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674. 

Врз основа на член 4 од Законот за паритетот 
на динарот („Службен лист на СФРЈ" , бр. 58/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СОГЛАСНО СО НОВИОТ ПАРИТЕТ НА 

ДИНАРОТ 

Член 1 
Динарските средства кои со сојузните прописи 

донесени на 22 декември 1971 година се одредени 
за купување девизи, се зголемуваат за 13,33% во 
делот на тие средства што не е искористен до тој 
ден. 

Износот на динарските средства, утврден со со-
јузните прописи донесени до 22 декември 1971 годи-
на, со кои се изразува обврската на правните и ф и -
зичките лица за обезбедување девизи или за п л а -
ќање во девизи, како и обврската на федерацијата 
по преземените гаранции според договорите на ра -
ботните организации со странски партнери, се зго-
лемува за 13,33% во делот на тие средства што не 
е искористен до тој ден. 

Член 2 
Динарските средства одредени во решенијата 

и другите акти на сојузните органи и организации 
донесени до 22 декември 1971 година, за плаќање 
во девизи^ на стоки чиј увоз е регулиран (ГДК, ДК 
и РК), се зголемуваат за 13,33% во делот на тие 
средства што не се искористени до тој ден. 

Ако во решението или во друг акт од став 1 на 
овој член е предвидена обврска за остварување на 
одреден износ на девизи, а тој износ на девизи е 
изразен во динари, тој динарски износ се зголему-
ва за 13,33% во делот кој се остварува по 22 декем-
ври 1971 година. 

Член 3 
Динарските износи до кои врз основа на посебни 

сојузни прописи можат да се купуваат девизи а за 
кои во банките се води посебна евиденција (врзу-
вање на увозот со извозот, претежни извозници, 
долгорочна производствена кооперација со стран-
ство, дел девизи според чл. 16 и 42 од Законот за 
девизното работење и др.), се зголемуваат, со со-
стојбата на 21 декември 1971 година, за 13,33%. 

Член 4 
Со зголемувањето на средствата и на износите спо-

ред одредбите на оваа уредба не се засегнува во 
правата ' и обврските што се остваруваат според 
Уредбата за усогласување на определени права и 
обврски врзани за новиот паритет на динарот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/71). 

' Член 5 
Упатство за примена на оваа уредба донесува 

Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Р. п. бр. 229 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

675. 
Врз основа на член 4 од Законот за паритетот 

на динарот („Службен лист на СФРЈ" , бр. 58/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПОСТАПУВАЊЕ СО КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ 

ПРОМЕНАТА НА ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ 

, Член 11 
Плаќањата во странство, наплатата од стран-

ство, купопродажбата на злато, девизи и ефективни 
валути, како и сите пресметувања и к н и ж е њ а во 
врска со тие работи, се вршат од 22 декември 1971 
година по курсевите утврдени врз основа на одред- ' 
бите од Законот за паритетот на динарот („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 58/71), а со курсните разлики 
што ќе настанат поради промената на паритетот на 
динарот се постапува на начинот утврден со оваа 
уредба. 

Член 2 
Овластените банки и Народната банка на Југо-

славија ќе ги пресметаат на 22 декември 1971 го-
дина, по новите курсеви на странски валути, сите 
вредности во злато и но валути, како и долговите 
и побарувањата по девизните^ сметки искажани во 
нивните книги со состојба на 21 декември 1971 го-
дина. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на активата пресме-

тана по досегашниот курс и износот на активата 
пресметана по новиот курс (позитивна курсна раз -
лика) им припаѓа на работните организации и на 
другите иматели на девизни средства. 

Разликата помеѓу износот на пасивата пресме-
тана по досегашниот курс и износот на пасивата 
пресметана по новиот курс (негативна курсна раз -
лика) паѓа врз товар на работните организации и 
на другите лица што имаат обврски во девизи. 

Член 4 
Позитивните курсни разлики од член 3 на оваа 

уредба намалени за негативните курсни разлики од 



Страна 1118 — Број 59 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 25 декември 1971 

тој член, работните и други организации ги внесу-
ваат во своите соодветни фондови. 

Член 5 
Негативните курсни разлики од член 3 на оваа 

уредба, намалени за позитивните курсни разлики 
од тој член, ги товарат приходите или соодветните 
фондови на работните и други организации според 
нивната одлука, со тоа што најмалку една петтина 
од салдото на негативните курсни разлики мора да 
се намири секоја година и посебно да се искаже во 
завршната сметка. 

Член 6 
Кредитните фондови во девизи овластените бан-

ки можат да ги валоризираат врз товар на своите 
кредитни фондови 

Член 7 
По курсот по кој се купени, ќе се продаваат 

девизите што се користат за отплатување долг во 
девизи заснован согласно со Одлуката за условите за 
давање кредити за унапредување и проширување 
на дејностите со кои се обезбедува зголемување на 
извозот или намалување на увозот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/61 и 29/62) и со Одлуката 
за условите за давање кредити за унапредување и 
проширување на дејностите со кои се обезбедува 
зголемувањето на извозот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63), ако се остварени и и се прода-
дени на банката по денот на стасаност на послед-
ната отплата (ануитет) а пред 22 декември 1971 
година и ако се користат за првата наредна отплата 
(ануитет) која стасува по 22 декември 1971 година. 

Член 8 
По акредитивите за увоз на стоки по кои при 

нивното отворање е положено покритие во динари 
пред 22 декември 1971 година, налогодавецот на ак-
редитивот е должен за неискористениот износ на ак-
редитивот според состојбата во книгите на овласте-
ните банки на 21 декември 1971 година, да им ја 
положи на тие банки курсната разлика, и тоа при 
ликвидацијата на акредитивот а по продавниот курс 
што важел на денот на ликвидацијата. 

Член 9 
Туристичките чекови на динари на Народната 

банка на Југославија што се продадени во странство 
до 22 декември 1971 година, а кои се поднесуваат 
на исплата во Југославија по тој ден, ќе им се ис-
платуваат на корисниците во износи наголемени за 
13,33%. 

Член 10 
Дознаките упатени по пат на меѓународен пош-

тенско-упатнички промет, што домашните пошти не 
ги исплатиле до 22 декември 1971 година, ќе се ис-
платат по курсот^ утврден врз основа на Законот за 
паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71). 

Пресметката на покритијата за исплатените 
поштенски упатници во смисла на став 1 од овој 
член, ќе ја изврши Народната банка на Југославија 
со Југословенската заедница на поштите, телегра-
фите и телефоните по курсот по кој се исплатени 
упатниците. 

Член И 
Упатство за примена на оваа уредба донесува 

Народната банка на Југославија. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 230 

2Z декември 1971 година 
Белград 

Сојузен извртен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и. членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува по повод дваесет и петгодиш-
нината на постоењето и работата, а за особени за -
слуги во организирање и ширење на здравствената 
култура на најшироките слоеви на народот, 
во давањето помош на жртвите на елементарни и 
воени непогоди и во хуманитарната активност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Организацијата на Црвениот крст на Македо-
нија. 

Бр. 220 
16 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги на делото ши-
рење на братството и единството меѓу нашите на-
роди 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андре јевић-Кун — Ратковић Надежда; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јанц-Пејић Загорка, Николић-Јовановић Ми-
лена, Радојковић д-р Бојана, Хан-Манч д-р Верена, 

Бр. 221 
25 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги и придонес на раз-
вивањето стопанските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Сојузна 
Република Германија 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Klaus Dieter Aindt, ,директор на „Герман-
скиот институт за стопански истражувања' ' . 

Бр. 2 
11 јануари 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги на ангажирањето 
во развивањето и унапредувањето на билатерал-
ната соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Иванов Александрович Бенедиктов, ополномош-
тен амбасадор на Сојузот на Советските Социјали-
стички Републики во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 3 
12 јануари 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за извонреден пример на 
храброст и снаодливост излагајќи го својот живот 
на опасност при спречувањето на недозволено ло-
вење на риби во територијалните води на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

поморскиот постар водник, Оташевић Јоша 
Бранко. 

Бр. 4 
12 јануари 1971 година 

Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод седумдесет и пет-
годишнината на постоењето и работата, а за особени 
заслуги и постигнати успеси на развивањето, за-
цврстувањето и омасовувањето на планинарство^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Планинарското друштво „Радовљица"; 

по повод деведееетгодишнината на животот, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Леополд д-р Едгар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Таурер Франц. 

Бр. 5 
13 јануари 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за исклучителни заслуги на 
полето на филмот и придонесот за развојот на 
филмската уметност и зближувањето меѓу нашите 
народи 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Чарли Чаплин; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Лоренс Оливије. Реис Клер, Џон Донској, Џон 
Форд, Лукиано В и ек оти, А к про Куросава, Фриц 
Ланг, Луис Буњуел, Ингмар Бергман, Сатјаџић Реј . 

Бр. 6 
15 јануари 1971 година 

Белград 
% Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 



Страна 1120 - Број 59 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 25 декември 1971 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод триесетгодишнината 
на постоењето и работата, а за особени заслуги на 
ширењето на културата меѓу нашите народи и за 
особени успеси постигнати на издигањето на низа 
ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД. СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште, Моравче; 

за заслуги што се од особено значење за шко-
лувањето и рехабилитацијата на глувите и за се-
страната општествена и културна дејност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Заводот за воспитно образовната рехабилита-
ција на децата и младината со оштетен слух, Заг-
реб; 

Сојузот на глувите на Хрватска, Загреб; 

за заслуги и постигнати успеси на ширењето и 
развивањето на физичката култура 

Академското спортско друштво „Младост"; 

за постигнати, успеси од значење за изградбата 
на земјата, како и за сторен придонес на ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

V 
Младинската работна акција „Сава"; 

за ,особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на: 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Цуцулић Јосип, Деановић Мирко, Јеловица К а -
зимир, Крклец Густав, Широла Фрањо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Барац др Богослав, Блечић др Кајетан, Фабрио 
инж. Иван, Грбац Милош, Јардас Душан, Милоше-
виќ Јозо, Тогуњац Владо, Узелац Слободан, Зриња-
нин Раде; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Баленовић Томо, Стилин Никола; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесзтва за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баковић Јерко, Блажевиќ Марко, Боиачи Јурај , 
Брозичевић Јосип, Цуцулић Анте, Цуцулић Цветко, 
Чордаш Љубомир, Деспот Јово, Дмитрашиновић 
Никола, Фабијанић Иван, Гретић - Шкрињар 
Ружа, Харамија Јосип, Хечимовић Мато, Јока Ни-
кола, Кецман Коста, Кос — Јанчић Катица, Марја-
новиќ Матија, Марјановић Милева, Милиновиќ 
Михајло, Милошевић Иван, Седмак Љубица, Срок 
Владимир, Шибер — Бомбаса Лирика, Шпилер 
Марио. 

Бр , 7 
18 јануари 1971 година 

Белград' 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217,точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод педесетгодишнината 
на постоењето и работата, а за извонредни заслуги 
во ширењето на просветата и културата меѓу наши-
те народи и за особени успеси постигнати на изди-
гањето на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Учителското училиште „Душан Јерковиќ" во 
Шабац; 

по повод стоседумдесетгодишнината на постое-
њето и работата, а за извонредни заслуги на 
ширењето на културата меѓу нашите народи и за 
особени успеси постигнати на издигањето на низа 
ученички генерации 

Основното училиште „Анта Богиќевиќ" Лоз-
ница; 

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

СО О Р Д Е Н К А ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђурић Бранко, Хасанагић Хилмија, Јауковић 

Спасо, Ратковић Милош, Тапавички Миленко; 
за особени заслуги на полето на јавната дејност 

со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радомир Милорад. 
Бр. 8 

18 јануари 1971 година 
Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тото с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

674, Уредба за усогласување на одредени пра-
ва и обврски согласно со новиот паритет 
на динарот — — — — — — — — 1117 

675. Уредба за пресметување и постапување 
со курсните разлики што настануваат по-
ради промената на паритетот на динарот 1117 

Одликувања — — — — — — — — — 1118 
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