
Петок, 28 јули 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. XXXIV 

642. 

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во врс-
ка со одредбите на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76), а заради остварување на 
целите на економската политика утврдени со Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година во 1978 година („Службен Лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), на предлог од Народната банка на 
Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПО-
ЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕ-

ДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Со заедничката емисиона и парична политика 
и со заедничките основи на кредитната политика 
(во натамошниот текст: монетарно-кредитната поли-
тика) во 1978 година ќе се поддржува остварувањето 
на предвидениот растеж на стопанската активност, 
спроведувањето на политиката на економската ста-
билизација и остварувањето на договорената поли-
тика на платниот биланс. 

Заради остварување на целите од став 1 но оваа 
точка, со монетѕрно-кредитната политика ќе се обез-
беди пораст на паричната маса и на кредитите во 
рамките во кои се овозможува ликвидност на пла-
ќањето во Југославија, во согласност со потребите 
на непреченото вршење на стоковно-паричните ра-
боти на организациите на здружен труд и на дру-
гите учесници во паричните односи. Стапката на по-
растот на паричната маса во 1978 година нема да ја 
премине стапката на-номиналниот пораст на опште-
ствениот производ, со тоа што Народната банка на 
Југославија во текот на годината со свои мерки ќе 
обезбеди обемот на паричната маса динамички да се 
приспособува кон стопанските движења и нивните 
сезонски карактеристики. 

2. Издавањето и повлекувањето на пари во 1978 
година ќе се засновува првенствено врз потребите 
што произлегуваат од стоковно-паричните и кредит-
ните работи на организациите на здружен труд, како 
и од паричните и кредитните работи на другите 
учесници во паричните односи, а во согласност со 
движењето и насочувањето на стопанските текови 
во Југославија и екоџомскггге односи со странство. 

3. Заради постигнување на оптимален степен на 
ликвидноста на плаќањето во Југославија, во со-
гласност со целите на економската политика во 1973 
година, е потребно да се обезбеди: 

1) организациите на здружен труд, во согласност 
со важечките прописи, уредно да ги извршуваат 

своите обврски од стоковно-паричните работи и да 
преземаат мерки за наплата на своите побарувања, 
порационално да ги користат своите парични сред-
ства и во што поголема мерка да користат хартии 
од вредност како средство за плаќање; 

2) банките и другите финансиски организацир* 
уредно да ги извршуваат своите обврски во Југосла-
вија и во странство и да обезбедуваат непречен^ 
извршување на обврските на своите депоненти, д& 
преземаат мерки за наплата на своите побарувања, 
порационално да ги користат своите парични средс* 
тва, да создаваат поповолни услови за промет на 
хартии од вредност и да се придржуваат кон опт* 
тествените договори и самоуправните спогодби; 

3) неопходна поддршка за функционирањето на 
меѓубанкарскиот пазар на хартии од вредност, што* 
ќе се организира во смисла на важечките прописи. 

4. Народната банка на Југославија, во рамките на 
мерките за спроведување на монетарно-кредитната 
политика во/1978 година, со примарната емисија ќ^ 
им обезбеди додатни средства на организациите н& 
здружен труд од областа на стопанството за непре? 
нено одвртање на процесот на репродукцијата, и тоа: 

1) со купување, преку банки, преносливи крат-
корочни хартии од вредност со рок на втасаност до 
3 месеци и со авал на банката, што тие организации 
ги прибавиле како доверители во нивните стоковно-
-парични работи; 

2) со давање на краткорочни кредити на банките 
врз подлога на хартиите од вредност од одредбата 
под 1 на овој став; 

3) со давање на краткорочни кредити на банки-
те врз основа на странски хартии од вредност што 
ги поседуваат организациите на здружен труд, а кои 
втасуваат во рок до две години, 

Народната банка на Југославија во 1978 година 
со купување на краткорочни преносливи хартии од 
вредност и со давање кредити на банките, врз осно-
ва на хартии од вредност и други исправи што про-
излегуваат од стоковно-паричните работи на орга-
низациите на здружен труд, ќе обезбеди дел од 
примарната емисија како учество за краткорочно 
кредитирање на селективните намени, и тоа: 

1) на извозот на стоки и услуги со кои се обез-
бедува девизен прилив, вклучувајќи го и производ-
ството и подготвувањето на стоки за извоз, како и 
подготвувањето на туристички и усостителски орга-
низации на здружен труд за вршење услуги на 
странски туристи; 

2) на општествено-организираното производство 
и на залихите на земјоделски и прехранбени произ-
води, во согласност со чл. 55 и 56 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во перио-
дот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
Ср. 34/77) со тоа што Народната б^нка на Југославија 
во 1978 година да обезбеди учество на примарната; 
емисија за краткорочно кредитирање на општествен 
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но-организираното производство и на залихите на 
земјоделско-прехранбени производи за намените што 
биле кредитирани БО 1977 година по стапките на 
реесконт што важеле во 1977 година, освен за пче-
ница, чие производство ќе се кредитира по стапка 
на реесконт од 50%, а залихите по стапка од 55°/о; 

3) на увозот од земјите во развој, како и од дру-
ги земји од определени валутни подрачја, во сог-
ласност со политиката и можностите на платниот 
биланс на Југославија; 

4) на извозот на опрема и бродови на кредит и 
на изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

5) на продажбата, односно купувањето на до-
машна опрема и бродови на кредит во Југославија; 

6) на залихите на метали наменети за извоз за 
кон настанала привремена деконјунктура на свет-
скиот пазар и тоа под условите што важеле во 1976 
година, а до износот на вкупно искористените кре-
дити од примарната емисија за оваа палена во 1977 
година, како и на залихите на други договорени 
стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен 
совет, во договор со надлежните органи на републи-
ките и автономиите покраини, ќе утврди дека нас-
танала привремена деконјунктура на светскиот па-
зар; 

7) на пг карпите стоковни резерви на федерација-
та, републиките и автономните покраини од домашно 
производство утврдени со програмата на надлежните 
органи, БО согласност со член 56 од Договорот за 
основите ка Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустриспиот комплекс ЕО периодот 
од 1576 до 1980 година. 

5. Народната банка на Југославија ќе ги пропи-
ше височината и условите за купување на хартии од 
вредност и за давање на кредитите од точка 4 на 
оваа одлика, Бодејќи сметка вкупниот обем на при-
марната емисија по тие основи да се движи во 
согласност со потребите на регулирањето на парич-
ната маса во смисла на оваа одлука и со ориентација 
на што поголемо вклучување на кредитниот потен-
цијал на банките во финансирањето на овие намени. 

Вкупниот износ на додатната примарна емисија 
во 1978 година, потребен за обезбедување на пред-
видениот пораст на паричната маса, по одбивање на 
дел од таа емисија од 12.228 ми лио™ динари насочен 
за извршување на обврските утврдени со закон и со 
други прописи, а најмногу до износот од околу 8.000 

• милиони динари, ќе се употреби за купување на хар-
тии од вредност и за давање на' кредитите од точка 
4 на оваа одлука. 

Народната банка на Југославија со тримесечни 
проекции, зависно од материјалните движења, ќе го 
утврдува обемот на примарната емисија за купување 
на преносливи краткорочни хартии од вредност и за 
давање на кредитите од точка 4 на оваа одлука. 

6. Примарната емисија не може да се користи 
за финансирање на инвестиции и други долгорочни 
потреби, како ниту за финансирање на копнената 
потрошувачка. По исклучок, дел од додатната при-
марна емисија ќе се користи во 1978 година само за 
извршување на обврските утврдени со закон и со 
други прописи во износ од 12.223 милиони динари, 
и тоа: 

1) врз основа на Законот за ре-
гулирање на обврските на федера-
цијата по основ на курсните разли-
ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/72, 71/72, 12/73 и 71/73) — за 
користење на кредити за амортиза-
ција на купонот по обврзниците на 
федерацијата што втасува за исп-
лата во 1978 година - 1.363 мил. дин. 

л.2) врз основа на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1978 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/77) — за по-
критие на буџетскиот дефицит во 
1978 година 9.487 мил. дин. 

3) врз основа на Законот за ре-
гулирање на одредени обврски што 
од федерацијата се пренесени врз 
републиките и автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/73) — за остаток на кредитите 102 *" п 

4) врз основа на склучените до-
говори за кредити од средствата 
на динарската противвредност на 
странските кредити — за остатокот 
на кредитите 660 " 19 

' 5) за давање кредити заради от-
странување на последици од еле-
ментарни непогоди, во согласност 
со посебен сојузен закон 216 " 99 

6) за кредитирање на стопан-
ството на територијата на Соција-
листичка Автономна Покраина Ко-
сово за обртни средства, во соглас-
ност со посебниот сојузен закон 400 99 99 

7. До донесувањето на сојузен закон за давање 
кредити на банките заради отстранување на после-
дици од елементарни непогоди, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини нема да ги наплатуваат од банките привре-
мените позајмици дадени за покритие на потрошу-
вачките кредити на определени лица што претрпела 
штети од тие непосоди. Народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини 
ќе им ги одобруваат овие позајмици на банките до 
донесувањето на сојузен закон, и тоа до износот што 
за тие намени не е искористен во 1977 година по 
основ на штети од елементарни непогоди настанати 
во 1976 и 1977 година, зголемен за 118 милиони ди-
нари кој износ за^ тие намени Народната банка на 
Црна Гора може да го од обри. на територијата на 
СР Црна Гора. 

8. Кредитите што Народната банка на Југосла-
вија им ги одобрила на банките од привремените 
•извори на динарската противвредност на странските 
кредити 'заради реализација на ~ неизвршениот дел 
од решението на Сојузниот извршен совет за рас-
пределбата и условите за користење на динарската 
противвредност на странските кредити (Е. п. бр. 
861/74, 141/75 и 311/75), банките можат, до донесу-
вањето на посебен сојузен закон, да ги користат во 
височина на одобрените износи на тие кредити за 
предвидените намени. 

9. Народната банка на Југославија, до донесу-
вањето на сојузен закон за основањето и работењето 

<.*та специјализираната финансиска организација за 
унапредување на економските односи со странство, 
преку народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, во 1978 година ќе 
му одобрува на Фондот за кредитирање и осигурува-
ње на извозните работи користење на краткорочни 
кредити за рефинансирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит, и тоа под условите 
што важеле на 31 декември 1977 година. 

Народната банка на Југославија од Фондот за 
кредитирање и осигурување на извозните работи 
нема да ги наплатува втасаните отплати по долго-
рочниот кредит што на тој фонд му е одобрен врз 
основа на Заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/74, 39/74. и 57/74). Каматата по тој кредит Народ-
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ната банка на Југославија, почнувајќи од 1 јануари 
1978 година, ќе ја наплатува од Фондот по стапка 
од 1% годишно. 

10. Краткорочните кредити од примарната еми-
сија за кредитирање на производството и на зали-
хите на производи во областите и гранките на сто-
панството на територијата на СР Црна Гора ќе се 
одобруваат во 1978 година врз основа на исправи за 
стоко сно-паричните односи, за истите намени а во 
износот што за тие намени е утврден во 1975 година, 
зголемен за 600 милиони динари, до донесувањето 
на сојузен закон со кој на потрајна основа ќе се 
уреди ова прашање. 

11. Задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија ќе се користи во 1978 
година како инструмент со кој се влијае врз лик-
видноста и кредитниот потенцијал на банките за-
ради регулирање на количеството на пари во оптек. 

Народната банка на Југославија може во 1978 
година да ја пропише стапката на задолжителната 
резерва во рамките на следните максимални стапки, 
и тоа: 

24% — на депозити по видување; 
2°/о — на депозити и други средства за стан-

бена изградба; 
2°/о — на орочени депозити со отказен рок 

подолг од една година. 
Задолжителната резерва нема да се пресметува 

на средствата на граѓаните, како ниту на другите 
средства на банките на кои таа резерва не се пре-
сметувала во 1977 година. 

12. Средствата на републиките, автономните 
покраини и општините пренесени во депозит кај 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, можат во 1978 година да 
се пласираат во согласност со мерките на кредит-
ната политика на републиките и автономните пок-
раини, со тоа што тие пласмани да се движат во 
границите на расположивите средства и во рамките 
на заедничката емисиона политика. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се водат 
на посебна сметка на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини. 

При преносот на средствата од став 1 на оваа 
точ»са, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе обезбедат неу-
трален монетарен ефект на кредитниот потенцијал 
на банките, на тој начин што пласманите од тие 
средства ќе ги даваат до височината од 76°/о од сос-
тојбата на тие средства. 

Народната банка на Југославија, во договор со 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, ќе ја утврди динамиката 
на пласирањем на средствата до височината од 24°/о 
од состојбата на овие депозити во 1978 година. 

13. Заради забрзување »на процесот на здружу-
вањето на трудот и средствата и намалување на 
кредитните односи во стопанството, интерните, ос-
новните и здружените банки со свои самоуправни 
општи акти ќе ги предвидат условите за поттикну-
вање на развојот на разни облици^ на здружување 
на трудот и средствата, вклучувајќи го и здружу-
вањето на трудот, земјиштето, средствата на трудот, 
односно другите средства во сопственост на земјо-
делците во земјоделски задруги и други облици на 
здружување на земјоделците меѓусебно и со трудот 
на работниците и општествените средства во орга-
низациите на здружен труд. Во согласност со тоа, 
банките приоритетно ќе ги разгледуваат барањата и 
ќе им одобруваат средства на организациите за 
здружен труд, со поповолни услови за користење 
па тие средства, за намените за кои се здружуваат 
трудот и средствата. 

14. Со својата деловна политика банките ќе обе-* 
збедат основните текови на зголемувањето на парич* 
ната маса во 1978 година да бидат: 

1) купувањето на преносливи краткорочни хар-
тии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд врз основа на нивните стоковно-па-
рични работи; 9 

2) одобрувањето на краткорочни кредити на ор-
ганизациите на здружен труд врз подлога на хар-
тиите од вредност од одредбата под 1 на оваа точка 
и врз подлога на странските хартии од вредност, 
што ги поседуваат тие организации; 

3) одобрувањето на краткорочни кредити на ор-
ганизациите на здружен труд врз основа на опре-
делени исправи што се однесуваат на нивните сто-
ковцо-парични работи; 

4) купувањето на странски средства за плаќа-
ње од организациите на здружен труд и од други 
учесници во паричните односи, во согласност со 
утврдената девизна политика во 1978 година. 

15. Со самоуправна спогодба на банките ќе се 
обезбеди селективно насочување на нивните кре-
дити во согласност со задачите и условите што се 
утврдени во Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година, со целите на 
економската политика во 1978 година и со интере-
сите и плановите на организациите на здружен 
труд. 

Со самоуправна спогодба на банките ќе се обез-
бедат поповолни услови за кредитирање на наме-
ните од точка 4 став 2 на оваа одлука. 

Со самоуправна спогодба на банките ќе се обез-
бедат поповолни услови за кредитирање на земјо-
делско-прехранбените производи што се кредити-
раат реесконтно, вклучувајќи ги и пазарните сто-
ковни резерви на републиките и автономните пок-
раини и сојузните пазарни стоковни резерви, како 
и производите од посебно значење за снабдувањето 
на градовите, односно на големите потрошувачки 
центри и производите во пазарните резерви на го-
лемите потрошувачи, во согласност со член 57 од 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на агроиндустрискиот ком-
плекс во периодот од 1976 до 1980 година. 

Самоуправната спогодба за спроведувањето' на 
селективната кредитна политика банките ќе ја склу-
чат во рок од. два месеца од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Народната банка на Југославија, заедно со на-
родните банки на републиките, народните банки на 
автономните покраини и Здружението на банките 
на Југославија, ќе поведе, во рок од 15 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, ини-
цијатива и ќе ја подготви документацијата потреб-
на за склучување на самоуправната спогодба на 
банките. 

Ако до рокот од став 4 на оваа точка банките 
не ја склучат самоуправната спогодба, Народната 
банка на Југославија ќе го извести Сојузниот из-
вршен совет заради поведување на постапката од 
член 24 од Законот за паричниот систем. 

16. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ќе поведат, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти, иницијатива за склучување на самоуправната 
спогодба на банките за кредитирање на продажбата ј 
во Југославија на определени трајни потрошни 
добра чие производство не го оптоварува платниот 
биланс. | 

Самоуправната спогодба од став 1 на оваа точк^ 
банките ќе ја склучат во рок од два месеца од денОА ј 
на поведувањето на иницијативата од тој стое, -Ј 



Страна 1888 — Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јули 1978 

Народната банка на Југославија во соработка со 
Сојузниот секретаријат за финансии, ќе поведе ини-
цијатива кај Здружението на банките на Југосла-
вија за склучување на самоуправната спогодба на 
банките за здружување на средствата кај посебна 
финансиска организација за кредитирање и осигу-
рување на извозните работи. 

17. Во политиката на каматните стапки на На-
родната банка на Југославија ќе се продолжи и во 
1978 година со диференцирање -на стапките на ка-
матата, со цел за поддржување на приоритетните 
задачи на политиката „на развојот и остварување 
на задачите на тековната економска политика. 

Диференцирањето на каматните стапки во сми-
сла на став 1 од оваа точка ќе се движи во рам-
ките на општата есконтна стапка на Народната 
банка на Југославија, со тоа што да се обезбедат 
поповолни каматни стапки за купување на хартии 
од вредност и за давање на кредитите од точка 4 на 
оваа одлука, а поголеми стапки на камата за дава-
ње кредити на банките за одржување на нивната 
ликвидност. 

Во согласност со договорот на федерацијата, ре-
публиките и автономните покраини за основните 
елементи на политиката на каматните стапки што 
ќе се склучи во текот на 1978 година, Сојузниот 
.Секретаријат за финансии и Народната банка на Ју-
гославија ќе поведат, преку Здружението на банки-
ве на Југославија, иницијатива за склучување на 
самоуправна спогодба на банките за политиката на 
каматните стапки. 

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

Е. п. бр. 604 
20 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

643. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
И на доходот („Службен лист ка СФРЈ", бр. 62/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО 
СЕЗОНСКО РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА УГОСТИ-

ТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

1. Согласно на член 58 став 1 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот, се смета дека организациите на здру-
жен труд од областа ка угостителството и туризмот 
вршат дејност од сезонски карактер што според 
Одлуката за Единствената класификација на деј-
ностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76 и 62/11) 
се распоредени во следните подгрупи, и тоа: 

1) хотели, мотели, .пансиони и туристички на-
селби со сезонско работење — 080111; 

2) работнички, детски и. младински одмора-
лишта — 080113; 

3) кампови — 080114; 
4) туристички агенции — 080201; 
5) туристички бироа — 080202. 

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

Е. п. бр. 605 
20 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

644. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
Сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 

КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни копта 

во контниот план за банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/77) називот на втората глава се менува 
и гласи: „И содржина на класите, групите и одделни-
те конта во Контниот план за банките". 

Член 2 
Во член 12 став 7 на крајот се додава нова ре-

ченица која гласи: „Банката, односно другата фи-
нансиска организација што се занимава и со работи 
на осигурување на извозни работи против некомер-
цијални ризици ги води на посебно аналитичко кон-
то во рамките на контото 108 паричните средства 
издвоени на посебна сметка кај Службата за тоа 
работење." 

Член 3 
Во член 13 став 2 на крајот точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „освен обврските 
по тековната сметка на платниот промет.". 

Член 4 
Во член 17 став 1 зборовите: „побарувањата по 

основ на курсни разлики," се бришат. 

Член 5 
По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 
„На контата од групата 16 — Побарувања од гра-

ѓани по средства на граѓани, основните банки и По-
штенската штедилиница ги водат побарувањата по 
работите со краткорочни и долгорочни динарски и 
девизни средства на граѓани, според називите на од-
делните конта од таа група. 

Побарувањата по основ на девизни средства на 
граѓани на соодветните конта од групата 16 можат 
да се искажуваат и само во динарска противвредност 
на девизите. 

Член 6 
Во член 25 став 1 зборовите: „обврските по основ 

на курсни разлики," се бришат. 

Член 7 
По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„На контата од групата 26 Обврски спреме 

граѓаните по средства на граѓани, основните б^нки 
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и Поштенската штедилница ги водат обврските по 
работите со краткорочни и долгорочни динарски и 
девизни средства на "граѓани, според називите на 
одделните конта од таа група. 

Обврските по основ на девизни средства на гра-
ѓани на соодветните конта од групата 26 можат да 
се искажуваат и само во динарска противвредност 
на девизите." 

Член 8 
Во член 60 став 2 на крајот се додава нова рече-

ница која гласи: „Банката, односно другата финан-
сиска организација што се занимава со работи на 
осигурување на извозни работи против некомерци-
јални ризици, ги книжи на посебно аналитичко конто 
во рамките на контото 628 надоместите на штети по 
основ на тоа осигурување." 

Член 9 
Во член 65 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Банката, односно другата финансиска органи-

зација што се занимава и со работи на осигурување 
на извозни работи против некомерцијални ризици, 
на посебно аналитичко конто во рамките контото 688 
— Други приходи, ги искажува приходите од премии 
и регреси од штети по тоа работење." 

Член 10 
Во член бб по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
..Банката, односно другава финансиска органи-

зација што се занимава и со работи на осигурување 
на извозни работи против некомерцијални ризици, 
на крајот на годината на контото 699 го искажува 
покривањето на загубата, што во согласност со 
важечките прописи се врши во завршната сметка 
со задолжување на изворите на средствата наме-
нети за покритие на загубата, односно со задолжу-
вање на посебното аналитичко конто во рамките 
на контото 154 — Други побарувања." 

Член И 
Во член 87 по став 4 се додава нов став 5 кој 

гласи: 
„Банката, односно другата финансиска организа-

ција што се занимава и со работи на осигурување иа 
извозни работи против некомерцијални ризици, на 
посебно аналитичко конто во рамките на контата 908 
ја искажува состојбата на фондот што го формира 
за тоа работење." 

Член 12 
Во член 94 став 1 по зборовите? „ковани пари,11, 

Се додаваат зборовите: „обврските по тековната смет* 
ка па платниот промет на народната банка кај Служ-
бата,". 

Член 13 
Во член 96 став I на крајот бројот: „94" се за-

менува со бројот: „96". 

Член 14 
По член 97 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

,Длеп 97« 
Под население, во смисла на QBOJ правилник, се 

подразбираа* Граѓаните и граѓанските брзини лица. 
Основните банки и Поштенската штедилница во 

книговодството цгго го вода!! СШ>р£д Контниот план 
банките На контата 727, 730, Н% 767, 807, 827, 877 и 

1)27 ги искажуваат обврските спрем* граѓански прав-
ев! лица* 

Член 976 
На контата од групите 36, 46, 56, 77, 86 и 96 на 

кои се водат односите помеѓу деловните единици во 
рамките на основна банка, односно основните банки 
во рамките на здружена банка, се водат и односите* 
помеѓу деловната единица и основната банка, однос*« 
но основната банка и здружената банка. 

Член 15 
Во член 98 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Банката, односно другата финансиска органи-

зација што се занимава и со работи на осигурување 
на извозни работи против некомерцијални ризици, ГЈ$ 
искажува средствата и изворите на средствата, про* 
мените на средствата и на изворите на средствата; 
приходите и расходите на посебни аналитички конт| 
што во својот аналитички контен план ќе ги отвори 
во рамките на контата пропишани со Контниот план 
за банките ,а според содржината на одделните конта 
пропишани во чл. 3 до 96 од овој правилник." 

Член 16 
По член 104 се додаваат две нови глави со 9 

нови членови, кои гласат: 

„III. Содржина на класите, групите и одделните 
конта во Контниот план за девизните резерви 

Член 104а 
На контата од класата 1: Финансиски и пресмет-

ковни- средства, се води вредноста на монетарното 
злато што ги сочинува девизните резерви на Југо-
славија, побарувањата по основ на ракување со де-
в и з и т е резерви и негативната курсна разлика, спо-
ред називите на одделните конта од таа класа. 

На контото 191 — Исправка на вредноста на 
странските валути, се водат негативните курсна раз-
лики што настануваат во работењето на Народната 
банка на Југославија по основ на промена ga курсеј* 
вите на странските валути по кои се искажуваа^ 
вредностите на странските валути во состојбите и 
билансите, како и по основ на продажба девизи 
на странски девизни пазари заради нивна замена. 

Член 1046 
На контата од класата 2: „Тековни обврски, с^ 

водат обврските по основ на ракување со девизните 
резерви и позитивната курсна разлика, според на* 
зивите на одделните конта од таа класа. 

На контото 291 — Исправка на вредноста на 
Странските валути, се водат позитивните курсни раз-
лика што настануваат во работењето на Народната 
ранка на Југославија по основ на промена на курсе-
вите на сранските валути по кои се искажуваат вред-
ностите на странските валути во состојбите и билан-
сите, како и по основ на продажба на девизи на 
странски девизни пазари заради нивна замена. 

На крајот на годината состојбата на контото 291' 
меѓусебно се затвора со состојбата на контото 191 — 
Исправка нд вредноста на странските валути, а раз-
ликата се пренесува во наредната година на конто 
со поголема состојба. 

Член 104в 
На контата од класата 3: Девизни' средства и 

пласмани, се водат ефектните странски пари, чекови, 
хартии од вредност, во странски валути, побарува-
њата на сметките во странство, побарувањата по ос-
нов на пласмани во хартии од вредност, орочени^ 
средства и другите пласмани што ги сочинуваат де-
визните резерви според називите на одделните кочи 

од таа класа. 
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Член 104г 
На контата од класата 7: Извори на девизните 

средства, се водат депозитите по видување на домаш-
ните банки и на странски лица, обврските по оро-
чени депозити и кредити — во конвертибилни де-
визи, според називите на одделните конта од таа 
класа. 

IV. Содржина на класите, групите и одделните кон-
та во Контниот план за средствата на граѓани 

i Член 104д 
На контата од класата 1: Финансиски и пресмет-

ковни средства, се водат паричните средства и по-
барувањата за средствата на граѓани што банката ги 
користи, според називите на одделните конта од таа 
класа. 

На контата од групата 10 — Парични средства, се 
водат паричните средства на посебно жг.ро-смстка 
кај Службата и во посебна благајна за работите со 
средствата на граѓани, ако за тие средства е отво-
рена посебна жиро-смегка, односно посебна благајна 
според називите на одделните конта од таа група. 

Член 104ѓ 
На контата од класата 3: Девизни средства и 

пласмани, се водат ефективните странски пари, че-
кови и други хартии од вредност, во странски сред-
ства за плаќање, побарувањата на девизните сметки 
во Југославија и во странство и побарувањата од 
банки по работи со девизни депозити на граѓани, спо-
ред називите на одделни конта од таа класа. 

Ка контата од групата 30 — Девизни средства и 
хартии од вредност и од групата 31 — Девизни смет-
ки, се водат девизните сметки, хартиите од вредност 
и побарувањата на девизните сметки, ако за тие сред-
ства е отворена посебна благајна, односно посебна 
девизна сметка, според називите на одделните конта 
од тие групи. 

На контото 314 — Девизни средства во депозит 
на Народната банка на Југославија, се водат поба-
рувањата за девизите на граѓани што банката ги де-
понирала кај Народната банка на Југославија врз 
основа на член 51 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77). 

Побарувањата на контата од групите 33 и 35 мо-
жат да се искажуваат и само во динарска против-
вредност на користените девизи. 

Член 104е 
На контата од класата 7: Извори на девизните 

средства, се водат обврските спрема граѓаните по де-
позити по видување и по краткорочни и долгорочни 
депозити БО девизи, според називите на одделните 
конта од таа класа. 

Член 104ж 
На контата од класата 8: извори на краткороч-

ните средства, се водат обврските спрема граѓани 
по депозити по видување и по краткорочни депо-
зити во динари, според називите на одделните кон-
та од таа класа. 

Член 104з 
На контата од класата 9: Извори на долгорочни 

средства, се водат обврските спрема граѓани по дол-
горочни депозити, според називите на одделните 
конта од таа класа." 

Член 17 
Називот на третата глава се менува и гласи: 

^Преодни и завршни одредби". 

Член 18 
При преносот на средствата и на изворите на 

средствата во посебно книговодство, Народната бан-
ка на Југославија, основните банки и Поштенската 
штедилница ќе го пренесат целокупниот промет (по 
методот на црвено сторно), ако со овој правилник 
не е определено поинаку. 

Основните банки и Поштенската штедилница 
можат да одлучат и при преносот на средствата и 
на изворите на средствата да пренесат и соодветен 
износ на парични средства на посебна жиросметка 
и во посебна благајна. 

Разликата помеѓу пренесените средства и изво-
рите па средствата ќе се искаже кај Народната 
банка на Југославија на контото 154 — Побарувања 
по основ на девизни резерви или на контото 254 — 
Обврски по основ на девизни резерви, односно кај 
основните банки и Поштенската штедилница из 
соодветните конта од групата 16 — Побарува".1* од 
банки по основ на средства на граѓани, ол г- а 
33 — Побарувања од банки во девизи по ол;оп ма 
краткорочни средства на граѓани и од гр\гл:а 
— Побарувања од банки во девизи по основ ка ;;oi-
горочни средства на граѓани. 

Во посебно книговодство што го БОРИ гропеД 
Контниот план за девизните резерви, на конг.-го 
191 — Исправка на вредноста на странските В Р Т / Т И 
и на контото 291 — Исправка на вредноста на стс-
ските валути, Народната банка на Југославија 1*а 
ги пренесе и курените разлики што настанале > о 
нејзиното работење почнувајќи од 1 јануари 1977 
година. -

Член 19 
Банките и другите финансиски организации ќе 

го усогласат водењето на книговодството со одред-
бите од овој правилник најдоцна до 30 септември 
1978 години. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила наоецниот ден 

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

Бр. 1-7955/1 
14 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии. 

Петар Костиќ, 
дипл. маш. инж., е. р. 

645. 

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78), Сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИ-

МУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Корисниците на општествени средства се 
должни готовите пари примени во текот на денот 
(дневен пазар и др.) да ги уплата? на својата жи-
ро-сметка истиот ден, а најдоцна идниот работен 
ден. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, корисниците на општествени средства што 
се оддалечени од седиштето на Службата на оп-
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штественото книговодство или од поштата, можат 
да одлучат примените готови пари да не ги пола-
гаат секој ден, туку во определени временски пе-
риоди што не можат да бидат подолги од пет ра-
ботни дена. 

2. Корисниците на општествени средства мо-
жат да држат во својата благајна готови пари за 
готовински плаќања до височината на благајнички-
от максимум. 

Височината на благајничкиот максимум корис-
никот на општествени средства ја утврдува завис-
но од височината и видовите на исплатите во го-
тови пари што ги врши според природата на свое-
то работење, оддалеченоста од седиштето на Служ-
бата на општественото книговодство кај која има 
жиро-сметка и другите услови што се од влијание 
за потребата за држење на готови пари во благај-
ната. а најмногу во височина на пето дневните пла-
ќања од точка 3 под 3 на оваа наредба. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот 
на годината за наредната година, а ако се изменат 
условите врз основа на кои е утврден, корисникот 
на општествени средства може во текот на година-
та да го зголеми, односно намали благајничкиот 
ма ксимум. 

3. Корисниците на општествени средства мо-
жат да плаќаат со готови пари; 

1) лични доходи и други лични примања; 
2) земјоделски производи откупени, односно 

преземени од земјоделци; 
3) набавки, услуги и други издатоци ако пое-

динечната исплата не го преминува износот од 
1.000 динари; 

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

5) други исплати на граѓани што, во смисла на 
важечките прописи, не се должни да имаат жиро-
сметка. 

4. Готовите пари за исплатите од точка 3 на 
оваа наредба корисниците на општествени сред-
ства ги подигаат кај Службата на општественото 
книговодство. 

5. Корисниците на општествени средства можат 
од благајничкиот максимум да ги вршат плаќања-
та од точка 3 под 3 од оваа наредба. 

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

6. Банките и другите финансиски организации 
готовите пари примени од граѓани, граѓански прав-
ни лица и странски лица по основ на штедни вло-
гови, уплати на тековни и жиро-сметки, како и по 
други основи во вршењето на кредитни и банкар-
ски работи, не се должни да ги уплатуваат на сво-
јата жиро-сметка. 

Готовите пари примени по основите од став 1 
на оваа точка, банките и другите финансиски ор-
ганизации можат да ги користат за исплати по тие 
основи и да ги држат во благајната до височината 
на благајничкиот максимум. 

Износот на готовите пари што го преминува 
благајничкиот максимум банките и другите финан-
сиски организации го уплатуваат на својата жиро-
сметка во роковите пропишани во точка 1 на оваа 
наредба. 

Одредбите на ст. 1 до 3 на оваа точка сообраз-
но се применуваат и на менувачките работи што 
ги вршат организациите на здружен труд и други-
те општествени правни лица. 

7. Корисниците на општествени средства од 
*очка 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат 
Плаќања со готови пари што потекнуваат од дне-

вен пазар и од други примања во готови пари, со 
тоа што се должни пресметка на тие исплати со 
Службата на општественото книговодство да извр-
шат при првото наредно полагање на готови пари. 

8. Југословенската лотарија може да врши ис-
плати по извлечени лозови и други потврди за 
учество во игра на среќа со готови пари што поте-
кнуваат од дневен пазар од продажба на лозови и 
на тие потврди, со тоа што е должна да изврши 
пресметка на тие исплати со Службата на опште-
ственото книговодство до 20-ти во месецот за из-
минатиот месец. 

9. Одлука за полагањето на готови пари во 
смисла на точка 1 став 2 и за височината на бла-
гајничкиот максимум во смисла на точ. 2 и 5 од 
оваа наредба, донесува органот на управување со 
организацијата на здружен труд, односно на него 
соодветен орган на управување на друг корисник 
на општествени средства. 

10. Корисниците на општествени средства ќе 
го утврдат благајничкиот максимум за 1978 година, 
како и начинот на полагањето на готови пари во 
смисла на точка 1 став 2 од оваа наредба, најдоц-
на до 30 септември 1978 година. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за утврду-
вање на благајнички максимум и за плаќање со 
готови пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72 и 
17/74). 

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

Бр. 1-8003/1 
19 јули 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Петар Костиќ, дипл. маш. инж., е. р. 

646. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот? 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ « 
1. Се утврдува дека следните лица се делегира-

ни во Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди од страна на органите, организа-
циите и заедниците определени во точ. 1 и 2 од 
Одлуката за составот на сојузните комитети, и тоа: 

1) Гуро Радониќ, директор на Републичката уп-
рава за боречки и инвалидски работи како де-
легат на Извршниот совет на Собранието на СР, 
Босна и Херцеговина; 

2) Божидар Мартиновиќ, помошник-секретар за 
труд, здравство и социјална заштита, како делегат 
на Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора; 

3) Јовица Јокиќ, член на Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска и претседател на Репуб-
личкиот совет за боречки и инвалидски прашања, 
како делегат на Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска; 

4) Петар Џундев, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија и републички се-
кретар за здравство и социјална политика, како 
делегат на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија; - — * ' 
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5) Борис Чизмек, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија и претседател на Ре-
публичкиот комитет за прашања на борците од 
Народноослободителната војна и на воените инва-
лиди, како делегат на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија; 

6) мр Никола Степановиќ, член на Извршниот 
совет на Собранието на СР Србија и републички 
секретар за боречки и инвалидски прашања, како 
делегат на Извршниот совет на Собранието на СР 
Србија; 

7) Божидар Поповиќ, директор на Покраинска-
та управа за боречки и инвалидски прашања, 
рако делегат на Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово; 

8) Немања Мрѓанов, член на Извршниот совет 
ћа Собранието на САП Војводина и покраински 
секретар за боречки и инвалидски прашања, како 
делегат на Извршниот совет на Собранието на САП 
Војводина. 

9) Зарија Шалетиќ, началник на Заводот за 
социјално осигурување на воените осигуреници, ка-
ко делегат на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

10) Вељко Бобот, помошник-генерален секретар 
на Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија, како деле-
гат на Сојузот на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југолсавија; 

11) Лакиќ прим. д-р Јован, 'делегат на Собра-
нието на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и здравството, на Југославија, како де-
легат на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување PI здравството на Југославија. 

2. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

01 бр. 808 
18 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања на борците и 
воените инвалиди, 

Милан Вукасовић, е. p. 

647. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-, 
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА ВО БЕЛГРАД, СО СЕДИШТЕ 

ВО ВАЛЕВО 

1. Се отвора Царинската испостава на Царинар-
ницата Белград, со * седиште во Валево, 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение започнува со работа на 1 септември 1978 го-
дина. 

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

01-01 бр. 10065/1 
10 јули 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

648. 

Брз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕТАЛОН 

КЕЛИИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнуваат Заситените 
еталон ќелии и незаситените еталон ќелии што се 
употребуваат како електромоторни сили (EMS). 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се примену-

ваат на: 
— еталон ќелиите што се употребуваат како ме-

ѓународен или национален еталон на волт;. 
— направите што се состојат од комора во чија 

внатрешност температурата е регулирана на опреде-
лена вредност; 

— електронските извори предвидени да даваат 
електрична струја. 

II. Дефиниции 

Член 3 
Заситената еталон ќелија што се употребува ка-

ко еталон на волт е ќелија што има негативна елек-
трода од кадмиум амалгам, а позитивна електрода 
од жива покриена со паста од живин сулфат 
(Hg2SO<i) и заситен воден раствор од кадмиум сул-
фат, додека електролитот останува заситен низ це-
лиот опсег на работните температури на еталон ќе-
лијата во присуство на кристали 3Sd ЅО4 X 8ЊО. 
Во електролитот може да биде присутно мало коли-
чество на сулфурна киселина за да ја подобри елек-
тричната стабилност на ќелијата. 

Член 4 
Незаштитената еталон ќелија што се употребзпва 

како мера на EMS, е ќелија што има негативна елек-
трода од кадмиум амалгам, а позитивна електрода од 
жива покриена со паста од живин сулфат (Hg2S04) 
и незаситен воден раствор од кадмиум услфат, до-
дека електролитот останува незаситен низ целиот 
Опсег на работните температури на еталон ќелијата. 
Во електролитот може да биде присутно мало ко-
личество на сулфурна киселина*за да ја подобри 
електричната стабилност на ќелијата. 

На долната граница на опсегот на работните тем-
ператури на еталон ќелијата електролитот може да 
стане заситен. 

Член 5 
Меродавен опсег на температурата за заситените 

Еталон ќелии е опсегот на темпераутрата што го 
определува производителот и во рамките на кој раз-
ликата помеѓу измерената електромотор^ сила и 
електромоторната сила што се предвидува во обра-
зецот даден во член 21 од овој правилник не прече-
корува 50% од вредноста што и одговара на ознаката 
Ца класата на точноста на еталон ќелиите. 

Меродавен опсег на температурата за незаситени-
те еталон ќелии £ опсегот на температурата што го 
определува производителот и во рамките на кој раз-
ликата помеѓу Измерената EMS и вредноста на EMS 
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на температурата на заверката не пречекорува 50% 
од вредноста што и одговара на ознаката на класата. 

Член 6 
Заверена вредност на EMS е вредноста на EMS 

назначена во уверението за изработка на еталон ќе-
лијата. 

Член 7 
Температурата за заверката е вредноста на тем-

пературата назначена во уверението за исправноста 
на еталон ќелијата што и одговара на заверената 
вредност на EMS. 

Член 8 
Ефект на температурата хистереза е заостанатата 

разлика помеѓу две или повеќе вредности на EMS 
на иста еталон ќелија мерена на иста температура 
п[5ед и по определениот температурен циклус со 
определено траење (чл. 40 и 41). 

Член 9 
Отстапува ње на EMS (во однос на заверената 

вредност на EMS) е разликата на EMS измерена на 
температура на заверката и заверената вредност на 
EMS. 

Член 10 
Класа на точност на еталон ќелијата е збир на 

еталон ќелиите што имаат иста стабилност во текот 
на времето. Стабилност на еталон ќелијата е најго-
лемо допуштено отстапување на EMS за време од 
една година од денот на претходниот преглед, под 
услов ќелијата да е употребувана и одржувана под 
условите пропишани со овој правилник. 

Член И 
Ознака на класата на точноста на еталон ќели-

јата е бројот што ја означува класата на точност на 
еталон ќелијата.. 

Член 12 
Опсегот на работните температури е опсегот на 

температурите во кој еталон ќелијата ги исполнува 
условите пропишани со овој правилник. 

Член 13 1 

Допуштено празнење е количеството на електри-
цитетот, изразено во кулони, што еталон ќелијата 
може да го предаде (или прими), а разликата на EMS 
измерена непосредно пред празнењето или полнењето 
и по определено време по прекинување на празне-
њето или полнењето да не го пречекори определениот 
износ. 

Празнење на мали вредности е празнењето што 
настанува во текот на нормална употреба на еталон 
ќелијата. Празнење на поголеми вредности е праз-
нењето што може да настане случајно. 

Член 14 
Допуштено збирно празнење е збирот на апсо-

лутните вредности на количествата на електриците-
тот, изразено во кулони, што еталон ќелијата може 
да го прими или предаде а и понатаму да ги испол-
нува барањата што се однесуваат на класата на точ-
носта на еталон ќелијата. 

III. Распоредување на еталон ќелиите 

Член 15 
Еталон ќелиите што ги исполнуваат условите 

пропишани со овој правилник се распоредуваат спо-
ред типот и класата на точноста. 

Член 16 
Според типот еталон ќелиите се делат на заситени 

и позаситени. 
Член 17 

Според класата на точноста еталон ќелиите се 
'распоредуваат во класите на точноста што се дадени 
во табелата 1. 

Допуштени се два начина на означување на кла-
сата на точноста на еталон ќелиите. Обата се засно-
вуваат врз отстапувањето на EMS, изразено на пр-
виот начин во проценти (на пр. 0,0002), а на вториот 
начин во микроволти (на пр. 2 |*V). 

Ознаката на класата на точноста на еталон ќе-
лијата може да се даде или на едниот или на вториот 
начин или на обата "начина истовремено. 

Табела I 

Ознака на класата на точноста на еталон ќелпите 

Тип еталон 
ќелија 

Класите на точноста на еталон ќелијата 
1 

изразено во °/о 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 

изразено во uV 2 5 10 20 50 100 

изразено во °/о — — — 0,002 0,005 0,01 2 
изразено во [xV — — — 20 50 100 

IV. Карактеристики на еталон ќелиите 

Член 18 
Опсезите на работните температури на еталон 

ќелиите, доколку производителот не . определил по-
инаку, се: 

— за заситени еталон ќелии: од 10°С до 40сС и 
— за незаситени еталон ќелии: од 4°С до 40°С. 

Член 19 
Еталон ќелиите се заверуваат на една од след-

|ште температури: 20, 23, 25, 28, 30°С, а можат да te 

заверуваат и на помала температура на заверка во 
рамките на опсегот на работните температури на 
ќелијата. 

Член 20 ' 
Заверената вредност на EMS на еталон ќелијата 

при 20°С мора да биде во опсег: 
— од 1,018 54 V до 1,018 73 V за заситени еталон 

ќелии 
— од 1,018 8 V до 1,019 6 V за незаситени еталон 

ќелии. 7 
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Р Член 21 
За определување на EMS на заситените еталон 

ќелии во рамките на меродавниот опсег на темпе-
ратурата се користи следниот образец: 

Et - Eti + a(t — ti) = b(t — ti)2 -f c(t — ti)» 
Каде што се: 
Et ~ EMS, во волти, на еталон ќелија при темпера-

тура t; 
Eli = EMS, во волти, на еталон ќелија при темпег 

ратура ti; 
t = температура во Целзиусови степени, при која 

треба да се определи EMS; 
ti = вредност на температурата на заверката во 

Целзиусови степени; 
а, b и е = коефициенти карактеристични за еталон 

ќелијата и температурата ti што ги дава 
производителот. Доколку не се располага 
со овие податоци за ќелиите со класа на 
точност 0,0002; 0,0005 и 0,001, тие се утвр-
дуваат со мерење. 

За ќелиите со класа на точност, 0,002; 0,005 и 0,01 
можат да се користат следните вредности за коефи-
циенти: 

а = — 39,83 • 10—«; 
b = — 0,930 • 10—е; 
е — — 0,009 • 10—е. 

Член 22 
Вредноста на EMS на незаситена еталон ќелија 

при која и да било температура во опсегот на ра-
бот! ште температури не смее да се разликува од 
вредноста на EMS на температурата на заверката за 
повеќе од вредноста што и одговара на ознаката на 
класата на точност на еталон ќелијата. 

Член 23 
Допуштените отстапувања на EMS изразени во 

проценти (%) и во микроволти (MV) за период од една 
година, помеѓу два повремени прегледа на ќелиите, 
дадени се во табелата 2. 

Табела 2 

Допуштени отстапувања на EMS за време од една година 

Ознаки на класа-
та на точност (°/о) 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 

Допуштени отстапу-
вања EMS (°/о) ±0,0002 ±0,0005 ±0,001 ±0,002 ±0,005 ±0,01 

Ознаки на класата 
ка точност (^V) 2 5 10 20 50 100 

Допуштени отстапу-
вања EMS (itV) ±2 ±5 ±10 ±20 ±50 ±100 

V. Услови за преглед на еталон Ќелии Табела 3 

Член 24 
Еталон ќелиите треба да бидат испитувани во 

положба на поставување што ја определил произво-
дителот, а доколку производителот не ја определил 
положбата на поставување тие можат да се испиту-
ваат EO која и да било положба. 

* 
Еталон ќелиите што се во 'употреба со денот на 

влегувањето во сила на овој правилник а за кои про-
изводителот не ја определил положбата за поставу-
вање, ќе се испитуваат во вертикална положба. 

Член 25 
Првиот преглед ќе се изврши откако еталон ќе-

лијата ќе се подло леи на процес на стареење опре- • 
делен од страна на производителот. 

Член 26 
Пред да се пристапи кон мерење, еталон ќелијата 

ќе има период на мирување кој не може да биде по-
краток од 24 часа, за кое време нема да тече струја 
низ неа, Температурата за време на мирување и тем-
пературите при мерењето не смеат да се разликуваат 
од температурите на заверката за повеќе од ± 0,5сС. 

EMS што и одговара на заверената'температура се 
добива од измерената вредност на EMS со примена 
ра образецот даден во член 21 од овој правилник. 

Толеранциите на температурата за периодот на 
Мирување и за време на мерење се дадени во та-
белата 3. 

Толеранцми на температурата за време мирување и 
за време на мерење 

Индекс Толеранции на темпера-
Тип на на класата турата за време на ми-

ќелијата рување и за време на 

незаситен 

°/о џУ мерење (°С) 

0,000 2 2 0,01* 
0,000 5 5 0,01* 
6,001 10 

0,002 20 
0 005 50 0,05 

0,01 100 од 

0 002 20 
0,005 50 0,5 

0,01 100 1,0 

* АКО еталон ќелијата е испитувана во иста комора 
како и еталон ќелијата со која се споредува, овие 
толеранции можат да се зголемат до ± 0,02 поради 
слично температуром) влијание за EMS на обете 
еталон ќелии. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 27 
За време на мирување и за време на мерење ета-

лон ќелиите мораат да бидат заштитени од вибрации. 

VI. Електрични карактеристики на еталон ќелија 

Член 28 
Допуштено празнење при нормална употреба е 

она за кое разликата на EMS мерена непосредно пред 
празнењето и 10 секунди по празнењето не прече-
корува 20% од вредноста што и одговара на ознаката 
на класата на течноста на еталон ќелијата. 

Член 29 
Допуштено случајно краткотрајно празнење е 

она за кое разликата на EMS мерена непосредно 
пред празнењето и еден час по празнењето не пре-
чекорува 50% од вредноста што и одговара на 
ознаката на класата на точноста на еталон ќелијата. 

Член 30 
Називен внатрешен омски отпор и максимален 

внатрешен омски отпор се даваат при најмалку пет 
различит: температури ЕО рамките на опсегот на ра-
ботните температури. Еднатапод температурите мора 
да биде во меродавниот опсег на температурата. 

Вредностите мораат да се Дадат како дијаграм 
или табела. 

Вредноста на -внатрешниот омски отвор на еталон 
ќелијата при дадена температура не смее да се зго-
леми во текот на една година од првиот преглед до 
вредноста поголема од 150% од назбачената макси-
мална вредност на внатрешниот омски отпор при таа 
температура. 

Внатрешен омски отпор се мери по мерењето на 
EMS а според одредбите на глава V од овој пра-
вилник. 

Внатрешниот омски отпор е даден со образецот: 

каде што се: 
R — внатрешен отпор во оми; 
Е0- — напон на краиштата на неоптоварен ќелија 

во волти; 
E l = напон на краиштата на ќелијата во волти, при 

оптоварување од (10 ± 0,2)М Q. 
I = називна струја низ отпорник од 10 MQ при-

клучен на еталон ќелијата на називен напон 
од 1 V, т.е. 10—7 А. 

Член 31 
Отпорот на изолацијата на еталон ќелијата мора 

да биде поголем од: 

50 GQ — за ќелии со класа на 
точност 0,0002 . . . . 0,001; 
односно 2 ^V . ; . . 10 џУ; 

10 GQ — за ќелија со класа на 
точност 0,02 . . . . 0,01; 

| односно 20 fiV . . . 100 |xV. 

Ако куќиштето на еталон ќелијата^ е спроводли-
feo, отпорот на изолацијата на еталон ќелијата ќе се 
Измери помеѓу еден од краиштата на ќелијата и ку-
ќиштето. 

Ако куќиштето е од изолационен материјал, тоа 
за потребите на мерењето ќе се завитка во спровед-
енава фолија која ќе се приближи кон приклучокот 
ка ќелијата до растојание од 2 mm. 

Отпорот на изолацијата се мери помеѓу еден од 
Приклучоците на еталон ќелијата и спроводливата 
фолија. Мерењето ќе се изведе при еднонасочен на-
пон 9Д 500 V и при било која температура помеѓу 
10° С и 40°С а при. релативна влажност што не е 
поголема од 80%, 

VII. Конструкциски барања 

Член 32 
На куќиштето на еталон ќелијата мора да биде 

назначено дали ќелијата или нејзината шасија, или 
нејзиното купиште е неотпорно на минерално масло« 

Член 33 
Еталон ќелиите зависно од нивната намена, мо-

жат да бидат поставени во куќишта што се кон-
струирани со или без можност за мерење на темпе-. 
ратурата. 

Член 34 
Кул и-трето на еталон ќелијата мора да има места 

за ставање на жиг. . 

УШ. Чување на еталон ќелија 

Член 35 
Температурата на чувањето на еталон ќелијата 

треба да се одржува во границите од 4°С до 40°С» 
Земајќи го предвид траењето на периодот на ми-

рување, еталон ќелијата треба да се чува при тем-
пература која е слична на температурата при која 
ќелијата ќе се користи. 

Член 36 
Еталон ќелиите треба да се заштитат од надво-

решни влијанија на вибрации, температури пониска 
од 0°С, како и од нагли промени на температурата. 

IX. Ознаки и симболи 

Член 37 
На секоја еталон ќелија мора на траен начи£ 

да се испише, и тоа: 
1) фирма или назив и знак на производителот! 
2) ознака на типот на еталон ќелијата; 
3) производствен број на еталон ќелијата; 
4) ознака на класата на точноста на еталон 

лиј ата; 
5) поларитет. 
Позитивната електрода на еталон ќелијата штј 

не е поставена во купиште може да се означи 
црвена боја. 

Член 38 
На куќиштето на еталон ќелија мора на Tpaeif 

начин да се испише, и тоа: 
1) фирма или назив и знак на производителот! 
2) ознаки на типот на еталон ќелијата во 

ќиштето; 
3) производствен број на куќиштето; 
4) ознака на класата на точноста на еталон ќе-* 

лиј ата; 
5) поларитет; 
6) сакана и допуштена положба на поставу ваше 

на еталон ќелија; 
7) службена ознака на Сојузниот за!ввд за мерр< 

и скапоцени метали, Белград. 

Член 39 
Уверението за исправноста на мерилата (член 17 

од Законот за мерните единици и мерилата), мора дг*. 
ги содржи следните податоци за: 

1) фирмата или називот или знакот на произ-
водителот; 

2) ознаката на типот .̂ на еталон ќелијата; 
3) серискиот број (производствен број) на секоја 

еталон ќелија, секој склоп на ќелијата и на секое 
куќиште на ќелијата (ќелија); 

4) типот (заситена или незаситен) и ознаката ка 
класата на точноста на еталон ќелијата; _ 

5) заверената вредност на EMS на секоја еталза 
ќелија; 
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6) температурата на заверката; 
7) несигурноста на мерењето во однос на при-

марниот еталон на EMS; 
8) меродавниот опсег на температурата; 
9) работниот опсег на температурата, доколку се 

разликува од опсегот определен во член 18 од овој 
Правилник; 

10) вредностите a, b и е во образецот што е да-
ден во член 21 на овој правилник; 

11) внатрешниот омски отпор (член 30). 
Уверението за исправноста на мерилата може да 

содржи уште и податоци за: 
1) вредностите на допуштените празнења опре-

делени во чл. 28 и 29 на овој правилник; 
2) саканите и допуштените положби на поставу-

вање на еталон ќелијата (ќелиите); 
3) предупредувањето дали ќелијата е од таква 

внатрешна конструкција што да е потребно особено 
ракување; 

4) предупредување дали ќелијата или шасијата 
Ши куќиштето е неотпорно на минерални масла; 

5) предупредувањето дали ќелијата, склоп на 
ќелијата или куќиште на ќелијата (ќелпите) е не-
погодно за праќање по пошта; 
Гј 6) саканата и допуштената положба на поставу-
вање за време па чување, означувањето на полож-
б а на поставувањето на еталон ќелијата се врши 
го симболите D.4 или D.6 според JUS LG1.020 за елек-
трични покажувач™ мерни инструменти и нивни 
прибор). 

X. Услови за испитување на влијанието на темпера-
турниот хистерезис 

Член 40 
Испитување на еталон на температурата на хис-

Реризисот се изведува со изложување на еталон ќе-
рките на температурите дадени според следниот ред: 

20°С, 15°С, 20°С, 25°С и 20°С. 
Пред доведувањето на еталон ќелијата на првата 

Температура (20°С) и по секоја промена на темпера-
турата, треба да измине период на мирување (24 до 25 
реа), за да се затврди ќелијата на новата темпе-
ратура. 

При секоја промена на температурата крајната 
вредност на температурата на ќелијата треба да се 
Достаса во рок од 5 часа. 

Мерењата на EMS ќелијата треб$ да се изведат? 
на секоја температура од став 1 на Овој член и тоа 
јадно мерење на почетокот, а едно мерење на крајот 
на периодот на мирување. > 

Температурата се одржува константна за време 
ga секој период на мирување и за време на мерење 
ц се враќа на 20°С со толеранцијата што е дадена во 
табелата 3. На истиот начин како при нормална упо-
треба, еталон ќелиите треба да се заштитат од ви-
брации или механички потреси. 

Испитување на ефектот на температурниот хис-
терезис се врши само на барање на странката. 

Член 41 
За заситените еталон ќелии разликата на двр 

[вредности на EMS мерени на иста температура нб 
Греба да ги премине границите дадени во колона А, 
табела 4. 

За заситените еталон ќелир! средната вредност од 
две вредности на EMS добиена во секој период на 
мирување на 20°С нема да се разликува од која ида 
било друга вредност на EMS за повеќе отколку што 
е износот даден во колона А, табела 4. 

За сите еталон ќелии разликата помеѓу средната 
вредност на EMS добиена при 15°С и средната вред-
ност на EMS добиена при температура од 25°С ќе 
као а во границите дадени во табела 4, во колона & 
ѕа заситени еталон ќелии и во колона С за незаси-
теш* еталон ќелии. 

Табела 4. 

Граници на дозволените промени на EMS за време 
на температурен циклус 

Ознака на класа- Граници на дозволената промена 
та на точноста на на EMS 
еталон ќелијата —« —-

А В е 
% цУ IIV 

0,000 2 2 1,4 380 420 1 

0,000 5Х 5 3,5 380 . . . 420 
0,001 10 7 380 • • . 420 — 
0,002 20 14 380 . . « 420 0 , , . . . 30 
0,005 50 35 380 . . . 420 0 30 
0,01 100 70 350 . . . 450 0 • • . . 50 

XI. Преодни и завршни одредби 

Член 42 
Еталон ќелиите произведени до денот на влегу-

вањето во сила на ОВОЈ правилник мораат да се усо-
гласат до 1 јануари 1979 година со одредбите на 
овој правилник, освен со одредбите на член 37 став 
1 точ. 3 и 4 и член 38 точ. 4, 6 и 7 од овој правилник. 

Член 43 
Ири прегледот на еталон ќелиите произведени 

до денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
што ќе се изврши по влегувањето во сила на овој 
правилник во уверението за исправноста на мери-
лата (член 39 од овој правилник) ќе се внесе и по-
датокот за внатрешниот омски отпор на еталон ќе-
лијата. 

Член 44 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-2320/1 
27 јуни 1978 година 

Белград 

Вршител на должноста 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
директор 

д-р Драгутин Бошковиќ, е. р. 

649. 

Брз основа на член 40 од Законот за мерните, 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и ска-* 
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНИ ЕТА-
ЛОНИ "НА ВОЛТ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови, што мораат Да ги исполнуваат групните 
еталони на волт. 

Нлен 1 
Групен |Т|лон на волт е збир од најмалку т р 

Испиени ќалон келии Чувани и користени бод едо 
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накви услови а со цел за материјализација и дистри-
буција на единицата на EMS на волт. 

Член 3 
Заверена вредност на EMS е онаа вредност на 

EMS што е дадена во уверението за исправноста на 
групен еталон на волт. 

Член 4 
Средна вредност на EMS на групен еталон на 

волт е аритметиката средина на вредностите на 
EMS на ќе ли ите. 

Член 5 
Најголема дозволена грешка на групен еталон на 

волт е најголемото дозволено отстапување на вред-
ностите на EMS на групен еталон на волт од завере-
ната вредност на EMS. Тоа отстапување се утврду-
ва со мерење на EMS според примарниот еталон и 
се изразува во микроволти (ц-V). 

Член 6 
Температура на заверката на групен еталон на 

волт е вредноста на температурата назначена во уве-
рението за исправноста на групниот еталон на волт 
и таа и одговара на заверената вредност на EMS. 
Оваа температура мора да биде во работен опсег на 
температурата дозволена за заситени еталон ќелии. 

Член 7 
Прецизност на споредувањето на еталон на волт 

е степен на совпоаѓањето на сите измерени разлики 
на EMS добиени со повторено споредување на два 
исти еталона. Како мерка на прецизност на мерење 
се користи стандардна девијација пресметана според 
следниот образец: 

1) најголемата дозволена грешка на групниот ета-
лон на волт мора да биде помала од ± 2 цУ; 

2) ќелиите се чуваат — користат во термостат СОЈ 
температурна стабилност подобра, од ± 0,01°С; 

3) температурите на ќелиите BQ термостатот сеѓ 
мерат со грешка помала од ± 0,01°. 

Член 12 
При периодични мерења групниот еталон на волт! 

мора да ги исполнува и следните услови: 
1) нестабилноста на EMS на групниот еталон на 

волт мора да биде помала од ± 2цУ; 
2) нестабилноста и релативната нестабилност на 

EMS на одделна еталон ќелија мора да биде помала 
од 4 џУ; 

3) прецизноста на мерењата мора да биде подобра 
од 0,5 ц-V. 

Член 13 
Компензаторите на еднонасочна струја за мере-

ње на EMS и напон треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) најголемата дозволена грешка на компензато-« 
рите мора да биде помала од ± 0,5% и ± 1 ц-V; 

2) разлачувањето на читањето на измерените 
вредности мора да биде подобро од 1 pV* 

Член 14 
За мерење на разликите на EMS на еталон ќе-

лиите можат да се користат микроволтметри на 
еднонасочна струја што мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) најголемата дозволена грешка при мерењето 
молев да биде ± 2 ЈАУ; 

2) да не ги оптоваруваат ќелиите со струја по« 
Голема од 10—ttA; 

3) разлачувањето на исчитувањето мора да бидо 
подобро од 1 fiV. 

Член 15 
Групните еталони на волт и мерната опрема мо-

раат да се чуваат и користат во соодветни рефе* 
рентни услови. 

Член 16 
Температурата на просторот во кој се наоѓа гру-* 

пен еталон на волт мора да биде од 18 до 25 °С и 
треба да се одржува со стабилност од sfc 20°С. 

Во просторот во кој се наоѓа групен еталон на 
волт и мерна опрема најголема разлика на темпе-
ратурите на воздухот мора да е помала од 1°С. 
Температурата на воздухот мора да се менува по-
бавно од 0,5°С/час. 

Член 17 
Влажноста на воздухот во просторот во кој се 

наоѓа групен еталон на волт треба да е помала, 
од 60%. 

Член 18 
Просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт 

треба да е заштитен во доволна мера од можни над-
ворешни влијанија (вибрации, 1 електромагнетни 
пречки, зрачења ити.). 

Член 19 
Температурата на просторот во кој се наоѓа' гру-

пен еталон на волт се мери со термометар чија греш-
ка е помала од ± 0,2°С, а влажноста на тој простор 
со влагомер чија грешка е помала од ± 10%. 

III. Повремени прегледи на групни еталони на волт 

Член 20 
Повремени прегледи на групни еталони на волт 

се спроведуваат најмалку еднаш годишно според, 
еталон од повисок ред. 

каде што е: 
п = број на извршените мерења; 
Х| = поединечни резултати на мерењата; 
х8 8=8 средна вредност на повторените мерења. 

Член 8 
Нестабилност на EMS на групен еталон на волт 

(„годишна стабилност") е отстапувањето на средната 
вредност на EMS на групниот еталон на волт помеѓу 
две мерења во временски интервал од една година. 
Нестабилноста на EMS се определува со мерење на 
групниот еталон на волт според примарниот еталон 
на волт и се изразува во микроволти (jiV). 

Член 9 
Нестабилност на EMS на одделна еталон ќелија 

на групен еталон на волт е отстапувањето на вред-
носта. на EMS на одделна еталон ќелија за една го-
дина, а се определува со споредување на групниот 
еталон со примарниот еталон на волт и се изразува 
во микроволти (uV). 

Член 10 
Релативна нестабилност на EMS на одделна ета-

лон ќелија е промената на EMS на таа ќелија помеѓу 
две мерења и се определува со меѓусебно споредува-
ње на ќелиите на еден ист групен еталон на волт. 

П. Метролошки услови за групни еталони на волт 

Член 11 
Групниот еталон на волт мора да ги исполнува 

Следните услови: 
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Член 21 
Најмалку двапати годишно, во временски интер-

вали од најмалку три месеци, се спроведуваат меѓу-
себни споредувања на EMS на ќелиите на групен 
еталон на волт. 

Член 22 
Пред секое мерење со групен еталон на волт 

Неопходно е најмалку две недели пред мерењето да 
се обезбедат референтни услови. 

Во наведениот период ќелпите не с?1сат да се 
Оптоваруваат, пренесуваат или поместуваат и мораат 
да бидат заштитени од вибрации од поголем интен-
зитет. 

Член 23 
За групен еталон на волт се води км::га во која 

се внесуваат следните податоци: 
1) сите резултати на мерењето со соодссген пред-

знак (+, —); 
2) nieivia според која мерењето е извршено; 
3) средна температура на ќелијата. о/\>.<гт:п на 

•гермостатот за интервал на вре мето ка t . vrro; 
4) средна температура и влажност на просторот 

isa време нг« горењето; 
5) спецификација на користената мерна опрема; 
6) дату:! кога мерењето е извршено; 
7) сите зафати од значење за состојбата на груп-

ниот еталон ка волт (поправки, замени ити,). 
Во книгата од став 1 на овој член гаснат да се 

Бидуваат податоци за времето на траењето лга мере-
њето. 

IV. Завршна одредбу. 

Член 24 
Овој- правилник влегува во сила осмиот ден ЈОД 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-2320 
27 јуни IGTo година 

Белград 

Вршител на должноста 
директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

д-р ДЅниутгш Бошковиќ, е. р. 

650. 

Брз основа ка чл. 16, 19 до 25 и член 6 став 1 
точка* 15 од Законот за Народната банка на Југо-

. е даг:; ја и за единственото монетарно работење на 
народните банки иа републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 

' СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 

J заедничката емисиона и парична политика и на 
(заедничките основи иа кредитната политика во 1978 
'година („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/78), Сове-
тот па гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗЛ Г Р К И Т Е ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТА! л о - К РЕД ИТИ АТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГО-

ДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Народната банка на Југославија, заради ре-
гулирање на количеството на.пари во оптек, со оваа 
одлука ги утврдува условите на користењето на 

примарната емисија за намените определени со Од-
луката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1978 
година, и тоа: 

1) за купување, преку банки, краткорочни пре-
носливи хартии од вредност и за давање кратко-
рочни кредити на банките врз подлога на тие хар-
тии од вредност и врз подлога на странски хартии 
од вредност што ги поседуваат организациите на 
здружен труд; 

2) за давање краткорочни кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат 
организациите ка здружен труд врз основа на сто-
козпо-парични работи БО рамките на определени 
селективни намени, како и г.рз основа на други оп-
ределени исправи што произлегуваат од овие работи. 

Во рамките на кредитите од став 1 и под 2. на 
оваа точка "кредити ќе му се даваат и на Фондот за 
кредитирање и осигурување на извозни работи (во 
натамошниот текот: Фондот) за кредитирање на 
побарувањата по основ на извоз на опрема и бро-
дови- на кредит и изведување на инвестициони ра-
боти во странство на кредит. 

2, Обемот на примарната емисија за намените 
од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната 
банка на Југославија со тримесечни проекции, во 
рамките во кои се овозможува ликвидност на пла-
ќањето во Југославија, во согласност со потребите 
што произлегуваат од стоконно-паричните и кредит-
ните работи на организациите на здружен труд и 
на другите учесници во паричните односи и со дви-
жењето и насочувањето на стопанските текови во 
зе?лјата и на економските односи со странство.-

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на 
оваа одлука ги купува и кредитите од тој став на 
банките им ги дава народната банка на републи-
ката, односно народната банка на автономната пок-
раина (во натамошниот текст: народната банка) на 
чие подрачје се наоѓаат седиштата на организа-
циите на здружен труд од кои банките ги купиле 
тие хартии од вредност, односно на кои банките им 
дале соодветни кредити. 

Кредити на Фондот за намените од точка 1 став 
2 на оваа одлука ќе му дава народната банка на чие 
подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на 
здружен труд на кои за тие намени Фондот, преку 
банките, им дава соодветни кредити. 

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

1) ги исполнуваат пропишаните услови за кре-
дитната способност; 

2) средствата добиени од примарната емисија 
им ги даваат на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат пропишаните услови за одржу-
вање на својата ликвидност; 

3) во својата деловна политика се придржуваат 
кон општествените договори и самоуправните спо-
годби за политиката на формирањето и масира-
њето на средствата на банките и кон општествените 
договори и самоуправните спогодби за политиката 
на каматните стапки што банките можат да ги до-
говараат во своето работење; 

4) овозможуваат поповолни услови за промет на 
хартии од вредност; 

5) обезбедуваат напречено извршување на об-
врските на своите депоненти. 

Одредбите од став 1 на оваа точка сообразно 
се применуваат и на Фондот. 

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат основните банки и здружените банки ос-
новани во смисла на Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77). 
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II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА 

НА ТИЕ ХАРТИИ 

6. Примарната емисија за намените од точка 1 
став 1 под 1 од оваа одлука ќе се остварува во 1978 
година: 

1) со купување, преку банки, на меници изда-
дени со рок на втасаност до 90 дена и со авал на 
банката, што ги издале организациите на здружен 
труд во областа на стопанството според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства („Службен 
лист на ФСРЈ", бр, 60/75 и 13/76); 

2) со давање кредити на банките врз подлога на 
мешиште од одредбата под 1 на оваа тачка; 

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

7. Народната банка, преку банките, ќе ги купу-
ва од организациите на здружен труд од областа 
на стопанството мениците од точка 6 став 1 под 1 
од оваа одлука по кои до рокот на втасаност не о-
стануваат повеќе од 45 дена и кои не гласат на из-
нос помал од 200.000 динари. 

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

1) мениците да ги содржат битните елементи 
предвидени со Законот за меница („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 помеѓу корисниците на општествени 
средства и да се исполнети услови за издавање и 
авалирање на тие меници во смисла на тој закон; 

2) мениците претходно да се есконтирани од 
страна на банката преку која народната банка ги 
купува, да биле во портфељ на таа банка најмалку 
10 дена сметајќи од денот на есконтирањето и да 
се индосирани на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до чиј 
рок на втасаност преостанува помалку од 7 дена, 
сметајќи од денот на приемот на меницата во на-
родната банка. 

8. Мениците купени според точка 7 од оваа од-
лука народната банка ги презема во свој портфељ 
и врши пресметување на есконтот. 

Номиналниот износ на купената меница намален 
за ескоитот — каматата (есконтираниот износ) народ-
ната банка го пренесува на жиро-сметката на бан-
ката или го употребува за отплатување на втасани 
кредити дадени на банката од примарната емисија. 

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

Ако Службата на општественото книговодство, 
поради неможност на наплата во рокот, меницата ја 
поднесе до надлежниот суд на протест, народната 
банка, по приемот на известувањето од Службата 
на општественото книговодство за протестот на ме-
ницата, презема мерки за наплата, во согласност 
со Законот за меница. 

Ако наплатата на меницата се врши според 
став 2 на оваа точка, народната банка, покрај ме-
шаниот износ, наплатува и камата и трошоци 
предвидени во чл. 47 и 48 ЈЗД Законот за меница. 

10. Народната банка дава краткорочни кредити 
на банките врз основа на мениците што во смисла на 
точка 7 од оваа одлука може да ги купува преку 
банките, без оглед на поединечната номинална 
вредност на тие'меници и на преостанатото време до 

рокот на нивната втасаност и тоа во височина до 
50% од наминал ната вредност на вкупниот портфељ 
на тие меници што банката претходно ги ексконти-
рала. 

1. Краткорочни кредити на банките врз под-
лога на странски хартии од вредност им дава народ-
ната банка врз подлога на меници и други стран-
ски хартии од вредност што можат да бидат пред-
мет на купопродажба на странски пазари на хар-
тии од вредност, а што ги поседуваат организациите 
на здружен труд по основ на извршен извоз на 
стоки и услуги и врз основа на кои банката им да-
ла кредити на тие организации. 

Кредитите од став 1 на'оваа точка народната 
банката ги дава во височина до 50% од износот на ди-
нарската противвредност на номиналната вредност 
на странските хартии од вредност што втасуваат 
до 3 месеци, сметајќи од денот на давањето на кре-
дитите до втасаноста на тие хартии од вредност. 

12. Како подлога за давање на кредитите од 
точ. 10 и 11 на оваа одлука не можат да служат 
хартиите од вредност што веќе се употребени како 
подлога на други кредити од примарната емисија. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РА-
БОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕК-

ТИВНИ НАМЕНИ 

13. Народната банка на Југославија во 1978 го-
дина ќе обезбеди со давање кредити на банките врз 
подлога на хартии од вредност и врз основа на дру-
ги исправи што произлегуваат од стоковно-парични 
работи на организациите на здружен труд, дел од 
примарната емисија да се користи како учество за 
краткорочно кредитирање на селективните намени, 
и тоа: 

1) на извозот на CTOKPI и услуги со кој се обез-
бедува девизен прилив, вклучувајќи го и кредити-
рањето : 

— на производството и подготовката на сто-
ки за извоз, како и подготвувањето на туристички 
и угостителски организации на здружен труд за 
вршење услуги на странски туристи;' 

— на извозот на опрема и бродови на кредит и 
на изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

— на залихите на метали наменети за извоз 
под условите што важеле до 1976 година, како и на 
залихите на други договорени стоки наменети за 
извоз за кои Сојузниот извршен совет во договор 
со надлежните органи на републиките и автоном-
ните покраини, ќе утврди дека настанала привре-
мена деконјунктура на светскиот пазар; 

2) на општествено организираното производство 
и на залихите на определени земјоделски и прех-
ранбени производи во согласност со Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
разбој на агроиндустрисхзиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77) — (во натамошниот текст: Договорот); 

3) на увозот на определени стоки од земјите во 
развој, како и од други земји на определени валут-
ни подрачја, во согласност со политиката и можно-
стите на платниот биланс на Југославија; 

4) на продажбата, односно купувањето на до-» 
машна опрема и бродови на кредит во Југославија; 

5) на пазарните стоковни резерви на републиките 
и автономните покраини и на сојузните пазарни 
стоковни резерви утврдени со програмата на над-
лежните органи за земјоделски и прехранбени про-
изводи предвидени во член 56 од Договорот. 
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Банките да контролираат и обезбедуваат кре-
дитите од примарната емисија одобрени за одделни 
намени од став 1 на оваа точка да се користат ис-
клучително за намените за кои се одобрени. 

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

14. Кредити за кредитирање на работи на стоки 
И услуги (точка 13 под 1) банките можат да користат: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги 
За готово; 

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

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

4) за кредитирање на побарувањата по основ на 
извоз на опрема и бродови на кредит и на изве-
дување инвестициони работи го странство на кредит; 

5) за кредитирање на производството и подгот-
вувањето на стохи за извоз и за кредитирање,на ту-
ристички и угостителски организации на здружен 
труд за нивно подготвување за вршење услуги на 
странски туристи; 

6) за кредитирање на производството и подгот-
вувањето на стоки за извоз по договорени работи 
што ги финансира меѓународна финансиска органи-
зација и што се наплатуваат во готово; 

7) за кредитирање на пребарувања од Меѓуна-
родната банка за рбноиз и развој по основ на извр-
шени и платени работи и на вградена опрема по ин-
вестициони програми во Југославија што делумно 
се финансираат од средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој; 

8) за кредитирање на залихите на метали наме-
нети за извоз под условите што важеле во 1976 го-
дина, како и за кредитирање на залихите на други 
договорени стоки наменети за извоз за кои Сојуз-
ниот извршен совет утврдил дека настанала прив-
ремена деконјукктура на светскиот пазар. 

15. Кредити за кредитирање на извозот на сто-
Џл и услуги за готово (точка 14 под 1) банките мо-
раат да користат до височина од 65% од состојбата 
на кредитите што за таа намена им ги дале органи-
зациите на здружен труд врз основа на исправи за 
извршен извоз па стоки заверени од царинарницата 
(извозна царинска декларација) и на исправи за 
извршени услуги на странски порачувачи (договор, 
односно заклучница, фактура или друга оригинал-
на исправа), и тоа: 

1) ако извозот се наплатува во девизи од зна-
чење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања — под услов рокот за враќање на 
кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 
90 дена; 

2) ако извозот се наплатува во други девизи .— 
под услов рокот за враќање на кредитите дадени за 
таа камена да не е подолг од 45 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа 
точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, 
кредитите што из Ежите ги даваат врз основа на до-
говор за производство па опрема и бродови за извоз 
и на договор за вршење на услуги на странство, и 

1) до височината на вредноста на одделна завр-
тена фаза, ако со договорот е предвидено плаќање 
г-з фази; 

2) до височината на договорените аванси ако со 
/гоговорот е предвидено плаќање на аванси БО де-
I. з и што се од значење За одржувањето на ликвид-

не* ста во меѓународните плаќања под услов авансот 
втасува во рок од 80 дена од денот на давањето 

на кредитот од страна на банката и неговата нап-
лата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на долго-
рочна кооперација помеѓу домашна организација на 
здружен труд и странски партнер со пресметка пре-
ку коитокорентна сметка, може да се кредитира са-
мо до височината на салдото на побарувањата на 
домашната организација на здружен труд по таа 
сметка. 

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

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

Во својата деловна потлика, при определува-
њето на роковите за враќање на кредитите за извоз 
на стоки и услуги, банките ќе водат сметка за фак-
тичните рокови за наплатување на извозот на сто-
ките и услугите и со договорот за кредитот ќе ги 
обезбедуваат корисниците кредитите да ги враќаат и 
пред договорениот рок ако наплатата ја остварат 
пред рокот. 

Рокот за враќање на кредитите од 90 дена од 
став 1 под 1 на оваа точка банката може, исклучи-
телно, да го продолжи: 

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање извоз-
ни работи во рамките на договор за кооперација 
помеѓу организациите на здружен труд и странски 
партнери; 

2) до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз 
во воненропсхи земји и ако корисникот на кредитот 
до банката поднесе решение од народната банка за 
продолжување на рокот за внесување на девизите; 

3) до вкупно 180 дена, ако е FO прашање извоз 
во Турција, а по исклучок до една година, ако ко-
рисникот на кредитот до банката поднесе решение 
од народната банка за продолжување на рокот за 
внесување на девизите. 

Рокот за враќање на кредитите од 45 дена од 
став 1 под 2 на оваа точка банката може да го про-
должи до вкупно 90 дена, ако е во прашање извоз на 
производи на обоената металургија што се врши по 
меѓудржавни аранжмани, врз основа на посебни 
договори за секоја работа на извозот. 

По исклучок од одредбата на став 6 под 2 на 
оваа точка, рокот за враќање на кредитите може 
да се продолжи и над 150 дена, но најмногу до две 
години, ако кредитот е даден за извоз на опрема 
од домашно производство што домашни организации 
на здружен труд ја извезуваат и вградуваат во ин-
вестициони објекти во воневропски земји, под ус-
лов: 

1) домашна организација на здружен труд да 
изведува инвестициони работи во таа земја; 

2) со договорот да е определена цената на из-
везената опрема како основ за утврдување на висо-
чината на кредитот и учеството на таа цена во вкуп-
ната вредност на договорените работи во странство, 
намалена за износот на авансот и на евентуалните 
други плаќања, односно давања во натура, што вта-
сале пред извозот на опремата; 

3) со договорот за кредитот да е предвидено вра-
ќање на кредитот според -определена динамика, а 
во согласност со договорената динамика за наплата 
на извршените работи во странство, со тоа што 
одделните отплати да се сразмерни на учеството 
на цената на извезената опрема во вкупната вред-
ност на извршените работи и крајниот рок за вра-
ќање на кредитот да не. е подолг од ДЕС години од 
денот на царинењето на извезената опрема; 
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4) банката да се обврзе дека искористениот из-
нос на кредитот ќе и го враќа на народната банка во 
согласност со динамиката на наплатувањето што ја 
договорила со корисникот на кредитот. 

16. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки 
на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките 
можат да ги користат до височина од 60°/о од состојба-
та на кредитите што за таа намена им ги дале на орга-
низациите на здружен труд врз основа на исправи 
за. извршен извоз на стоки заверени од царинарни-
цата, на договор со странскиот купувач и на други 
исправи од кои може да се види дека е во прашање 
извоз на комерцијален кредит и соодветни хартии 
од вредност ако се предвидени со договорот со стран-
скиот купувач, а под услов 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 добра и 6 месеци — 
за извоз на други стоки. 

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

17. Кредити за кредитирање на извозот на« стоки 
и услуги на кредит во земјите во развој (точка 14 
под 3) банките можат да користат во височина до 
80°/о од состојбата на кредитите што за таа намена 
им ги дале на организациите на здружен труд врз 
основа на исправи за извршен извоз на стоки заве-
рени од царинарницата, на договор со странскиот 
купз^вач и на други исправи од кои може да се ви-
ди дека е во прашање извоз на комирцијален кре-
дит и соодветни хартии од вредност ако се пред-
видени со договорот со странскиот купувач, а под 
услов користењето на кредитот од примарната еми-
сија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на 
сериска опрема, 18 месеци за извоз на трајни пот-
рошни добра и б месеци за извоз на други стоки и 
за извоз на услуги. 

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

18. Кредити за кредитирање на побарувања по 
основ на извоз на опрема и бродови на кредит и на 
изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит (точка 14 под 4) банките можат да кори-
стат до височина од 70% од износот на тие побарува-
ња за кои им дале кредити на домашните извозници 
од сопствениот кредитен потенцијал, а кои побару-
вања втасуваат во рок од две години, почнувајќи 
од денот на давањето на кредитите на банката од 
страна на народната банка. 

Кредитите од став 1 на оваа точка, банките ме-
леат да ги користат врз основа на договорите за 
кредитите дадени на организациите на здружен труд 
— извозници и на странските хартии од вредност 
што ги поседуваат тие организации или врз основа 
на други исправи со кои се докажува постоењето 
на побарувањата. 

Народната банка во 1978 година ќе му одобрува 
на Фондот кредити за кредитирање на извозот на 
опрема и бродови на кредит и за изведување на 
инвестициски работи во странство на кредит до 
височина од 95% од износот на побарувањата по 
кредитите што за тие намени Фондот им ги дал 
на банките а кои побарувања втасуваат во рок од 
36 месеци, од денот на давањето на кредитот на 
Фондот од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 3 на оваа 
Точка Фондот поднесува до народната банка спе-
цификација на договорите, по банките, со преглед 
ђа отплатите што втасуваат во рок до Зв месеци 
«1 оо гаортизацадѕеќ Цла^цгео во содржи вкупниот 

износ на одобрениот кредит, втасаност на секоја 
отплата и конечен рок за враќање на кредитот. 

Народната банка на Југославија, согласно со' 
точка 9 од Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли* 
тика и на заедничките основи на кредитната по* 
литика во 1978 година нема од Фондот да ги нап«* 
латува втасаните отплати по долгорочниот кредит 
што на тој фонд му е одобрен врз основа на Заед-
ничките основи на кредитната политика во 1974 го-
дина, („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/74, 39/74 и 
57/74), а каматата по тој кредит, почнувајќи од 1 
јануари 1978 година, ќе ја наплатува од Фондот по 
стапка од 1% годишно. 

19. Кредити за кредитирање на производство 
и за подготовка на стоките за извоз и за кредити-
рање на туристички и угостителски организации на 
здружен труд за нивно подготвување за вршења 
услуги на странски туристи (точка 14 под 5) банс-
ките можат да користат до височина од 30% оД 
состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на здружен труд со рок зЏ 
враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем 
на тие кредити од примарната емисија на териториј-
јата на една република, односно автономна покрај 
ина, да не може да биде поголем од 15% од вкупната 
состојба на кредитите од примарната емисија даде* 
ни на таа територија за кредитирање на намените 
од точ. 15 до 18 и 20 до 22 на оваа одлука.. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република, односи^ 
автономна покраина, може да биде поголем од 15°/<Ј 
од состојбата на кредитите наведени во тој став з^ 
износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини, во' 
согласност со народните банки на тие републику 
односно автономни покраини. ! 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка 
банките можат да ги користат само врз основа Hiai 
кредитите дадени на организациите на здружен 
труд во областа на производството, односно на орг-
анизациите на здружен труд од областа на туриз* 
мот и угостителството и тоа врз оснива на договорите 
со странските порачувачи, на пријави за склуче^ 
ните договори за надворешнотрговски промет заве4 
рени од народната банка, или на други исправан ссГ 
кои се докажува Дека кредитираното производства 
односно подготвувањето на стоките за извоз и п о д 
готвувањето на услугите на странски туристи фает 
тично ќе се реализира со извозот на стоките, ода 
носно со вршењето на услугите на странски 
ристи. "! 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точак® 
може да се определи до вкупно 6 месеци, ако тезга 
полошкиот процес на производството, односно на 
подготвувањето трае подолго од три месеци. 

20. Кредити за кредитирање на пзризводствоТО 
и за подготвување на стоките за извоз по договореа 
ните работи што ги финансира меѓународна ф и н а ^ 
сиска организација и што се наплатуваат во готово 
(точка 14 под 6) банките можат да користат до ви»ј 
сочина до 50% од состојбата на кредитите што за 
тие намени им ги дале на организациите на здружев 
труд врз основа на договорот со странскиот купува^ 
и докази дека договорена работа ја финансира ме* 
ѓународна финансиска организација, под услов ро^ 
кот за враќање на дадените кредити да не е подолг 
од две години и наплатата на извозот да се врши 36 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-* 
носта во меѓународните плаќања. 

21. Кредити за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развој' по оЅЈ 
нов на извршените и платените работи и вградената 
(трема по инвестициони програми во Југославија 
што делумно се финансираат од средствата на ш а 
^народната банка за обнова и развој (точка у 
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под 7) банките можат да користат до4 височина од 
50®/о од износот на кредитите што им ги дале на 
организациите на здружен труд — инвеститори, и 

i тоа врз основа на соодветни исправи со кои се до-
I кажува дека работите и опрехмата се платени и дека 
| работата ја финансира Меѓународната банка за об-
I нова и развој, а под услов рокот за враќање на 
• кредитот да ке е подолг од три месеци, почнувајќи 
ј од денот на користењето на кредитот кај народната 
| банка. 
\ 22. Кредити за кредитирање на залихите на ме-
тали наменети за извоз за кои настанала привре-
мена деконјунктура на светскиот пазар (точка 14 
под 8) банките можат да користат во 1978 година, и 
тоа под условите што важеле во 1976 година, а до 
износот на вкупно искористеше кредити од примар-
ната емисија за оваа намена во 1977 година, капо и 
за кредитирање на залихите на други договорена 
стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен 
совет, утврдил дека настанала привремена декон-
јунктура на светскиот пазар. 

23. Народната банка на Југославија определу-
ва кои девизи се сметаат како девизи од - значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања за намените предвидени со оваа одлука 
за кои е обусловспо давање на кредити со внесува-
ње на тие девизи во Југославија. 

2 Кредити за кредитирање на општествено-орга-
низираното производство и на залихите на опре-

делени земјоделски и прехранбени производи 

24. Кредити за кредитирање на производството 
и на залихите на земјоделски производи (точка 13 
под 2) банките можат да користат, и тоа: 

1) за кредитирање на производството на пчени-
ца, оризова арпа, пченка, шеќерна репа, маслодај-
ки и тутун; 

2) за кредитирање на гонењето на добиток 
(говеда, свињи и овци), живина и риби и производ-
чггво на млеко; 

3) за кредитирање на сезонските залихи на 
Домашна пченица, оризова арпа, односно ориз, 
'пченка, мас додај ки, домашно сурово масло, шеќер-
на репа, шеќер и тутун; 

4) за кредитирање на залихите на трпезно гро-
зје, јаболка во л адил ници и на залихите на вино 
во винарски подруми БО општествениот сектор, на 
залихите на месо во ладилници и на залихите на 
млечни преработки од општествено производство. 

25) Кредити за кредитирање на општествено-
организираното производство на пченка (меркантил-
на и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, ма-
слена репа, маслинки, шеќерна репа и тутун (точка 
24 под 1) банките можат да користат до височина 
од 45% а за производство на пченица (меркантилна 
и семенска) до височина до 50% од состојбата на 
• кредитите што за тоа производство им ги дале на 
, организациите на здружен труд врз основа на* са-
моуправната спогодба, односно договорот за про-
изводството и испораката склучени со организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка или доработка на тие производи а најмногу 
до височина од 25°/о од вредноста на договореното 
производство. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 
на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 
месеци почнувајќи од денот на почетокот на нив-
ното користење и не можат да го преминуваат: зџ 
маслена репа 31 јули, за сончоглед и соја 31 октом^ 
ври, за маслинки 31 декември, за оризова арпа 30 
ноември, за пченка 15 декември и за шеќерна 
топа 31 декември 1978 година, за тутун 31 март 
1979 година, а за пченица од родот на 1977/1978 го-
дина 15 август 1973 година а од родот на 1978/1979 
година 15 август 1979 година. , 

Кредитите од оваа точка банките можат да им 
ги даваат на организациите на здружен труд како 
за нивното сопствено производство на определени 
земјоделски производи, така и за производсто на 
здружени земјоделски производители и за произ-
водство во кооперација со индивидуални произво-
дители во согласност со закон. 

26. Кредити за кредитирање на гоењето на до-
биток (говеда, свињи и овци), на гоењето на жи-
вина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), на гоењето 
на риби и на производството на млеко (точка 24 
под 2) банките можат да користат до височина од 
25% од состојбата на кредитите што за тие намени 
им ги дале на организациите на здружен труд, а 
најмногу до 25% од вредноста на договореното про-
изводство. 

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

а) од 11 месеци за гоење на говеда и 6 месеци 
за гоење на свињи и овци, и 

б) од 3 месеци за гоење на живина, 6 месеци за 
гоење па риби и 1 месец за производство на млеко. 

Кредити за кредитирање на гсењето на доби-
ток, живина и риби и кредити за производство на 
млеко банките можат да користат кај народната 
банка врз основа на самоуправни спогодби, однос-
но договори за производството и испораката склу-
чени помеѓу производителските организации на 
здрулсен труд и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка и промет на тие про-
изводи а под услов договорите да се регистрирани 
кај Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добиток и добиточни производи. 

Одредбата на точка 25 став 3 од оЕаа одлука 
Еажи и за кредитите од оваа точка. 

27. Кредити за кредитирање на сезонските за-
лихи на оризова арпа, односно ориз, пченка, ма-
сл одај ки (сончоглед, соја, репа, маслинки и ти-
квини семки) и домашно сурово масло, шеќерна 
репа, шеќер и тутун (точка 24 под 3) банките можат 
да користат до височина од 45% а за кредитирање 
на сезонските залихи на домашна пченица до ви-
сочина од 55% рд состојбата на кредитите што за 
тие залихи им ги дале на организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со преработка, однос-
но доработка и промет на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банката мо-
же да ги користи под услов со договорот за креди-
тот со организациите на здружен труд да е предви-
дено враќање на кредитот во месечни отплати, во 
согласност со трошењето или реализацијата на за-
лихите^ и роковите за враќање на кредитот, по-
чнувајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, односно за залихите на тутун од почетокот 
на користењето на секоја транша на кредитот, да 
не се подолги, и тоа: 

1) од 12 месеци — за залихите на пченица, ори-
зова арпа, односно ориз и пченка и да не го преми-
нуваат: за пченица 31 јули, оризова арпа — ориз 
31 октомври и пченка наменета за производство на 
добиточна храна 31 октомври а за извоз и индус-
триска преработка 31 мај 1979 година; 

2) од 8 месеци за залихите на семенска пчени-
ца и семенска пченка и да не го преминуваат: за 
пченица 31 јануари 1979 а за пченка 31 мај 1979 го-
дина; ' < 

?U 3) од 10 месеци за залихите на маслодајки, до-
машно сурово масло, шеќерна репа и шеќер и да 
не го преминуваат: за шеќерна репа 31 јануари, за 
маслодајки и домашно сурово масло 31 јули а за 
Шеќер 31 август 1979 година; 

4) од 15 месеци за залихите на тутун и да ив 
го преминуваат 31 мај 1980 година. 
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28. Кредити за кредитирање на сезонските за-
лихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, на 
залихите на вино од домашно производство во ви-
нарски подруми на општествениот сектор, на за-
лихите на месо ЕО ладилници и на залихите на 
млечни производи банките можат да користат до 
височина од 25% од состојбата на кредитите што 
за тие залихи им ги дале на организациите на 
здружен труд, а најмногу до 25% од вредноста на 
кредитираните залихи. 

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

1) од 6 месеци — за залихите на трпезно грозје 
и јаболка БО ла ДИЛ НИЦИ, СО тоа што да не го пре-
минуваат 30 април 1979 година; 

2) од 10 месеци — за залихите на вино во ви-
нарски подруми во општествениот сектор, со тоа 
што да не го преминуваат 31 август 1879 година; 

3) од 3 месеци — за залихите на месо во ла-
ди лпици; 

4) од 3 месеци — за залихите на млечни про-
изводи од домашно производство. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат: 

— за залихите на трпезно грозје и јаболка во ла-
дилник* — производител ските организации на 
здрулсен труд и организациите што се занимаваат 
со промет на тие производи на големо — за коли-
чествата складирани во ладилници; 

— за залихите на вино — организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство 
на вино; 

— за залихите на млечни производи — органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на млеко во млечни производи; 

— за залихите на месо во ладилници — орга-
низациите на здружен труд на кланичната индус-
трија. 

Под залихи на вино што можат да бидат пред-
мет на кредитирање според одредбите од оваа точ-
ка се подразбираат залихите на вино произведено 
во согласност со прописите на републиките и ав-
тономните покраини. 

Под залихи на млечни производи што можат 
да бидат предмет на кредитирање според одредби-
те на оваа точка се подразбираат залихите што 
според својот квалитет им одговараат на вообича-
ените стандарди. 

29. Кредити за кредитирање на општествено-
организирано производство и на залихите на зе-
мјоделски и прехранбени производи од точ. 25 до 
28 на оваа одлука банките можат да користат врз 
основа на следните исправи што ги доставуваат до 
народната банка, и тоа: 

1) договори за кредитите што банката им ги 
дала на организациите на здружен труд, посебно 
за секој вид производство и гоење, односно залихи, 
со преглед на договорената динамика за отплата 
на кредитите; 

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

3) фактури и други исправи или изводи од по-
следната месечна книговодствена состојба за 
количеството и вредноста на залихите за кои се 
користи кредитот од точ. 21 и 28 на оваа одлука; 

4) потврди од Фондот за унапредување ќа про-
изводството и пласманот на добиток и добиточни 
производи за регистрирањето на договореното го-
ење и за испораката на добитокот, односно живина-
та, за кои се користи кредитот од точ. 26 на оваа 
одлука. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
ги доставуваат до народната банка, банките се 
должни по кредитите дадена на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која со сигурност може да се утвр-
ди дека дадените кредити се користат наменски и 
дека во секое време се покриени со соодветна вред-
ност на кредитираното производство, односно на 
залихите на определени земјоделски и прехранбе-
ни производи. 

30. Пресметка на вредноста на производството 
и на залихите на земјоделски и прехранбени про-
изводи, заради утврдување на височината на учес-
тво на примарната емисија во краткорочното кре-
дитирање на тоа производство односно на залихи-
те според оваа одлука, ќе се врши според пропи-
шаните гарантирани (заштитни) цени а за произ-
водите за кои тие цени не се пропишани — според 
продажните цени на производителот намалени за 
15%. 

До донесувањето на прописи за заштитните, од-
носно произЕОдителските продажни цени, височи-
ната на учество на примарната емисија, во смисла 
на став 1 од оваа точка, ќе се утврдува со приме-
на на цените што важеле БО 1977 година. 

3. Кредити за кредитирање на увозот на определе-
ни стоки од земјите во развој и од други зез^ји од 

определени валутни подрачја 

31. Кредити за кредитирање на увозот на оп-
ределени стоки од земјите во развој и од други 
земји од определени валутни подрачја (точка 13 
под 3) банките можат да користат за кредитирање 
на увозот на основни суровини и други производи 
што ги определил Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија, а врз основа на документација-
та што ќе ја определи Народната банка на Југос-
лавија. 

4. Кредити за кредитирање на продажбата односно 
купувањето на домашна опрема и бродови на кре-

дит во Југославија 

32. Кредити за продажба, односно купување на 
домашна опрема и бродови на кредит во Југосла-
вија (точка 13 под 4) банките можат да користат, и 
тоа: 

1) за продажба на кредит — врз основа на 
невтасани меници издадени во смисла на член 38 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, што банките 
ги имаат во својот меничен портфељ, а кои од 
организациите на здружен труд — производители 
на домашна опрема, односно бродови ги купиле 
(есконтирале), на начинот и под условите пропи-
шани во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) .за продажба на кредит — врз основа на до-
говорите за кредитите дадени на производителски-
те организации на здружен труд што опремата, од-
носно бродовите ги продаваат на кредит во Југос-
лавија — врз основа на невтасани меници издадени 
по договорите за купопродажба во смисла на член 
38 од Законот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства, а кои 
тие организации ги имаат во својот портфељ; 

3) за купување — врз основа на договорите за 
кредитите дадени на организациите на здружен 
труд — инвеститори за купување на домашна оп-
рема, односно бродови на кредит — врз основа на 
договори за купопродажба склучени почнувајќи од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ме-
ниците што банката ги добила за обезбедување на 
враќањето на дадените кредити. 

Кредити за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 
на оваа точка банките можат да користат само врз 
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основа на меници што се издадени по договори за 
купопродажба на домашна опрема, односно бродо-
ви на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок 
од една година, почнувајќи од денот на користење-
то на кредитот, и тоа во височина до 70% од изно-
сот на номиналната вредност на тие меници. 

Кредити за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на кредит од одредбата под 2 став 1 
на оваа точка банките можат да користат во висо-
чина до 45% од износот на побарувањата по кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд 
— производители што втасуваат за отплата во рок 
до две години, почнувајќи од денот на користењето 
на кредитот кај Народната банка. 

Кредити за купување на домашна опрема, од-
носно бродови од одредбата под 3 став 1 на оваа 
точка банките можат да користат во височина до 
45% од износот на побарувањата по кредитите да-
дени на организациите на здружен труд — ивести-
тори, а кои втасуваат во рок до две години, почну-
вајќи од денот на користењето на кредитот кај на-
родната банка. 

Како продажба на кредит во Југославија, во 
смисла на оваа точка, се смета продажбата на оп-
рема, односно бродови на кредит чиј рок за плаќа-
ње не е пократок од две години. 

Како домашна опрема, односно бродови, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финалните про-
изводи на организациите на здружен труд во деј-
ностите: металопреработува^ката, мапшноградбата, 
производството на сообраќајни средства, бродо-
градбата и производството на електрични машини 
и апарати наменети за инвестиции во основни 
средства на организациите на здружен труд (член 
2 од Договорот за кредитирање на пласманот на 
опрема и бродови во Југославија во периодот од 
1977 до 1980 година — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/78). 

Со продажбата, односно купувањето на домаш-
на опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа 
точка, се изедначуваат плаќањата по фази на про-
изводството на бродови и други пловни морски и 
речни објекти и друга опрема што се произведува 
по фази — до височина на вредноста на одделна 
завршена фаза, ако купувачот — инвеститор ја 
прифатил обврската за плаќање по фази и на про-
изводителот му врачил меници издадени во смисла 
на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, во висо-
чина на вредноста на завршната фаза. 

5. Кредити за кредитирање на пазарни стоковни 
резерви 

33. Кредити за кредитирање на пазарни сто-
ковни резерви на републиките и автономните по-
краини и на сојузни пазарни стоковни резерви на 
земјоделски и прехранбени производи од член 56 
од Договорот утврдени со програмата на надлеж-
ните органи, банките можат да користат до висо-
чина од 25% од состојбата на кредитите што за таа 
намена од својот кредитен потенцијал им ги дале 
на организациите на здружен труд, односно на 
други општествени правни лица кај кои тие резер-
ви се формираат. 

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

1) договор за кредитите што банката им ги 
дала на организациите на здружен труд, односно 
на други општествено-правни лица за формирање 
на резерви; 

2) договор за складирање на стоковните резер-
ви склучен помеѓу корисникот на кредитот и скла-
диштарот во кој, покрај другото, е предвидена и 
обврската на складиштарот на корисникот на кре-
дитот месечно да му дава податоци за состојбата 
на складираните производи; 

3) фактури и други исправи со кои се докажу* 
ва количеството и вредноста на кредитиран*^ 
стоковни резерви; 

4) преглед на договорената динамика за от«* 
плата на кредитот. 

IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕ НА 
КАМАТА 

34. Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките според оваа одл5гка под 
услов банките тие меници да ги есконтирале, од-
носно тгм дале кредити на организациите на здру-
жен труд по есконтни односно каматни стапки 
предвидени со самоуправна спогодба на банките. 

До почетокот на применувањето на самоуправ-
ната спогодба, стапките од став 1 на оваа точка но 
можат да бидат поголеми од стапките што биле 
услов за користење на примарната емисија на 31 
декември 1977 година. 

V. ПОСЕБНИ НАМЕНСКИ КРЕДИТИ ОД ПРИ-* 
МАРИ АТ А ЕМИСИЈА 

35. До донесувањето на сојузен закон за дава* 
ње кредити на банките заради отстранување по-, 
следици од елементарни непогоди, народните баш«! 
на републиките и народните банки на автономните' 
покраини согласно на точка 7 од Одлуката за ос-: 
тв ару вање на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1978 година нема 
од банките да ги наплатуваат привремените позај«« 
мици дадени за покритие на потрошувачките кре-» 
дити на определени лица што претрпеле штети од 
тие непогоди. Народните банки на републиките vt 
народните банки на автономните покраини, соглас-
но со наведената одлука, ќе им ги одобруваат овие' 
позајмици на банките до донесувањто на сојузен 
закон и тоа до износот што за тие намени не $ 
искористен во 1977 година по основ на штета од; 
елементарни непогоди настаната во 1976 it 1977 го-
дина, зголемен за 118 милиони динари кој износ за' 
тие намени Народната банка на Црна Гора може' 
да го одобри на територијата на СР Црна Гора. 

Условите на кредитите од став 1 на оваа точка 
дополнително ќе се усогласат со условите што ќ0 
бидат утврдени со сојузниот закон од тој став. 

36. Кредитите што Народната банка на Југос?-* 
лави ја им ги одобрила на банките од привремените 
извори на динарската противвредност на странски^ 
те кредити заради реализација на неизвршени©^ 
дел од решението на Сојузниот извршен совет зќ 
распределбата и условите на користење на динару ј 
ската противвредност на странските кредити Е. ! 
бр. 861/74, 141/75 и 311/75, банките можат, соглас^ј 
но со точка 8 од Одлуката за остварување на цфГ 
пите и задачите на заедничката емисиона и парич^! 
на политика и на заедничките основи на кредитната^ 
политика во 1978 година до донесувањето на посе'*; 
бен сојузен закон, да ги користат во височина н£ 
одобрените износи на тие кредити за предвидени 
намени. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ < 

37. Пресметувањето на динарската противвреД*1 

ност на странските средства \ за плаќање и на1 

странските хартии од вредност заради утврдување 
на височината на учеството на примарната емисија 
во смисла на оваа одлука ќе се врши со примен^ 
на соодветниот курс на странската валута што f 
определен со сојузен пропис за утврдување 
курсевите на странските валути за определуван*! 
на основицата за пресметување на царината п НИ 
другите давачки« 
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38. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 44 
21 јули 1978 година 

Белград 

За претседател 
на Советот на гувернерите, 

замекик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија. 
Илија Марјановиќ, е. р. 

651. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 6 од Законот 
5а Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со ставовите за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузните органи („Слул*-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/75) и член 23 став 1 од 
Статутот на Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
иа работниците и функционерите на сојузните ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 
15/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Собранието на Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните органи 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА 

" ДЕЛ ОД СТАНАРИНАТА 

1. Во Одлуката за надомест, на дел од станари-
ната („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/78) точка 2 
се менува и гласи: 

„Право на надомест на дел од станарината има 
носителот на станарско^ право чие домаќинство 
ќе оствари месечен приход по член, и тоа: 

1) до 3.460 динари — за домаќинство од еден 
аден; 

2) до 2.090 динари — за домаќинство од два 
члена: 

3) до 1.920 динари — за домаќинство од три 
члена; 

4) до 1.680 динари — за домаќинство од четири 
И пет членови; 

5) до 1.590 динари — за домаќинство од шест 
Членови; 

6) до 1. 510 динари — за домаќинство од седум 
Ји повеќе членови." 

2. Точката 12 се менува и гласи: 
„За носителот на станарското право од терито-

ријата на град Белград, што правото на надомест на 
Дел од станарината ќе го оствари за првпат според 
одредбите на оваа одлука, како дел од станарината 
се смета разликата помеѓу станарината затечена на 
30 јуни 1978 година, пресметана по коефициент од 
0.0585 и новата станарина што е утврдена и пресме-
тана по коефициент од 0,0671." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
Денот на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од првиот нареден ден. 

Бр. 02/3-3249/1 
22 јуни 1978 година 

Белград 

Заменик-претседател 
г на Собранието на Заедницата 

на домувањето, 
Петар Дивјак, е. р. 

652. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во вршењето на стопански дејности во Сојузот на 
Советските Социјалистички Републики, се основа 
заедничко стопанско претставништво, со седиште во 
Москва. 

2. Називот ва заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комерцијалио-техничко биро на југосло-
венските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Москва. 

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

Бр.0210/13-1 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Ваниќ, е. р. 

653. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО ЧЕХОСЛОВАЧК А СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи Ћа организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во вршењето на стопански дејности во Чехословач-
ка Социјалистичка Република, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Прага. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комерцијално-техничко биро на југосло-
венските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Прага. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-2 
в јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. p. 

654. 

Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78;, во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ПОЛСКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи па организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во 
Народна Република Полска, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Варшава. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комерцијално-техничко биро на југо-
словенските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Варшава. 

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

Бр. 0210/13-3 
в јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската -комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

655. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА РОМАНИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 

и на другите самоуправни организации и заедница 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во 
Социјалистичка Република Романија, се основа за-
едничко стопанско претставништво, со седиште во 
Букурешт. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комернијално-техничко биро на"југо-
словенските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Букурешт. 

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

Бр. 0210/13-4 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија. 
Илија Ваниќ, е. р. 

656. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности ва странство (, Службен 
лшт на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извртен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УН-

ГАРИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански детпости во 
Народна Република Унгарија, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Будим-
пешта. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комсрцијално-техпичко биро на југо-
словенските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во смисла на . 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Будимпешта. 

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

Бр. 0210/13-5 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора нб 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. £ ± 
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I 657. 

Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17 78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14^78), во со-
гласност со СОЈУЗНИОТ извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува -

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТСКА 

РЕПУБЛИКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите ка здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна' Република Југо-
славија во вршењето па стопански дејности во 
Германска Демократска Република, се основа заед-
ничко стопанско претставништво, со седиште во 
Бер-»ин. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
нине'? г.о е1 Трговско-индустриско биро на југосло-
венските стопански организации во ТДР. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Трговско-индустриско 
биро на југословенските стопански организации во 
ТДР. 

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

Бр. 0210/13-6 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 

' 658. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шеле на стопански де.?писти во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУ-

ГАРИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
ц на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во тешењето на стопански дејности во 
Народна Република Бугарија, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Софија. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Комерцијално-техничко биро на југо-
словенските стопански организации. 

3. До именувањето на директор во -смисла на 
Член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Комерцијално-техничко 
биро на југословенските стопански организации во 
Софија. 

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

Бр. 0210/13-7 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на; 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

659. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на С Ф Р Ј " , бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југослав 
ЕП ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора иа Југославија донесува 

О Д Л У К А I 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка федеративна Република Југо-
славија 'во вршењето на стопански дејности во 
Народна Република Кина, се основа заедничко сто-
панско претставништво, со седиште во Пекинг. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Амбасада на СФРЈ — Трговско биро. 

3. До именувањето на директор во смисла -на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
директорот на досегашното Трговско биро на Сто-
панската комора на Југославија при Амбасадата 
на СФРЈ во Пекинг. 

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

Бр. 0210/13-8 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

660. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕР-

МАНИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
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и на другите самоуправни органрхзации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во 
Сојузна Република Германија, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Франк-
фурт. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора — Прет-
ставништво за СРГ. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Франкфурт. 

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

Бр. 0210/13-9 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

661. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за Е*р-
шење на стопански дејности во странство (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југос на-
вија („Службен лист иа СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

И РЕПУБЛИКА МАЛТА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности за Републи-
ка Италија и Република Малта, се основа заеднич-
ко стопанско претставништво, со седиште во Ми-
лано. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на СФР Југославија — 
Претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во Ми-
лано. 

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

Бр. 0210/13-10 
6 јули 1978 година i • 

Белград ' - г , ^ 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

662. | 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

. N 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛС-
ТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И РЕПУБЛИКА! 

ИРСКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во вршењето на стопански дејности за Обеди-« 
нетото Кралство на Велика Британија и Република 
Ирска, се основа заедничко стопанско претставниш-
тво, со седиште во Лондон. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — Тр-
говско претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Трговско 
претставништво на Стопанската комора на Југосла-
вија во Лондон. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Слул^бен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-11 
6 јули 1978 година " 

Белград ; > 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

663. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската' 
комора на Југославија донесува ^ 

О Д Л У К А * 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА! 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебе 
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија во вршењето на стопански дејности во Репуб* 
лика Франција, се основа заедничко стопан**5*! 
претставништво, со седиште во Париз. ' 

2. Називот на заедничкото стопанско претѓп-ав^ 
ништво е: Делегација на Стопанската комора на 
СФР Југославија. 

3. До именувањето на директор во смисла н$ 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј« 
ности во странство, должноста на директор ќе јф 
врши раководителот на досегашното Претставните 
тво на Стопанската комора на Југославија 1$ 
Париз. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-12, 
јб јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

664. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
JOi од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
Комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА 

И ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб- * 
ЗЕште односи на организациите на здружен труд и 
Па другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности за Кралство-
то Белгија и Велшкото Војводство Луксембург, се 
венова заедничко стопанско претставништво, со се-
диште во Брисел. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — Пре-
тставништво во Белгија и Луксембург. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
чЧлен 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Брисел. 

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

Бр. 0210/13-13 
$ јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

665. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
иење на стопански дејности во странство („Службен 
јјшст на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
Комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ША ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд И 

на другите самоуправни организации и заедница 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во Ре-
публика Австрија, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Виена, 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во 
Виена. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот дец од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 0210/13-14 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора иб 

Југославија, 
Илија Ваниќ, е. р. 

666. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен; 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-ч 
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската' 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

З А ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на Меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности во Кралство-
то Холандија, се основа заедничко стопанско претек 
тавништЕО, со седиште во Амстердам. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора — Прет-
ставништво во Амстердам. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста ria директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на стопанската комора на Југославија во Амс-
тердам. 

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

Бр. 0210/13-15 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стрпанската комора Hi 

Југославија, 
Илија Ваниќ, е. & 
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667. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство (..Службен 
Лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/73) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14;78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

8А ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

' ' 1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во Ре-
публика Грција, се оснога заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Атина. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — Прет-
ставништво за Грција. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Атина. 

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

Бр. 0210/13-16 
$ јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

668. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист Па СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИ-

РИКАНСКИ ДРЖАВИ 

1. Заради соработка -и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија го вршењето на стопански дејности во Сое-
динетите Американски држави, се основа заедничко 
стопанско претставништво, со седиште во Њујорк. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — Тр-
говско претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
чпен ВО од Законот за вршење на стопански деј-
ности во СТ*??НСТЕО, должноста на директор ќе ја 
Ѕрши р-'> ког елитенот на досегашното Тргогско прет-
стави s^j'Tro на Стопанската комора на Југославија 
ШО Њујорк. 

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

Бр. 0210/13-17 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југос-Јавија . 
И 451 ја е. р. 

тд. 

Врз основа ка чи. 73 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство ( „Служен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр, 14'78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската' 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
3\ ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО! 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на. другите, самоуправни организации и. заедници 
од Соииј алистичка Федеративна Република Југосла-
вија во вршењето на стопански дејности во Кралс-
твото Шведска, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Штокхолм. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстава 
ништво е: Стопанска комора на Југославија —-
Претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла нај 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во 
Штокхолм. 

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

Бр. 0210/13-18 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора н£ 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

670. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр* 
шење на стопански дејности во странство („Службе*! 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со члеќ 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесзтва 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО* 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА! 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд И 
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на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности во Републи-
ка Финска, се основа заедничко стопанско претс-
тавништво, со седиште во Хелсинки. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — 
Претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
;член 8G од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Хелсинки. 

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

Бр. 0210/13-19 
6 јули 1978 10дина 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

671. 

Врз основа на чл. 79 и бб од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора fta Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

672. 

Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во вршењето на стопански дејности во Репуб-
лика Турпија, се основа заедничко стопанско прет-
ставништво, со седиште во Инстамбул. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — 
Претставништво во Турци ја. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Турција во 
Инстамбул. 

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

Бр. 0210/13-22 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора нб 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА 

1. Заради соработка-л усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здрудѕен труд и 
на другите' самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности во Кралство-
то Данска, се основа заедничко стопанско претстав-
ништво, со седиште во Копенхаген. 

2. Називот на заедничкото стопанско претс-
тавништво е: Стопанска комора на Југославија — 
Претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, до личноста *на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Копенхаген. 

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

Бр. 0210/13-21 
в јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

673. 

Брз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во Врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во 
Кралството Шпанија, се основа заедничко стопанс-
ко претставништво, со седиште во Мадрид. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска трговска делегација на 
Стопанската комора на Југославија. 

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

Бр. 0210/13-23 [ 
6 јули 1978 година | 

Белград 
Претседател v 

на Стопанската комора нЅ 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 
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674. 

Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности РО страЕ1ство (, Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА КОНФЕДЕРАЦШАТА НА 

ШВАЈЦАРИЈА И КНЕЖЕБИНАТА 
ЛИХТЕНШТАЈН 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности за Кон-
федерацијата на Швајцарија и Кнежевината Лих-
тенштајн, се основа заедничко стопанско претстав-
ништво, со седиште во Цирих. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора. 

3. До именувањето на директор во смисла на" 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во 
Цирих. 

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

Бр. 0210/13-24 
б јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

675. 

Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Слзгжбен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен ^совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЦАРСТВОТО ЈАПОНИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во вршењето на стопански дејности во Ца-
рството Јапонија, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Токио. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — Тр-
говско претставништво. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво-на Стопанската комора на Југославија во Токио. 

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

Бр. 0210/13-25 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 

676. 

Брз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност сб Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 

ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КАНАДА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни оргагшзации и заедни-
ци од Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во вршењето на стопански дејности во 
Канада, се основа заедничко стопанско претстав-
ништво, со седиште во Торонто. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на Југославија — 
Претставништво. 

3. Оваа одлука влезеа во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Слулсбен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 0210/13-26 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на' 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 

677. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската' 
комора на Југославија донесува -

О Д Л У К А • 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО' 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО АРАПСКА ЛИБИСКА 
НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЏАМАХИРША! 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд И 
на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности во Арапска 
Либиска Народна Социјалистичка Џамахирија, се ос-, 
нова заедничко стопанско претставништво, со се«* 
диште во Триполи. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Амбасада на СФРЈ — Претставништво 
за унапредување на трговијата. 
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3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија при Ам-
басадата на СФРЈ во Триполи. 

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

Бр. 0210/13-28 . 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

* Илија Бакиќ, е. р. 

' 678. 
? Брз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската' комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со С О Ј У З Н И О Т извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА 

ЕГИПЕТ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности во 
[Арапска Република Египет, се основа заедничко 
Стопанско претставништво, со седиште во Каиро. 

% Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора — Прет-
ставништво за Египет. 

3. До именување на директор во смисла на 
*1лен 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја вр-
ши раководителот на досегашното Претставништво 
на Стопанската комора на Југославија во Каиро. 

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

Бр. 0210/13-29 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Ваниќ, е. р. 

679. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78),̂  во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 

ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ИРАК 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 

на другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во вршењето на стопански дејности во Репубјшч 
ка Ирак се основа заедничко стопанско претстав-
ништво, со седиште во Багдад. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Амбасада на СФРЈ — Економско одде-? 
ление. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе jet 
врши раководителот на досегашното Претставни-
штво на Стопанската комора на Југославија при 
Амбасадата на СФРЈ во Багдад. 

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

Бр. 0210/13-30 
6 јули 1978 година 

Бел1рад 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

680. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласноса со Сојузниот4 извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности во Ре-
публика Тунис, Се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Тунис. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора — Прет-
ставништво за Тунис. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе ја' 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската 4 комора на Југославија во Ту-
нис. 

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

Бр. 0210/13-33 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора Н8 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 
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681, 

Брз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ГАНА, РЕ-
ПУБЛИКА ТОГО, НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕ-

НИН И РЕПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА ј ј 
! 1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности за Ре-
публика Гана, Република Того, Народна Република 
Бенин и Република Горна Волта, со основа заед-
ничко стопанско претставништво, со седиште во 
Акра. 

2. Називот на заедничко стопанско претстав-
ништво е: Југословенско трговско претставништво. 

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

Бр. 0210/13-37 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

. Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

682. 

Врз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБ-

ЛИКА НИГЕРИЈА И РЕПУБЛИКА НИГЕР 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
ft на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности за Фе-
дерална Република Нигерија и Република Нигер, 
се основа заедничко стопанско претставништво, ед 
седиште во Лагос. 

2. Називот на заедничкото стопанско' претстав-
ништво е: Југословенско трговско гфетставништвб. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот Д&н од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-38 
В јули 1978 година ' -"Г* 

Белград ~ Т ^ 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р» 7 

683. 

Врз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА КЕНИЈА И 

РЕПУБЛИКА СЕЈШЕЛ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности за Ре-
публика Кенија и Република Сеј шел, се основа за-
едничко стопанско претставништво, со седиште во 
Ќаироби. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Трговско претставништво на Југославија. 

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

Бр. 0210/13-39 
6 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 

684. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската; 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности во Ре-
публика Замбија, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Лусака. 

2. Називот на заедничкото претставништво е: 
Југословенско трговско претставништво во Замбија. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
Член 86 од Законот за вршење на стопански дејно-
сти во странство, должноста на директор ќе ја 
1Јрши раководителот на досегашното Претставништво 
на Стопанската комора на Југославија во Лусака. 

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

Бр. 0210/13-40 
6 јули 1978 година 

Велгра* 
Претседател 

на Стопанската комора на1 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 
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^ 685. 

Врз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
Лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17- 78) во врска со член 
10» од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

АНГОЛА 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности во На-
родна Република Ангола, се основа заедничко сто-
панско 'претставништво, со седиште во Луанда. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
нитптов е: Југословенско стопанско претставништво 
за Народна Република Ангола. 

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

Бр. 0210/30-41 
6 јули 1978 година • 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

; 686, 

Врз основа на 4л. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, 
КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И КРАЛСТВОТО БУТАН 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправи^ организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности за Ре-
публика Индија, Кралството Непал и Кралството 
Бутан, се основа заедничко стопанско претставниш-
тво, со седиште во Бомбај. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенско трговско претставништво 
за РГндија. ' џ 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја вр-
ши раководителот на досегашното Претставништво 
на Стопанската комора на Југославија во Бомбај. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден ОД 
денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210/13-42 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

687. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
?01 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 

ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЦАРСТВОТО ИРАН 

1. Заради соработка и усогласување на меѓу-
себните односи на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
од Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во вршењето на стопански дејности во Цар-
ството Иран, се основа заедничко стопанско прет-
ставништво, со седиште во Техеран. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенска стопанска комора — Прет-
ставништво за Иран. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, должноста на директор ќе jai 
врши раководителот на досегашното Претставниш-
тво на Стопанската комора на Југославија во Те-
херан. 

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

Бр. 0210/13-43 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
ва Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

* 

688. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ИСЛАМСКА РЕПУБЛИ-
КА ПАКИСТАН И РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН 

1. Заради соработка усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 

/ 
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другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Во вршењето на стопански дејности за Исламска 
Република Пакистан и Република Авганистан, се 
основа заедничко стопанско, претставништво, со се-
диште во Карачи. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Југословенско трговско претставништво 
за Пакистан. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот иа досегашното Претставништво на 
стопанската комора на Југославија во Карачи. 

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

Бр. 0210/13-44 
в јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

689. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

' О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ФЕДЕРАЦИЈА МАЛЕЗИЈА, 
РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И СУЛТАНАТ БРУНЕИ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 
Другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Јво вршењето на стопански дејности за Федерација 
Малезија, Република Сингапур и Султанат Брунер 
^е основа заедничко стопанско претставништво, ед" 
Седиште во Куала Лумпур. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстава 
Ништво е: Југословенско трговско претставништва 
за Малезија. 

3. До именувањето на директор go смисла на 
%лен 86 од Законот за вршење на стопанска дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на* 
Стопанската комора на Југославија во Куала Ј3?ум-
&УР. 

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

Бр. 0210/13-48 
I јули 197Ѕ година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора пШ 

Југославија, 
Илија бакиќ, «. џ. 

690. 

Врз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕТИ ДРЖАВИ 

НА МЕКСИКО 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во вршењето на стопански дејности во Соединети 
Држави на Мексико, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Сиудат Мексико. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на СФРЈ — Претстав-
ништво на Соединети Држави на Мексико. 

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

Бр. 0210/13-48 
6 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

691. 

Врз основа на член 79 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во Странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) bo врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската; 
комора на Југославија донесува I 

О Д Л У К А " 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО 
ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЕПУБЛИКА ВЕНЕ-

ЦУЕЛА : 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебе 
1*ите односи на организациите на здружен труд и на 
Другите самоуправни организации И заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија' 
вр вршењето на стопански дејности во Републику 
Венецуела, се основа заедничко стопанско претстава 
доццтво, со седиште во Каракас. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстава 
Ништво е: Стопанска комора на Југославија — Рен 
гиЅнално претставништво за Венецуела. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот деќ 
од денот на објавувањето во „Службен лист н4 
СФРЈ", 

Вр. 0210/13-4$ 
в јули 1978 година* 

Белград 
Претседател 

на Стопанската комора il l 
Југославија, 

Илија ВакиС, е* в* 3 
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692. 

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вр-
шење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 
101 од Статутот на Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ",- бр. 14/78), во со-
гласност со СОЈУЗНИОТ извршен совет, Стопанската 
комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТ-

СТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕТИ ДРЖАВИ ПА 
БРАЗИЛ 

1. Заради соработка и усогласување на меѓусеб-
ните односи на организациине на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во вршењето на стопански дејности во Соединети 
Држави на Бразил, се основа заедничко стопанско 
претставништво, со седиште во Сао Паоло. 

2. Називот на заедничкото стопанско претстав-
ништво е: Стопанска комора на СФРЈ — Претстав-
ништво за Бразил. 

3. До именувањето на директор во смисла на 
член 86 од Законот за вршење на стопански дејнос-
ти во странство, должноста на директор ќе ја врши 
раководителот на досегашното Претставништво на 
Стопанската комора на Југославија во Сао Паоло. 

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

Бр. 0210/13-52 
б јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К / 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
тува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а > 1 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Билић Марина Фране, Јеловица Еугена Мило-
ван, Језерник Антуна Фрањо, Јежић Владимира 

. Антон, Маравић Ђурђа Перо, Матаија Грге Иван, 
Матијаш Светине Анте, Мишу рац Анте Рикард, Та-

, таловић Милоша Мића: 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бризић Анте Силвио, Доротић Николе Иво, Фу-
зул Крсте Шиме, Грга Николе Фране, Пеовић Ива-
на Вилим, Пошћић Ивана Јосип, Сечањ Јосипа 
Фрањо, Томић Алексе Ненад, Вукелић Марка 
Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Рудић Димитар Раде; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богда новић-Стегић Јакова Агла, Богевић Пет-
руна Борис, Бунета Николе Петар, Бутковић Томе 
Собјеслав, Буторац Јосипа Иван, Буторац Славка 
Миле, Буторац Паве Тоне, Филиповић Валентина 
Мирко, Хорват Јакова Драгутин, Икица Марка 
Младен, Комадина Ивана Фрањо, Кренек Ивана 
Вјенцеслав. Крнан Марка Иван, Лакић Јурај а Стје-
пан, Логожар Петра Ладислав, Малић Илије Фра-
њо, Матјачић Томе Стјепан, Михелчић Јосипа Јо-
сип, Микић Андрије Мато, Орешки Јосипа Иван, 
Павличевић Јуре Мате, Пуж Ивана Иван, Славко-
вић Светислава Миломир, Свјетлачић Јакова Ва-
лентин, Шебаља Венцела Иван, Шрај Ђуре Јосип, 
Ујденица Ивана Мирко, Вукелић Марка Иван, Ву-
келић Марка Маријан, Здунић Душана Љубица; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на военостручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Валковић Антона Антон; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Гал Стјепана Стјепан, Крпан Томе Томо, Leh-
man п Алфреда Иван, Матељак Мате Павао, Миха-
иловић Живојина Милан, Радуловић Николе Јово, 
Вукадиновић Боже Стево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 1 

Андрочец Фрање Тибор, Бареша Јосипа Роко, 
Бранко Фрање Фрањо, Буторац Николе Иван, Ву* 
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торац Томе Иван, Цикота Љубомира Борислав, Дра-
кулић Саве Стево, Гашпаровић Јосипа Јосип, Гла-
вина Шандора Станко, Хубер Антуна Мато, Јакшић 
Николе Богдан, Јоветић Милоша Милан, Комлено-
вић Станка Милан, Косановић Пере Перо, Коваче^ 
вић Миће Милан, Ковачевић Добре Никола, Мара^ 
вић Милина Ђуро, Маравић Милина Ђуро, Маравић 
Пере Станко, Млинарић Макса Иван, Момчиловић-
-Милаковић Раде Латинка, Насадил Станка Десан-
ка, Огризовић Душана Милан, Огризовић Раде Ми-
лан, Петрушић-Хундрић Јакова Марија, Продано-
вић Душана Миленко, Радуловић Миле Дмитар, 
Радуловић Миле Раде, Рубић Мате Маријан, Санић-
-Киш Ђуре Верица, Светић Антона Петар, Шаулић 
Николе Светозар, Шибл Славка Златко, Шилошић 
Дионисие Ружица, Таталовић Ђурћа Перо, Трбовић 
Дмитра Лако, Туричанин Димитрије Ненад, Уремо-
вић Фрања Милан, Бертић Антуна Томислав. Вез-
мар Николе Душан, Вежић Ду је Данко, Вјештииа 
Тодора Васо, Вогринц Хинка Драгутин, Војновић 
Боже Миле. Вукелић Лазе Милан, Вукушић Јосипа 
Миле, Зрнић Раде Ђуро, Зрнић Ђурђа Перо; Жанић 
Фрање Златко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот иа замјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Андрије Јосип. Авдић-Јуричан Стјепа-
на Даринка, Бабић Јована Стеван. Бачић Звоними-
ра Смиља, Бернетић Јосипа Милан, Биненфелд-
-Папо Саламона Регина, Бизик Антуна Павао, Бо-
бић Илије Ђуро, Богуновић Павла Иван. Босанац 
Зове Стево, Бошњак Ђоке Гојко, Божић Данила 
Никола, Брадан Антона Звонимир, Бунијевац Илије 
Драгомир, Бутковић Јосипа Грга, Бутковић Стјепа-
на Катарина, Буторац Марка Марко. Цитковић Ma-
te Златан, Чанак Миле Петар, Чаушевић Салко, 
Чорак Стипе Мићо, Чупић Мате Јозо, Ћелап Илије 
Милан. Димитријевић Љубомира Антоније. Добоа-
нић Мије Иван, Додер Тодора Боро, Драшковић-
-Харамбашић Стојана Вера, Дрљан Пере Мира, Дро-
пулић Анте Младен, Џодан Јове Драган, Фрковић 
Марије Иван. Гашпаровић Ивана Давид, Главаше-
вић Јосипа Иван, Гогер Драгутина Никола, Грбац-
-Мраовић Саве Ковиљка, Групчевска-Третињак 
Јанка Нада, Гу лиши ја Јуре Винко, Херман Ђуре 
Фрањо, Хорватић Николе Јосип, Хорватиновић То-
ме Мирко, Худи Венеслава Драго, Иванчић Рудол-
фа Рудолф, Јањатовић Илије Бранка, Јеличић 
Стеве Жарко, Кадија Павла Стјепан, Калањ Мате 
Мате, Капетановић-Живковић Јоце Марија, Кар ло-
вић-Јереб Петра Злата, Каталинић Петра Милан, 
Катић Јосипа Бранко. Кекић Боже Никола, Кларић 
Цвитка Вице, Кнезовић Пере Благо, Корбар Јосипа 
Јосип, Ковачевић Николе Марко, Ковачић Јосипа 
Владимир, Козулић Стјепана Мато, Крижан Фрање 
Отмар, Крпан Антона Фрањо, Куштре Анте Иван; 

Лисец Стјепана Мијо, Ловретић Мартина Кре-
шимир, Магишта Петра Владимир, Мандалић Миле 
Чедо, Маравић Михајла Милан, Маркотић Мије 
Стјепан, Марковић Доброслава Владислав, Мавро-
вић Антона Владимир, Мештрић-Пикија Ђуре Љи-
љана, Михаљевић Николе Перо, Михић Станка 
Казимир, Микић Стјепана Ђуро, Милас Станка 
Петар, Миљанић Стеве Јован, Мишковић Николе 
Сретко, Молнар Ивана Станислав, Недељко Јосипа 
Шимун, Ореч Ивана Славко, Орешковић Миле 
Иван, Остронић Карла Емил, Палашев Мартина 

Алојз, Павленић Томе Иван, Пеј новић Исе Драго, 
Перц Александра Рудолф, Петрић Блажа Јосип, 
Пишкулић Јосипа Бошко, Пишкулић Стјепана Ру-
долф, Плантак-Влајнић Милана Санда. Плавшић 
Душана Добривоје, Пондељак Станка Франц, По-
повић Стјепана Ђуро, Посавец Јосипа Славко, Пре-
мерл Стјепана Фрањо, Радонић Ловре Кузмин, Ра-
дуловић Богдана Бранко. Рапаић Јакова Душан, 
Рапаић Дане Мане, Росенберг Стјепана Карло, Ру-
кавица Томе Иван, Саламин Станислава Станка, 
Самарџић Павичић Анте инж. Анкица, Смрекар 
Павла Звонко, Сохор Јосипа Зденко, Cnoj'a Фрање 
Фрањо, Стипеч - Славка Иван, Сунтешић Драгутина 
Јулио. Свечњак Фрање Мато, Шантић Марина -Иво, 
Шијан Саве Милан, Шкарица-Перковић Мирка 
Ксенија, Шкембер Боже Јозо, Штефић Рудолфа 
Рудолф, Трбовић Миле Никола. Тус Винка Антон, 
Угрина Мате Иван, Урошевић Добривоја Србољуб, 
Уршулин Фрање Богдан, Витез-Ресановић Максима 
Марија, Бла летић Душана Раде, Војновић Станка 
Јован, Вранчић-Доловчак Рудолфа Бернарда, Вр-
цељ Мане Раде, Вуљак Мије Станко, Згомбић Мар-
ка Марко, Жиц Антона Љубомир, Жугец Стјепана 
Јосип; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на Еоеностручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Блажић Драгутина Томислав, Дивић Томе Лу-
ка. Добрила Људевита Бранко, Јелешевић Анте 
Перо, Јелић Миливоја Вилиман. Куноди Фридриха 
Јосип, Манестар Стјепана Фрањо, Милић Ивана 
Иван, Милош Андрије Томислав, Радановић Раде 
Васо, Штета Михајла Драгић; _ _ 

— за покажана храброст во вршењето на служ-
бената должност 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Кларић Антуна Иван, Милић Спасе Динко; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

Таталовић Петра Илија;. 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић Марка Мирко, Батинић Ђурђа Сава, Бе-
лић Роке Андрија, Бутковић Ивана Иван, Гавран 
Јуре Петар, Главина Мартина Јосип, Гојковић Бо-
же Драгољуб, Голеш Јосипа Иван, Говоруша Ду-
шана Танасије, Хорват Винка Фрањо, Јакшић Јер-
ка Томислав. Јотановић Миле Мирко, Јовић- Јем«-
брек Ивана Драгица, Јуришага-Жорж Ивана Мај-« 
да, Кларић Јосипа Иво, Кодба Антуна Фрањо, 
Кој никовић Стевана Александар, Крајачић Никол* 

• 
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Алојз, Лончарић Андрије Иван, Љубић Аугуста 
„Фрањо, Мачек Мије Стјепан, Оршулић Анте Бран-
ко, Санковић Шпире Бранко, Седмак-Мај Јосипа 
Ружица, Славић Младена Бошко, Смољић Јакова 
Дозо, Шестан Јосипа Алојзије, ИГкробар Фрање 
Фрањо, Таталовић Мане Ратко, Вукелић Јована 
Никола, Вукић Јосе Никола, Жабек Ђуре Антун; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ? НА ТРУДОТ 

Ахел Стјепана Андрија, ' Алтарас-Клигакић 
Роке Бранка, Бабић Момчила Бранко, Бачмага 
Ивана Ик ап, Бај сић Мије Алојз, Балантин-Госпо-
чић Стјепана Иванка, Барбатесковић Спасоје Љу-
биша. Баричевић Хиларија Грга, Баричевић Томе 
Јосип. Бепнпуух Ивана Вилим, Бекетић Мије Јо-
сип, Бергонец Ирана Јосип, Биондић Јосипа Марко, 
Бнрко Јосипа Миливој, Бистрички Блажа Јосип, 
Бје7н:ћ Или! е И т ј а , Блашковић-Берланда Стјепа-
на Звонимира Богић Душана Борислав. Божић 
Ивана Јосип Вралић-Хомола Јосипа Јулијана, Бу-^ 
рић Јура;а Вадимир, Цеглец Јосипа Јожа, Цен-

, тргтх Фердинанда Бранко, Црнић-Пилаш Боже 
Ивка, Црнковић Звонимира Иван, Чокић-Кудец 
Пае па Јелка, Чорко Драпшина Бранко. Дејановић 
Марка Стипе, Демировић Беге Асим, Девић Јосипа 
Јосип. Добринић-Кларић Мате Милица- Додиг Ми-
лана Милан, Ђирлић Јуре М:РО Ђунђек Антуна 
Јосип. Е р и т Иве Драгутин, Ф< t кочић Ђуре Стје-
пан. Фоањчић Андрије Славка Ганза Драгомира 
Милослава. Глишић Ивана Радомир. Грбчић Ивана 
И*>ан, Грубар Алојза Јожа, Гурка-Галовић Мате 
Марила, Хохњоц Томе Драгутин, Хорњак Јоакима 
-Јоаким, Хорватић-Гвоздић Ивана Марија, Илинчић 
Јована Лазар, Јакоб Изидора Маршин, Јапунчић 
Ивана Анте, Једришко Анлрије Давор, Јуришић 
Томе Руде. Јустић Ивана Шиме, Калеб Ивана. Ве-
лимир. Карановић Обрада Нико па. Карловић Фра-
ње Иван. Келеиен Рудолфа Иван, Клеменчић Стје-
пана Иван. Колић Антуна Мијо, Колић-Черњава 
Мирослава Мирослава, Кон Марина Же&ко. Ко-
НЈОЦКИ Антуна Антун, Ковач Игнаца Иван. Ковач 
Боже Томо. Крајина-Ореч Маријана Штефица, 
Кпањчец Марка Златко, Кршко Стјепана Рената, 
Крзна рић Стове Ив-ан; 

Литз Јосипа Рудолф, Локттн Вјекослава Бра-
нимир, Љуба новић Стјепана Никола, Махмутовић 
Назифа-Ватро. Манић Вукадина Богољуб, Марић 
Стјепана Алојзије, Марић-Плху лек Ва лента Дани-
ца, Маринчпћ-Копчиноиић Луке Јела, Маркутпић 
Светозара Бранко, Матзија Јосе Мате* Матић Ива-
на Томислав, Михалић Стеве Лука, Миклић-Бри-
чи ћ Мате Зденка. Мордеј Јосипа Бранко* Муртић 
Коре Авдо, Николић Љубомира Бранко, Николић 
Мате Јосип. Новак Мирка Анђела, Новаковић Мар-
ка Митар, Панић Вељка Момчило, Павић Милана 
Јанко, Педић Саве Благоје, Першић Мартина Иван, 
Пешић Јосе Стипе, Пилиповић Трифуна Саво, 
Пленковић-Шебаљ Јосипа Зора, Попић Томе Стје-
пан, Пучек Блажа Фрањо, Пуђа Ивана Анто, Радић 
Ивана Стјепан, Рајић Дане Милан, Рагшнац-Тур-
ковић Мирка Јелена, Рашковић Драгутина Мирко, 
Рожа Јаноша Јанош, Самарџић-Станчић Ивана 

•Марија, Самосчанец Јосипа Ђуро, Сатаић Стјепана 

Иван, Симић Јосипа Анте, Собочан-Бишћан Фра-
ње Анка, Ступар Ђуре Фрањо, Шпановић Јандри-
је Сте£.анг Штамгшћ Јосипа Тенћи, Штимац Славка 
Жељко, Шулић Ивана Томислав, Тадејевић-Лаштре 
Јозе Антонија, Томашевић Јосипа Стјепан, Трку-
ља Душана Анђелко, Васиљевски Петка Богдан, 
Видмар Леополда Ладо, Видовић Шпира Небојша, 
Вигњевић Николе Милош, Вучић Златана Чедо, 
Вуков Јосипа Шиме, Вуковић Петка Светислав,, 
Зец Јове Божо, Жупунски Маринка Јован, Жу-, 
жић Антона Ђордано; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Божић Георгија Димитрије, Еме ди Ђуре Еуген, 
Јовичић Аћима Душан, Карама тић Ивана Недељ-
ко. Крка ловић Стјепана Антун, Матић Антуна 
Јосип, Павловић Луке Стипо, Радуловић Игњатије 
Мирко, Томшић Фрање Перо, Ву чи јак Душана Ан-
ђелко, Вукобратовић Михајла Владимир. 

Бр. 1 
4 јануари 1978 година % 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страк«, 

642, Одлука за остварување на целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1978 година — 1883 

643. Одлука за определување што се смета 
како сезонско работење на организациите 
на здружен труд од областа на угостител-
ството и туризмот — — — — — — 1888 

644. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината рѓа одделни 
конта во контниот план за банките — — 1888 

( 645. Наредба за утврдување на благајнички 
максимум и за плаќање со готови пари 189Q 

646. Решение за утврдување на лицата деле-
гирани во Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди — -- — 1891 

647. Решение за отворање царинска испостава 
на царинарницата во Белград, со седиште 
во Валево — — — — — — — — 18921 

648. Правилник за метролошките услови за 
еталон ќелии — — — — — — — 1Ѕ92 

649. Правилник за метролошките услови за 
групни еталони на волти — — — — 1898 

650. Одлука за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитиата политика во 1978 
година* — — — — — — —• — — 1398 

651. Одлука за измени на одлуката за надо-
мест на дел од станарината — — — — 1205 

"652. Одлука за основање заедничко стопанско 
, претставништво во Сојузот на Советските 

социјалистички републики — — — — 1905 
653. Одлука за основање заедничко стопанско 

претставништво во Чехословачка Соција-
листичка Република — — — — — 1905 
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654. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Народна Република 
Полска — — , — — — — — — — 1906 

655. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Социјалистичка Ре-
публика Романија — — — — — — 1908 

656. Одлука за основање заедничко стопан-
ско претставништво во Народна Репуб-
лика Унгарија — — — — — — — 1906 

657. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Германска Демократ-
ска Република — — — — — — — 1907 

658. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Народна Република 
Бугарија — — — — — — — — 1907 

659. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Народна Република 
Кина — — — — — — — — — 1907 

ОСО. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во Сојузна Република 
Германија — — — — — — — — 1907 

661. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво за Република Итали-
ја и Република Малта — — — — — 1908 

662. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво за обединетото Крал-
ство на Велика Британија и Република 
Ирска — — — — — — — — — 1908 

663. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република 
Франција — — — — — — — — 1908 

664. Одлука за основање на заедничко сто-
паЕтско претставништво за Кралството 
Белгија и Великото Војводство Луксем-
бург — — — — — — — — — — 1909 

6G5. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република 
Австрија — — — — — — — — 1909 

666. Одлука за основање заедничко стопанско 
претставништво во кралството Холандија 1909 

667. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво во Република Грција 1910 

6G3. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Соединетите 
Американски Држави — — — — — 1910 

669. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Кралството 
Шведска — — — — — — — — 1910 

670. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република 
Финска — — — — — — — — — 1910 

671. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Кралството 
Данска — — — — — — — — — 1911 

672. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република 
Турпија — — — — — — — — 1911 

673. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Кралството 
Шпанија — — — — — — — 19Ц 
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674. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво за конфедераци-
јата на Швајцарија и Кнежевината Лих-
тенштајн — — — — — — — — 1912 

675. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво во Царството Јапо-
нија . — — — — — — — — — 1912 

676. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Канада — — 1912 

677. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Арапска Ли-
биска Народна Социјалистичка Џамахи-
рија — — — — — — — — — 1912 

678. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво во Арапска Репуб-
лика Епитет — — — — — — — — 1913 

679. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република 
Ирак — — — — — — — — — 1913 

680. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Република Ту-
нис — — — — — — — — — 1913 

681. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво за Република Гана, 
Република Того, Народна Република Бе-
нин и Република Горна Волта — — — 1914 

682. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво за Федерална Ре-
публика Нигерија и Република Нигер — 1914 

683. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво за Република Ке-
нија и Република Сеј шел — — — — 1914 

684. Одлука за основање на заедничко сто-
панско ' претставништво во Република 
Замбија — — — — — — — — — 1914 

685. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Народна Ре-
публика Ангола — — — — — — 1915 

686. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво за Република Индија, 
Кралството Непал и Кралството Бутан 1915 

687. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво во Царството Иран — 1915 

688. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво за Исламска Ре-
публика Пакистан и Република Авгани-
стан — — — — — — -г- — — 1915 

689. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво за Федерација 
Малезија, Република Сингапур и Султа-
нат Брунеи — — — — — — — — 1916 

690. Одлука за основање на заедничко сто-
панско претставништво во Соединети 
Држави на Мексико — — — — — 1916 

691. Одлука за основање на заедничко прет-
ставништво во Република Венецуела —• 1916 

692. Одлука за основање на заедничко стопан-
ско претставништво во Соединети Др-
жави на Бразил — — — — — 1917 

Одликувања — — — — — — — — —— 1917 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Републик* 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот, фах 226. — Директор и главен и одговореа уредиме 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. X — Печати Београдски издавачко-графхчкж 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


