 1 бројот: „30" пред зборови-
те: „бара заштита на правата" се заменува со бројот: „15". 

Со оваа исправка на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за здружениот труд се заменуваат и првите 
два ст^ва на Исправката на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за здружениот труд, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ" бр. 6/88. 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 17 март 1988 година. 

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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи се назначува Џевад Муезиновиќ, досегашен амба-
садор на СФРЈ во Ирак. 

С.п.п.,бр. 492 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи се назначува Драго Мирошич, началник на управа 
- ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

С.п.п. бр. 493 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основи I е 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лисј на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совсј 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи се назначува Бранко Јовановиќ, досегашен ам-
басадор на СФРЈ во Данска. 

\ 

С .п.п. бр. 494 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на сцстемот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи се назначува Бранко Вукушиќ, порано на 
должноста амбасадор на СФРЈ во Мексико. 

С.п.п. бр. 495 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финансии се 
назначува Ненад Урошевиќ, член на Работоводниот одбор 
за општествено-економски односи и организација на рабо-
тата на Индустријата на кабли „Моша Пијаде" - Светоза-
рево. 

С.п.п. бр. 496 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосав левиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основи I е 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лис] на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
За помошник на сојузниот секретар за финансии се 

назначува Владимир Пинтар, претседател на Собранието 
на Општина Јастребарско - Загреб. 

С.п.п. бр. 497 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Душан Богдановиќ, ополномоштен ми-
нистер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

С.п.п. бр. 498 
3 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
\ Милош Милосавлевиќ, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а 

- за заслуги во развивањето на стопанската соработка и 
придонесот за зацврстување на пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ог Кашег Кеѕѕ1ег - досегашен шеф на баварскиот 
Државен уред и претседател на баварскиот дел на мешо-
витата комисија за соработка со СФРЈ , 

Бр. 91 
2 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с.р. 
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У К А З 
П РЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Сони-
јалистичка Федерагивна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Лончина Матилда Јоже, Здешар Антон Павел; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кос Леополд др Леон, Жарги Јакоб др Радо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Бевц Матија Албин, Бонта Штефан др Векослава, 
Дролц Франц Терезија, Гаџијев Магомед др Елдар, Гро-
шељ-Ограјеншек Станислав др Мајда, Приможич Август 
др Јанез, Рајтер-Ходник Кристојан Марија Злата, Север 
Алојз Алојз, Смрекар Павел Јоже, Срнел Франц Франц, 
Стражар Актон Јоже, Урбанија Јернеј Максимиљан, Зајец 
Васо Борут, Зупанчић-Вољч Стефан Плона; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Брчић Бранко др Арсен, Бродник Јоже Јоже, Колма-

нич Фрањо Винко, Ми11ег Алојзиј Борис, Р1§ћ1ег Драготин 
др Теодор, Радшел-Бургер Фрањо др Зора, Зидар Иван 
Иван-Доре; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арко-ПеЈ?хај Јоже Ивана, Баранашич Бенедик Франц, 

Цорен-Видмар Франц Марија, Добникар-Коритник Ва-
лентин Франчишка, Добравец Мартин Франц, Фабијан-
-Херга Алојз Нада, Франца-Ројц Петер Вера, Габровшек-
-Франдолич Франц Олга, Гермек-Клеменчич Франц Фран-
чишка, Гмајнар Елизабета Станко, Готњавец-Мухич Јоже 
Вида, Хрен Јоже Јоже, Јашаревич Мухамед Расим, Јер-
шин-Волавшек Франц Ана, Карло Фридерик Фридерик, 
Кепец Август Франц, Клинар-Перлич Томислав Соња, Ко-
рошец-Швигељ Лудвик Марија, Кос Иван Иванка, Косем 
Франц Август, Ковачевич Раде Милан, Кович Станислав 
Стане, Кривенко-Пуцихар Антон Марија, Кумалић Муха-
рем Сулејман, Кустец Матија Иван, Ламовшек-Новак 
Ловренц Марија, Ленарт-Новак Иван Ана, Личина Мили-
вој др Милан, Лутар-Подлесек Штефан Марија, Махер-
-Ропрет Павел Габријела, Мирич Мијо Јосип, Нечемер 
Цирил Аница, Павшин-Планинц Станко Хермина, Пе-
кољ-Озимек Миха Каролина, Пегек Иван Петер, Петерле-
-Предалич Јанеза Франчишка, Плот Винко Венчеслав, По-
пит Алојз Марта, Поточник Албина Дарко, Рамшак-
-Брелц Матевжа Алојзија, Славичек Иван Антон, Слуга-
-Плешко Јанез Корнелијд, Станич Франц Викт^ор, Шишко 
Франц Иван, Шпехар-Фортун Матија Ана, Штефе Матко 
Мајда, Штраус Јоже Марија, Трампа-Смрдељ Томаж Сга-
нислава, \Уа11Ј&б-Бенко Иван Марјета, Вебле Иван Ив&н, 

Вевода-Ђименц Нико Јожефа, Видаић Јосип Славко, Вира1 
Михаел Штефан, Вовк Леополд Леополд, Зубаковец Рудо-
фа Франц, 2орре Алојз Виктор, Зупанц Александер Јернеј; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Фичко Ивана Марјан, Грапкич Шериф Химзо, Јевше-

вар Маврициј Вид, Керпан-Планинец Емил Кармен, Ко-
бал-Локар Александер Татјана, Кухељ-Јожефа Јоже, Ман-
коч - Нестор Иван Јиап-Кићеп, Миљешич Гојко Бранко, 
Окорн Владо Томаж, Осредкар Марко Сава, Рибич Јоже 
Казимир, Терчељ Богдан Младен, Закоњшек-Врбица Мујо 
Маја; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Анасович Владо Раде, Бешич Заима Екрем, Буђа Ма-

тилда Цирил, Драгојевич Душан Десимир, Хлебш Матија 
Марија, Хржењак Андрије Драгутин, Јаушовец Антон 
Станислав, бсћко-Јерман Ернест Јана, Седеј Јанез Стане, 
Север Марко Андреј, Станковник Андреј Митја, Ступар 
Ђуро Саво, Тушкан Карел Јосип, Веховец Јоже Стане, 
Жнидерич Антон Алојз; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бркић Илије Анте, Поповић Момчила Десимир, Са-
вановић Илије Гојко, Тодоровић Илије Недељко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Аранђеловић Бранислава љубивоје, Божовић Младе 
на Душан, Гламочак Цвијана Марко, Инић Филипа Лазар 
Катанић Ђорђа Војислав, Лађаревић Бранислава Влади 
мир, Лапчевић Радомира Илија, Летуница Илије Гојко 
Лончаревић Максима Вукман, Марковић Велибора Првос 
лав, Младеновић Живадина Стоимен, Орешчанин Милен 
ка Милован, Плавшић Јове Радован, Поповић Николе 
Бранко, Поповић Радосаа Мирослав, Рађеновић Милана 
Илија, Стевановић Живорада Божидар, Стојковић Михај-
ла Добросав, Танасковић Станимира Милан, Вукајловић 
Лазара Јовица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Боровић Пане Никола, Букарица Илије Душан, Дра-

говић Луке Станко, Дубаић Миле Петар, Иљински Николе 
Виктор, Јовичић Пере Радомир, Косић Душана Будимир, 
Марић Милоша Драгомир, Марјановић Илије Драган, 
Мијатовић Светозара Радан, Остојић Жива^а Драгољуб, 
Пајић Петра Радмило, Паунрвић Александра Војислав, 
Радосављевић Димитрија Стнако, Стојковић Миливоја 
Драгослав, Зековић-Маричић Стевана Зденка, Жугић Дра-
гољуба Радивоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Благојевић Мирка Нико'ла, Бркљача Обрена Радо-

мир, Булатовић Милосава Рајко, Црвени Миленка Ђорђе, 
Чанић-Гацик Антона Францика, Ђурђевац'Мирка Ђура, 
Филиповић Милисава Живорад, Илић Драгутина Бого-
љуб, Илић Ђорђа Станиша, Илић Милана Живан, Јовано-
вић-"Бурђевић Радојке Борка, Јовановић Животе Добриво-
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је^ Кнежевић-Пауновић Душана Драгиња, Костић Тихоми-
ра Милисав, Курчубић Цветка Велибор, Лагатор Виде 
Милорад, Лазаревић Драгослава Живота, Лазић П е ф а 
Драгољуб, Лисица Гавре Здравко, Лучић Младена Свезис-
лав, Манојловић Лазара Војислав, Марић Шпире Слобо-
дан, Марковић Милана Владимир, Милошевић Миросла-
ва Вукога, Мисојчић Драгомира Милорад, Недић Дутана 
Момчило, Негић Живорада Светислав, Никетић Ранка Об-
рад, Оиачић Стевана Радисав, Орешчанин Срђана Радо-
мир, Поповић Јована Милан, Поповић Радослава Стани-
ша, Продановић Гојка Слободан, Радивојевић Живојина 
Миљко, Радоњић-Ђуровић Нике Јања, Рађеновић Петра 
Милан, Ракић Радивоја Михајло, Рапаић Душана Дане, 
Сикимић Ђорђа Спасоје, Симоновић Милана Животије, 
Шпадијер Блаже Владимир, Трајановић Јордана Трајко, 
Владић-Јовановић Душана Миланка, Влаовић Васе Ради-
воје, Врачевић Душана Томислав, Вученовић Тодора Не-
дељко, Вучковић Јове Миле, Зорић Јове Душко, Живковић 
Драгољуба Мирослав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ивановић Станка Ђорђе, Карличић Вучете Владета, 

Пролушић Вељка Душко, Савић Драгослава Добрица, 
Станић Саве Бранко, Стефановић Властимира Душица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Лазаревић Александра Милутин, Милићевић-Нико-

лић Светомира Радица, Николић-Срејић Милана Станка, 
Жапчевски Спире Славко 
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- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Дејановић Ђорђа Драгоја, Кнезовић Анте Блаж, Но-

вак Андрије Урош, Рашић Ђеросима Гојко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Батас Душана Бошко, Кораћ Митра Борислав; 
I 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Аксентић Николе Маринко, Анђелић Саве Младен, 
Бајровић Алије Исмет, Биргер Јосипа Драган, Бјеловитић-

-Медић Стеве Вера, Богдановић-Јојић Илије Радојка, Бо-
ричић Филипа Никодин, Ћехајић Мује Смаил, Ћеркић-
-Котло Вејсила Фатима, Илић Милана Стојан, Јанчић 
Божидара Мирјана, Кривокапић Луке Мијат, Крљић Спа-
се Сиасе, Михаљ Пере Станко, Миовчић Пере Бранко, Ни-
колић Симеона Ранко, Обрадовић Јанка Драго, Пашајлић 
Душана Богдан, Павловић Мартина Јерко, Пиралић Му-
хамеда Дервиш, Пејак Милана Ристо, Петковић Боже Сте-
во, Поповски Спире Зоран, Сијарић-Фехимовић Сулејма-
на Сабина, Скоко Обрена Миливоје, Смајић Мехмеда Иб-
рахим, Сулавер Илије Ђорђе, Шаренац Обрена Спасоје, 
Терзић Ибрахима Ћерим; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ергелић Јунуза Хусреф, Ивошевић-Рапајић Николе 
Марица, Кос Луке Ђуро, Мандић Ваје Бранко, Меденица 
Мираша Илија, Сторебра Ристе Стојан, Зелихић Алије 
Ибро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бадров Јосипа Мирослав, Дучић Симе Војислав, Глу-

хић Хасана Ибрахим, Мехмедовић Паше Мухамед, Попо-
вић-Чалкић Касима Зулејка, Шагољ Јосипа Смиљко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абацић Халида Осман, Анђић Тривка Рајко, Баџура 

Вилима Вилим, Бајрактаревић Маше Сабит, Балић Ибре 
Мехмед, Баришић Мије Иван, Башић Маше Сафет, Бећа 
Мустафе Мухамед, Билал Салиха Предраг, Бојанић Мила-
на Бранислав, Бркан Пере Бранимир, Булић Луке Ристо, 
Челик Латифа Шефик, Четковић Душана Сретен, Чичак 
Јозе Илија, Чолакхоџић Смаје Ибрахим, Чосовић Ристе 
Петко, Чворо Јована Виломир, Делић-Миџић Мехмеда 
Нура, Димитријевић Милана Слободан, Дивјак Николе 
Владимир, Дошен Мартина Никола, Дубајић Јове Душан, 
Дучић Вукомана Здравко, Дупановић Адема Мехмед, Ђу-
кић Крсте Михајло, Ђурић Марка Вељко, Филиповић | 
Марка Иван, Фолтин Фрање Стјепан, Галић Анте Петар, 
Главоњић Стјепана Јово, Голијанин Ђорђа Срето, Хаџић 
Ћамила Шућро, Хаџикарић Ибрахима Абдулах, Ха-
санефендић Алије Салих, Хускић Бехлила Есад, Хусковић 
Зулфе Шућрија, Хуснић Хусе Мехо, Иванчевић Мирка Ми-
лан, Иванкови^ Антета Марко, Ивеља Јанка Петар, Јањић 
Спасоја Здравко, Каменица Атифа Сулејман, Капетано-
вић-С^офтић Мустафе Менсура, Капиџић Алије Сабиха, 
Катурић Гојка Миомир, Керић Салка Халил, Колар Нази-
фа Исмет, Корда Миле Ковиљка, Кресо Хилме Миралем, 
Кришто Јозе Никола, Кустурица Салке Сабит, Лојпућ-Си-
мић Лјубомира Вера, Мецо Мехе Ахмед, Мехмедагић 
Мехмеда Есад, Миџић Алије Мухамед, Михаиловић Васи-
ла Добривоје, Миховиловић Стевана Милан, Милаше^ић 
Николе Војислав, Милашиновић Луке Раде, Милиновић 
Ивана Винко, Миловић Милоша Милован, Мишкић Тоде 
Мате, Мркић Стеве Здравко, Муховић Авде Садета, Мус-
тапић Ивана Фрањо, Нухефендић Салиха Ирфан, Нухић 
Фазле Салко, Обрадовић Пере Станко, Палић Суље Зеј-
нил, Пејаковић-Мудрински Радивоја Снежана, Пејић Сре-
те Боро, Пенава Мује Хакија, Перић Пере Никола, Пира-
лић Расима Дсим, Попара Марка Гојко, Пррић Ибрахима 
Мирсада, Прусина Фрање Дарко, Радивојевић Душана Ра-
тиборка, Радовић-Дрљевић Душана Роса, Рамић Јусуфа 
Алија, Рамић Хамида Мустафа, Ристић-Рибић Михаила , 
Милојка, Ризвић Исмета Реуф, Родић Николе Драган, Си-
лић Хасе Ахмет, Синанагић-Бећиревић Смаила Нејра, Си-
тарић Шандора Никола, Смајић Мухарема Хабиба, Сма-
јић Омера Мехо, Соколовић Ахмеда Мухамед, Стахов Си-
меона Силвестер, Станчић-Токић Николе Олга, Шојко Ах-
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меда Хазим, Штефанчић Иве Фрањо, Шушњар Михе Сма-
ил, Трнчић Владе Сретен, Тулић Мустафе Ахмед, Устаму-
јић Кајме Хајрудин, Васиљ Јураја Данијел, Васковић Рис-
те Реља, Вигњевић Лјубомира Чедомир, Вучковић Анте 
Анто, Вукошевић Гавре Драгутин, Вукоја Станка Јозо, Зе-
ћо Салиха Хусо, Зољ Хамида Ибрахим; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Анђелић Драге Јадранка, Баричанин Јевте Милош, 

Чампара Сефика Абдулах, Хрустановић Ибре Кемал, 
Пиркић-Имамовић Хусеина Златија, Жерић Назифа Енес; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бабић-Валић Романа Зденка, Бакрач Смаила Ферид, 

Бешлија Хасиба Зијад, Будиша Јована Бошко, Чакаревић 
Милана Никола, Ћеранић Мустафе Мурат, Глобочник 
Сретка Спаса, Говедарица Грује Бранко, Хамзић Исмета 
Закир, Херчиновић Османа Хасиб, Хоцић Авде Мухамед, 
Имамовић-Маркош Василије Злата, Јосиповић Ђуке Во-
јислав, Кришто-Видовић Марка Клара, Лагумција Химзе 
Сенад, Маркановић Илије Анто, Маркић Ивана Јуре, Мит-
ровић Саве Јевто, Новаковић Душана Тривун, Нуспахић 
Османа Бего, Пашалић Салка Кемал, Пиралић Расима 
Фикрет, Пита Раме Нијаз, Савић-Лопатић Мирка Мирја-
на, Солаћ Ваје Пејо, Жигић Петра Стево; 

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 земјага 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пјевач Јована Богдан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Апро Шандорја Карољ, Барна Василије Јовген, До-
дин Душана Ненад, Карановић Јове Момчило, Крстић Ђу-
ре Сава, Михајловић Благоја Владимир, Опачић Стојана 
Сретен, Пеић Стипана Стеван, Симовић Милутина Војин, 
Тасић Ђорђа Благоје, Телђеши Јожефа Јожеф, Вигода 
Блашка Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Младеновски Цонета Стојмир, Новков Мирка Војис-

лав, Секулић Војислава Никола, Варга Деже Ласло, Вида-
ковић Стипана Мирко, Вујин Душана Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабац Душана Анте, Бањац Богдана Нада, Барјакта-
рев Милоша Ђока, Ђукић Бошка Данило, Бутан Петре 
Илија, Чепела Јожефа Јожеф, Чизмадија Ђорђа Карло, 
Дребњак Илије Милоња, Дробина Имре Јожеф, Джигур-
ски-Живанов Млленка Дивна, Фараго Балинта Балинт, 
Јабланов Аксентија Филип, Јаћимовски Бојка Божидар, 
Јанков Милана Славко, Јурић Стипана Јосип, Корица Ра-
де Мара, Корпонаић Пере Албе, Лактовић Петра Стеван, 
Мачкић Мирка Спасе, Медић Лазе Никола, Нађ Иштвана 
Ласло, Недељковић Глигорија др. Душан, Николић Симе 
Милета, Паул Георга Адам, Пенчић Властимира Буди-
мир, Поповић Берислава др. Веселин, Ступар Данка Си-
мо, Штифлмајер Јосипа Нандор, Тометић Гојка Јован, То-
мовић Спасоја Томо, Тошић Стојка Александар, Трнинић 
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Милоша Здравко, Вученић Рада Спасоје, Вукашиновић-
-Кнежевић Радомира Радојка, Жарин Милутина Лјубо-
мир; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Баша Ђурађа Слободан, Киш Ференца Ференц, Ола-
још Нађ Јосипа Миклош, Тохољ Спасоја Неђо, Туцаковић 
Милоша Сава; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ НА НАРОД 
Будурин Мирка Дамјан, Фараго Ђуре Ђула, Сента Јо-

сипа Радислав, Тружински-Пап Шандора Илона, Величко-
вић Божидара Војислав; 

- за залагање и постиганти успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Калуђеровић Крсте Вељко, Лаиновић-Ајдук Лазара 

Вера, Наг Шимона Шимон, Сабо Ласло Арпад, Томовић 
Благоја Мркоје, Ујфалуши Кирила Никола, Варга Михај-
ла Михаљ; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Божиновић Миодрага Драган, Гудељ Јосипа Бранко, 

Илић Милана Душан, Јанчић Миле Ненад, Кеча Ненада 
Предраг, Ковачевић Видака Ђорђе, Литваи Калмана Лас-
ло, Медић Богдана Ђорђе, Оберајтер Иштвана Иштван, 
Славковић Немање Јован, Смиљанић Саве Миленко, Тот 
Киш Петра Ласло, Вуњак Милана др Ненад. 
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