
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во * 
даим на српскохрватски, односно хрватској 
ски, словенечки, македонски, албански и уништ-
ени Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 39 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

330. 

Врз основа на член 70 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОС-
НОВАЊЕ И РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА 

СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за основање и работа на претставниш-

тва на странски фирми во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/77 и 65/82) во член 4 став 2 точка 2 зборови-
те: „и дека обемот на извозот во наредните години ќе се 
зголеми" се бришат. 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„На странската фирма од ст. 1 и 2 на овој член може 

да и се одобри да врши и извоз на услуги од Југославија/'. 
Досегашниот став 4, кој станува став 5 се менува и 

гласи: 
„Со решението со кое на странска фирма и се одобру-

ва основање на претставништво од ст. 1 и 2 на овој член ќе 
и се определи обемот на извоз на југословенски стоки ис-
кажан во процент во однос на вкупниот увоз на стокк на 
таа странска фирма во Југославија, како и структурата на 
извозот на југословенски стоки и услуги.". 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 2 
Во член 5 став 3 зборовите: „3 и 5" се заменуваат со 

зборовите: „3, 4а и 5.". 

Член 3 
Во член 9 став 2 точка 1 по зборот: „превод" се дода-

ваат запирка и зборовите: „односно друга исправа според 
прописите на односната земја;". 

Во точка 4 се додава нов став 2,'кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да 
прифати и гаранција од надлежниот орган на земјата од 
која е странската фирма, ако гаранцијата гласи на опреде-
лена вредност и ако со домицилното законодавство е 
предвидено тој орган да дава гаранции за тие цели." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако претставништвото го основа странска фирма во 

која се здружени повеќе странски фирми, таа е должна да 
поднесе, покрај исправите од став 2 на овој член, и доказ 
за здружувањето во заедничка фирма." 

Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 4 до 9. 

Член 4 
Во член 12 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако претставништвото на странска фирма во рок од 

една година од денот на доставувањето на одобрението од 

член 10 на оваа уредба не ги поднесе исправите од став 2 
на овој член, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може да го укине издаденото одобрение за основање 
на тоа претставништво.". 

Член 5 
Во член 25 став 1 бројот: „30.000" се заменува со бро-

јот: ,400.000". 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 30.000 динари" се заме-

нуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 динари". 

Член 6 
Во член 26 став 1 бројот: „30.000" се заменува со бро-

јот: „50.000". 
Во став 2 броевите: „500 до 3.000". се заменуваат со 

броевите: „1.000 до 4.000.". 

Член 7 
Странските фирми чиишто претставништва се осно-

вани во областа на прометот на стоки заради извоз на ју-
гословенски стоки и увоз на стоки во Југославија се 
дожлни работата на своите претставништва да ја усогла-
сат со одредбите од оваа уредба во рок од шест месеци од 
денот на нејзиното влегување во сила. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 238 
7 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

"331. 

Врз основа на член 28 точ. 2,3,4,8 и 11, член 29 став 1 
точка 7 став 2 и член 30 став 8 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНОСТИТЕ 
НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВА-

АТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 
1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-

чествата и вредностите на кои при увозот на стоки се при-
менуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/82, 77/82 и 63/83) во точка 2 зборовите: "350 дина-
ри" се заменуваат со зборовите: „600 динари". 
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2. Во точка 3 зборовите: „100.000 динари" се замену-
ваат со зборовите: „165.000 динари", а зборовите: „170.000 
динари" - со зборовите: „280.000 динари". 

3. Во точка 4 зборовите: „450.000 динари" се замену-
ваат со зборовите: „740.000 динари". 

4. Во точка 5 зборовите: „150.000 динари" се замену-
ваат со зборовите: „250.000 динари", а зборовите: „500.000 
динари" - со зборовите: „825.000 динари". 

5. Во точка 6 во одредбата под 28 зборовите: „35.000 
динари" се заменуваат со зборовите: „60.000 динари". 

6. Во точка 7 зборовите: „8.500 динари" на обете мес-
та се заменуваат со зборовите: „15.000 динари. 

7. Во точка 11 во одредбата под 1 зборовите: „65 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „110 динари". 

Во одредбата под 2 зборовите: „65 до 150 динари" се 
заменуваат со зборовите: „110 до 250 динари.". 

Во одредбата под 3 зборовите: „150 до 400 динари" ^ 
заменуваат со зборовите: „250 до 660 динари". * 

Во одредбата под 4 зборовите: „400 динари до 700 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „660 динари до 1.200. 
динари". 

8. Во точка 14 во одредбата под 2, зборовите: „4.000 
динари" се заменуваат со зборовите: „6.600 динари", а збо-
ровите: „150 динари" - со зборовите: „250 динари". 

Во одредбата под 3 алинеја прва зборовите: „1.500 
динари" се заменуваат со зборовите: „3.300 динари", а збо-
ровите: „500 динари" - со зборовите: „1.100 динари". 

9. Во точка 15 во одредбата под 28 зборовите: 
„850.000 динари" се заменуваат со зборовите: „1,400.000 
динари". 

10. Во точка 16 зборовите: „1,500.000 динари" на обе-
<те места се заменуваат со зборовите: „2,500.000 динари". 
^ Во точка 17 зборовите: „5.000 динари" на обете места 
се заменуваат со зборовите: „8.200 динари". 

, 12. Во точка 18 зборовите: „15.000 динари" на обете 
места се заменуваат со зборовите: „25.000 динари". 

13. Во точка 19 зборовите: „350.000 динари" на трите 
места се заменуваат со зборовите: „600.000 динари", а збо-
ровите: „850.000 динари" на обете места - со зборовите: 
„1,400.000 динари". 

14. Во точка 20 зборовите: „700.000 динари" на трите 
места се заменуваат со зборовите: „1,200.000 динари", а 
зборовите: "850.000 динари" на обете места - со зборови-
те: „1,400.000 динари". 

15. Во точка 21 зборовите: „1,400.000 динари" на три-
те места се заменуваат со зборовите: „2.300.000 динари", а 
зборовите: „1,700.000 динари" на обете места - со зборови-
те: „2,800.000 динари". 

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

Е.п.бр. 239 
15 јуни 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

332. 
Врз основа на член 193 став 3 од Законот за девизно-

то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), врз 
основа на согласност од надлежните републички и покра-
ински органи, на предлог од Народната банка на Југосла-
вија Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ 

РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА 
1. Најмалиот износ на тековните девизни резерви на 

Југославија за 1984 година се утврдува во износ од 
199.680,000.000 динари. 

2. Тековните девизни резерви од точка 1 на оваа одлу-
ка ги опфаќаат: 

1) побарувањата на Народната банка на Југославија 
во конвертибилни девизи што се наоѓаат на сметките во 
странство, освен делот од тие побарувања што го сочину-
ваат постојаните девизни резерви; 

2) побарувањата на банките овластени за вршење на 
пламен промет и кредитни работи со странство во конвер-
тибилни девизи, што се наоѓаат на сметките во странство; 

к 3) ефективните странски лари и чекови во касите на 
Народната банка на Југославија и на банките овластени за 
вршење на платен промет и кредитни работи со стран-
ство. 

3. Народната банка на Југославија дел од тековните 
•девизни резерви од точка 2 одредбу под 1 на оваа одлука, 
ќе пласира во странство, водејќ^.притоа сметка со ан-
гажирањето на тие средства од масата на тековните девиз-
ни резерви да не се загрозува извртувањето на обврските 
од член 191 на Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство. 

Банките овластени за вршење на работи на платен 
промет и кредитни работи со странство можат дел од те-
ковните девизни резерви од точка 2 одредба јзод 2 на оваа 
одлука, да користат за давање во депозит согласно со член 
19 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83 и 70/83). 

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

Е.п.бр. 248 
15 јуни 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

333. 
Врз основа на член 79 од Законот за мерните единици 

и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр." 9/84), на пред-
лог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ДО КОИ МО-
ЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ МЕРИЛАТА СО КОИ СЕ 
ВРШИ МЕРЕЊЕ ВО МЕРНИ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИ-

ЦИ И МЕРИЛАТА 
1. Мерилата што се наоѓаа во употреба пред 18 мај 

1984 година, а со кои се врши мерење во мерни единици 
што не се предвидени со Законот за мерните единици и ме-
рилата, можат да се употребуваат и по 18 мај 1984 година 
ако ги исполнуваат пропишаните метролошки услови и 
ако имаат табели што го даваат ^споредниот однос меѓу 
мерната единица во која мери мерилото и соодветната 
мерна единица предвидена со Законот за мерните единици 
и мерилата, под услов, согласно со одредбата од член 53 
на овој закон, да не се утврди дека тие мерила повеќе не 
одговараат на потребите за мерење и на другите услови 
определени со тој закон. 

2. Мерилата што се користат како резервни делови за 
опрема увезена според договори склучени пред 18 мај 1984 
година, со кои се врши мерење во мерни единици што не 
се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата, 
можат да се употребуваат и по 18 мај 1984 година, ако ги 
исполнуваат пропишаните метролошки услови и ако има-
ат табели што го даваат наспоредниот однос меѓу мерна-
та единица во која мери мерилото и соодветната мерна 
единица предвидена со тој закон. 

3. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за определување на рекол 
до кој во јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат ме-
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рилата со кои се врши мерење во мерните единици што не 
се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80 и 55/83). 

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

Е.п.бр. 249 
15 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

334. 

СФРЈ", бр. 54/83) во точка 1 став 1 бројот: „17" се замену-
ва со бројот: „22", бројот: „16" се заменува со бројот: „21", 
а бројот: „15" се заменува со бројот: „20". 

Во став 3 бројот: „0,081" се заменува со бројот 
„0,104". 

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

Е. П. бр. 259 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мер-
ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИС-

ХРАНА НА ДОБИТОК 
1. На организациите на здружен труд што се занима-

ваат со производство на добиточна храна односно со од-
гледување на добиток им се забрануваа за производство 
на добиточна храна односно за исхрана на добитокот да 
употребуваат пченица и пченично брашно. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти, во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, 
може да одобри пченицата да се користи за исхрана на ри-
би во рибниците, како и пченицата која не е подобна за чо-
вечка исхрана поради тоа што значително отстапува од 
пропишаниот квалитет, да се користи за производство на 
добиточна храна. 

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

Е. п. бр. 258 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

335. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ-
СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 

НА 1984 ГОДИНА 
1. Вр Одлуката за производителските продажни цени 

за пченица од родот на 1984 година („Службен лист на 

336. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на агро-
индустрискиот комплекс утврдена со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица од ро-

дот на 1984 година(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/83) во 
точка 1 став 1 бројот: „17" се заменува со бројот: „22", 
бројот: „16" се заменува со бројот: „21", а бројот: „15" се 
заменува со бројот: „20". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „0,081" се заменува со 
бројот: „0,104". 

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

Е. п. бр. 260 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

337. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТРИЦИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка на »пченица се должни на индивидуалните 
производители на пченица, на нивно барање, непосредно 
или преку организациите на здружен труд од кои е купена 
пченицата, да им продаваат трици во количество од нај-
малку 10% од пченицата од родот на 1984 година продаде-
на на тие организации* 



Страна 882 - Број 33 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јуни 1984 

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

Е. ш бр. 261 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земљарич, е. p. 

338. 
Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-

те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр, 1/80, 38/80 и 21/84}, 
во врска со точка 8 од Одлуката за условите и начинот на 
формирање на цените и за општествената контрола на це-
ните во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/84), 
врз основа на соработката со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење можат цените за масло за јадење да ги 
формираат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Масло од соја и Масло од сон-
маслена репка чоглед 

1) сурово масло за јадење 
2) рафинирано масло за 

јадење: 

111,40 дин/kg 122,54 дин/kg 

- во буриња, најмалку 
од 50 kg (ринфуза) 120,64 дин/kg 135,79 дин/kg 

- во лименки и плас-
тична амбалажа, од 
3 до 25 литри 126,12 дин/лит. 140,39 дин/лит. 

- во стаклени шиши-
ња од 1 литар 127,20 дин/лит. 141,49 дин/лит. 

- во стаклени шиши-
ња од 1/2 литар 

63,45 дин/1/2 
лит. 

70.70 дин/1/2 
лит. 

- во пластични шиши-
ња од 1 литар 128,95 дин/лит. 148,39 дин/лит. 

- во пластични шиши-
ња од 3/4 литри 

96,65 дин/3/4 
лит. 

107,50 дин/3/4 
лит. 

- во пластични шиши-
ња од 1/2 литар 

63,82 дин/1/2 
лит. 

71,60 дин/1/2 
лит. 

Цените за мешани масла за јадење се формираат 
сразмерно со учеството на одделни видови масла за јаде-
ња во тие мешавини по цените на тие масла од став 1 од-
редба под 1 на оваа точка. 

2, Цените на производите од точка 1 т оваа одлука 
важат при постојните услови за продажба, како највисоки 
продажни цени на производителите франко истоварна 
станица на купувачот. Во цените за рафинирано масло за 
јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на 
амбалажата, а во цените за сурово масло за јадење и рафи-
нирано масло за јадење во буриња, во стаклени шишиња, 
во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 литри не е 
засметана вредноста на амбалажата, На тие цени се засме-
тува вредноста на амбалажата утврдена со прописите. 

3. Организациите на здружен труд што произведува-
ат масло за јадење и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет на масло за јадење (во натамош-
ниот текст: организациите), како и работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: 
иматели на дуќани) можат своите постојни продажни це-
ни за масло за јадење затечено на залихи да ги зголемат, и 
тоа за: 

Масло од соја и Масло од сон-
маслена репка чоглед 

1) сурово масло за јадење 23,90 27,14 
2) рафинирано масло за 

јадење: 
— во буриња, најмалку 

од 50 kg (ринфуза) 
— во буриња, најмалку 

од 50 kg (ринфуза) 23,90 28,79 
- во лименки и плас-

тична амбалажа, од 
23,90 3 до 25 литри 23,90 28,79 

- во стаклени шиши-
ња од 1 литар 23,90 28,79 

- во стаклени Шиши-
ња од 1/2 литар 11,95 14,40 

- во пластични шиши-
ња од 1 литар 23,90 33,79 

- во пластични шише-
нца од 3/4 литри 17,93 21,58 

- во пластични шиши-
ња од 1/2 литар 11,35 14,40 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
масло за јадење можат цените за масло за јадење затечено 
на залихи да ги зголемат за износите од став 1 на оваа точ-
ка. 

Организациите на здружен труд Што се занимаваат 
со промет на масло за јадење и имателите на дуќани 
можат цените на масло за јадење во промет на големо од-
носно на мало, за масло за јадење што е затечено на зали-
хи, да ги зголемат така што на набавната цена да ги засме-
туваат износите од став 1 на оваа точка. 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат 
попис на сите количини залихи на масло за јадење од точ-
ка 1 на оваа одлука затечени на 29 јуни 1984 година, како и 
на сите количини «а тие масла што до тој .Ден им се факту-
рирани на организациите и на имателите на дуќани од 
производителите односно добавувачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од точка 3 став 1 на оваа одлука 
за сите попишани количини, организациите и имателите 
на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето кни-
говодство или во друга евиденција, во согласност со про-
писите, и таа разлика може да се користи во согласност со 
прописите. 

Имателите на дуќани пропишаните количини на про-
изводи од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријават на над-
лежниот орган на чија територија ја вршат дејноста. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 262 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земл»арич, е. р. 

339. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДОТ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗИ И СУПЕРАНА-
ЛИЗИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА 
ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО, БАКАР, ЖЕЛЕЗО И НИ-
КЕЛ) ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ - МАСЛАТА, 

МАСТИТЕ И МАРГАРИНОТ 

Член 1 
Анализа и суперанализа на животните намирници -

маслото, маста и маргарином заради определување на ко-
личината на тешки метали - олово, бакар, железо и никел 
- (во натамошниот текст: тешки метали), се врши по ме-
тодот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Определувањето на количината на тешки метали во 

маслата, мастите и маргаринот се врши по методот на 
атомска апсорпциона спектрофотометрија (А А С). 

Методот од став 1 на овој член е отпечатен како при-
лог М кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Член 3 
За вршење на анализи и суперанализи на мостри од 

масло, масти и маргарин се употребуваат реагенси што 
мораат да бидат со чистотија „рѓо analysi", а водата мора 
да биде редестилирана. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

08 Бр. 195 
1 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

Прилог М 

МЕТОД ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИ-
ЗИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА ТЕШ-
КИ МЕТАЛИ (ОЛОВО, БАКАР, ЖЕЛЕЗО И НИКЕЛ) ВО 
ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ - МАСЛАТА, МАСТИТЕ 

И МАРГАРИНОТ 

Принцип 
Атомската апсорпциона спектрофотометрија се 

врши по суво спалување на мострата. 

Апаратура и прибор 
При примената на атомска апсорпциона спектрофо-

тометрија се употребуваат следните апарати и прибор: 
- Атомски апсорпционен спектрофотометар, со ко-

рекција за неспецифична апсорпција; 
- порцуланско чапче, глазиране, h — 45 mm до 50 

mm; 
- одмерни садови 5 ml и 10 ml; 
- муфолна печка за спалување; 
- електрична грејна плоча; 
- сушилница; 
- аналитичка вага. 

Подготвување 
Сите лабораториски садови треба да се измијат со 

азотна киселина 1 + 1 и да се исплашат со редестилирана 
вода. 

Ново глазиране порцуланско чапче се подготвува та-
ка што во него се спроведува целата постапка за определу-
вање, со мостра како за анализа. 

Постапка 
Во глазираното порцуланско чапче (правилно под-

готвено за анализа) се одмерува околу 20 g± 0,1 g мостра, 
се додава 1 ml 25% раствор на магнезиум-нитрат во апсо-
лутен етанол и се суши на 105°С, 16 саати во сушилница 
(ако е во прашање маргарин, сушењето е задолжително), а 
потоа околу 2 саата на 130°С. 

Чапчето се става на електрична грејна плоча и масата 
постепено се издимува. 

Минерализацијага може да се забрза со користење на 
фитил подготвен од квалитативна филтер-хартија (What-
man N0 41 или на неа слична) што полека ќе се нурне во 
мострата, ќе се почека да се натопи и потоа внимателно се 
запалува со мал исечок од филтер-хартија. 

Височината на пламенот не смее да биде поголема од 
lem до 2 cm. 

Во двата случаи се води сметка масата да не прска. 
Се продолжува затоплувањето додека не се јагленоса це-
лата маса. Се пренесува во печка за жарење и, со бавно 
зголемување на температурата, се жари на 450°С ± 10°С, 
2-4 саати, односно додека пепелот не побели. 

Ако по жарењето, остатокот не е бел, се натопува со 
вода (неколку капки), се додава 1 ml до 2 ml концентрира-
на азотна киселина, се покрива со саатно стакло и се загре-
ва на решо околу половина час. По тоа ќе се намали загре-
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вањето, се открива и бавно се впарува киселината, а потоа 
загревањето внимателно се засилува. Се става во печка за-
греано на 100 - 200°С, внимателно се зголемува темпера-
турата до 450°С± 10°С и се жари околу еден час. 

Добиениот остаток се прелива со 2 ml 6М хлороводо-
родна киселина, се загрева, се пренесува во одмерен сад од 
10 mi или 5 ml, зависно од бројот на металите и осетливос-
та на инструментите, и се дополнува со редестилирана во-
да до ознаката. Добиениот раствор се користи за опреде-
лување на олово, бакар, железо и никел, според упатство-
то што е дадено со секој апарат. Испитувањето се врши 
најмалку со три паралелни определувања, со три слепи 
проби. Слепите проби се изведуваат од самиот почеток на 
определувањето. 

Пресметување 

Резултатот се изразува во mg/kg, а се пресметува ка-
ко просечна вредност на три паралелни определувања, 
при корекција со просечната вредност од три слепи проби 
според формулата: 

1) ако постои стандардна крива 

каде што 
а — е концентрација на металот во пробата, отчита-

на од кривата^ во mg/ml 
в - е концентрација на металот во слепата проба, от-

читана од кривата, во mg/ml 
V - е зафатнина во која е растворен остатокот по 

жареното, во ml 
g - е одмерената мостра, во грамови: 

2) ако се работи без стандардна крива, а со помош на 
еден или повеќе стандардни раствори: 

каде што 
Епроба — е екстинкција на пробата 
Еслепа — е екстинкција на слепата проба 
Естандард — е екстинкција на стандардниот раствор 

чија концентрација е С во mg/ml 
V - е зафатнина во која е растворен остатокот по 

жареното, во ml 
g — е одмерената мостра, во грамови. 
Забелешка: Ако добиените резултати на определува-

ње отстапуваат од просечната вредност повеќе од 50% за 
олово и бакар, односно 30% за железо и 40% за никел, ис-
питувањето мора да се повтори. 

Прецизност на определувањето 
Поради дисперзија на резултатите на пропишаниот 

метод, се сметаат како исправни и оние мостри што 
содржат повеќе олово за 50% (односно до 0.15 mg/kg), ба-
кар за 50% (односно до 0,60 mg/kg), железо за 30% (однос-
но до 1,95 mg/kg) и никел за 40% (односно до 0,42 mg/kg) 
од вредностите пропишани со Правилникот за количини-
те на пестициди и други отровни материи, хормони и ан-
тибиотици на микотоксините што можат да се наоѓаат во 
животните намирници („Службен лист на СФРЈ**, бр. 
59/83). 

340. 
Врз основа на член 115 став 3 од Законот за основни-

те права на воените инвалиди и на семејствата на паднати-
те борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), Со-
јузниот комитет за прашања на борците и воените инвали-
ди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОДОБРИ 
ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ПО ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВА-
ЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

НА ЛИЦАТА СО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Исплатата на инвалиднина, на додаток за нега и по-

мош од сграна на друго лице, на ортопедски додаток и на 
постојан инвалидски додаток со трансферирање во стран-
ство може да му се одобри на странец кој има живеалиште 
во странство. 

Член 2 
Исплатата на паричните примања од член L на овој 

правилник со трансферирање во странство на југословен-
ски државјанин или на странец-бивш југословенски 
државјанин кој има живеалиште во странство може да му 
се одобри, ако со меѓудржавен договор не е определено 
поинаку, под услов тоа лице да се иселило од оправдани 
причини, со оглед на семејните и материјалните прилики 
и да не е осудено со правносилна судска пресуда на казна 
затвор за кривични дела против основите на социјалис-
тичкото самоуправно општествено уредување и безбед-
носта на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и за кривични дела против стопанството и единство-
то на југословенскиот пазар односно против него да не се 
води кривична постапка за тие дела, како и под услов во 
странство да не дејствува против уставниот поредок на 
СФРЈ и против интересите на народите и народностите на 
Југославија. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 546 
11 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковскн, с.р. 

341. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата о(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МА-
СА - ВАГИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО ДВИЖЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за мерила на маса - ваги за мерење на возила (шин-
ски и друмски) во движење (во натамошниот текст: ваги). 
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Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознака MUS-(3 ;4)/2. 

Член 2 
Вагите се наменети за: 
1) мерење на нафта и нафтени деривати, јаглен, руда, 

шеќерна репка, чакал и сличен материјал (вага со класа на 
точност Г ц р /0,1 или со класа на точност СШ)/0,2); 

2) мерење на осното оптоварување на возилото, и за 
контролно мерење заради издвојување на преоптоварени-
те возила, како и за примена на тарифата на превозот (ва-
га со класа на точност ( Д р ; 

Член 3 
Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразби-

раат мерилата на маса што служат за определување на ма-
сата на возилото под влијание на силата на гравитацијата 
(земјина тежа) врз таа маса, кога возилото се движи преку 
приемникот на оптоварувањето. 

Член 4 
Вагите можат да бидат: 

1) ваги за мерење на масата: 
а) на неповрзаните шински возила во движење; 
б) на поврзаните шински возила во движење 

2) ваги за мерење на масата на друмските возила во 
движење. 

Вагите од став 1 на овој член можат да ја мерат маса-
та на возилата: 

а) со мерење на одделни осни оптоварувања; 
о) со мерење на вкупната маса на возилото. 

Член 5 
Вагите мораат да бидат конструирани така што на 

нив да може да се мери и масата на возилото или на оски-
те оптоварувања во мирување. 

Зависно од бројот на поделоците, кога е во прашање 
статичко мерење, вагите се делат во класи на точност спо-
ред следната табела: 

Член 6 
Вагите мораат да бидат конструирани така што во 

нормални услови на нивно користење да се обезбеди не-
променливост на метролошките услови пропишани со 
овој правилник. 

Член 7 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) вредност на поделокот d (во натамошниот текст: 

поделок), е вредноста изразена во единица на маса и ја 
претставува разликата на две последовни прекинувач^ 
покажувања; 

2) опсег на мерењето на вагата е подрачјето на мере-
њето ограничено со најмала маса (во натамошниот текст: 
Min мерење) и со најголема маса (во натамошниот текст: 
Мах мерење) што може да се мери и во кое грешките на 
мерењето се во границите дозволени со овој правилник; 

3) нулева положба е подрачјето во кое покажувачот 
на рамнотежата мора да се наоѓа пред почетокот на мере-
њето кога на приемникот на оптоварувањето нема оптова-
рување; 

4) точност при прегледот на вага со тегови е сложува-
ње на резултатите помеѓу едно мерење и точната вредност 
на мерената маса; 

5) точност при прегледот на вага со возила во 
движење (динамичко мерење) е разликата помеѓу по-
кажувањето на вагата при мерење на масата на возилото 
во движење и при мерење на масата на исти возила во ми-
рување (статичко мерење) ; 

6) сигурност на покажувањето на масата на вага е ме-
ѓусебната усогласеност на резултатите од мерењето при 
повторени мерења на иста маса во непроменети услови; 

7) осетливоста на вагата се изразува со количник на 
промената на покажувањето на вагата и на масата на до-
датокот што ја предизвикал таа промена; 

8) грешка поради заокружување кај прекинувачкиот 
покажувач е разликата помеѓу вредноста што ја покажува 
прекинувачкото покажување и вредноста што би се доби-
ла покажувањето да е непрекинувачко и може да изнесува 
најмалку 0,5 поделоци; 

9) возила во движење се друмските и шинските вози-
ла. 

II. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 8 
Кога вага за мерење на масата на возилото во 

движење се користи и како вага со неавтоматско функцио-
нирање, таа мора да ги исполни сите услови во поглед на 
конструкцијата што се однесуваат на ваги со ^автомат-
ско функционирање. 

Член 9 
Вагите за мерење на поврзани возила во движење мо-

раат да се постават на рамен дел на пруга односно на ко-
ловоз и наклонот не смее да биде поголем од 2% зависно 
од должината на композицијата што се мери, ако произво-
дителот на вагата не пропишал поинаку. 

Член 10 
Приемникот на оптоварувањето на вагата за мерење 

на поврзани возила во движење мора да биде оддалечен од 
кривини, свртници и вкрстувања најмалку за должината 
на композицијата што се мери, ако производителот на ва-
гата не пропишал поинаку. 

Член И 
Брзината на движењето на возилата што се мерат мо-

ра да биде константна и не смее да биде поголема од 10 
km/h. Ако брзината на возилата е поголема од соодветна-
та најголема брзина за таа вага, податокот на мерењето не 
смее да се искаже или смее да се искаже но со посебно 
предупредување дека условите за мерење не одговараат на 
пропишаните. 

Член 12 
Масата на возилата смее да се мери само при влече-

ње на возилата. 

Член 13 
Вагите за мерење на неповрзани возила мора да ги 

исполнуваат метролошките услови за вградување -
MUS.M-(3;4)/l, објавени во Правилникот за метролошки-
те услови за мерила на маса со неавтоматско функциони-
рање, со класа на точност СИТ) и (ДЦ) („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/82). 

Член 14 
Вагите за мерење на возила во движење со течен ма-

теријал мораат да имаат приемник на оптоварување на 
кој можат истовремено да се измерат сите осни оптовару-
вања на возилата односно целото возило. 
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Член 15 
Уредот за контрола на исправноста на работата 

може да биде со полуавтоматско или автоматско дејству-
вање, и тоа: 

1) на аналогниот дел во вид на контролен (испитен) 
број на 80% до 95% од Мах мерење и може да отстапи нај-
многу два поде лока од назначената вредност; 

2) на диги талниот - електронски дел со покажуваните 
и сигнализацијата ако грешката сама по себе не е јасна и 
забележлива. 

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 16 
Под граници на дозволени грешки (во натамошниот 

текст: ГДГ), во смисла на овој правилник, се подразбира-
ат ГДГ при испитување на типот, при првиот преглед и 
периодичниот преглед, и тоа: 

1) ГДГ при преглед на теговите со класа на точност 
Mi (статичко испитување); 

2) ГДГ при преглед со возила во движење (динамичко 
испитување). 

Член 17 
ГДГ на нулева положба изнесува ± 0,25 од поделокот 

за неоптоварена вага кај која покажувачот мора да биде 
претходно доведен во нулева положба односно мора да 
биде извршена корекција на отстапувањето од нула. 

Член 18 

ГДГ за ваги со класа на точност С п р , за точност изне-
суваат при статичко испитување кај ваги со класа на точ-
ност CjlD : 

1) ± 0,5 поделок од вредноста на Min мерење до 500 
поделоци, вклучувајќи го и 500-иот поделок; 

2) ± 1 поделок за оптоварување преку 500 поделоци 
до 2000 поделоци, вклучувајќи го и ̂ 000-иот поделок; 

3) ± 1,5 поделок за оптоварување преку 2000 подело-
ци. 

Член 19 
ГДГ за ваги со класа на точност (ПД), за точност изне-

суваат при статичко испитување кај ваги со класа цД^точ-
ност (ПЦ)' 

1) ± 0,5 поделок од вредноста на Min мерење до 50 
поделоци, вклучувајќи го и 50-иот поделок; 

2) ± 1 поделок за оптоварување преку 50 поделоци 
до 200 поделоци, вклучувајќи го и 200-иот поделок; 

3) ± 1,5 поделок за оптоварување преку 200 подело-
ци. 

Член 20 
Условите од чл. 18 или 19 кај покажувачкиот уред со 

прекинувачко покажување мора да се применат врз резул-
татите од мерењето претходно корегирани за грешката на 
заокружувањето. 

Апсолутната вредност на условите пропишани со чл. 
18 или 19 на овој правилник може да се зголеми за 0,2 од 
поделокот. 

Член 21 
ГДГ за сигурност е еднаква со апсолутната вредност 

на ГДГ при дадено оптоварување пропишани во чл. 18 
или 19 на овој правилник, кај прекинувачкото покажува-
ње, а резултатите на мерењето претходно мораат да се ко-
ригираат за грешката на заокружувањето. 

. Член 22 
ГДГ на главниот издвоен дел на вагата изнесува 0,7 

од ГДГ пропишани во чл. 18 или 19 на овој правилник. 

Член 23 
ГДГ при враќање на покажувачот на нула изнесува 

најмногу 0,5 од поделокот. 

Член 24 
Ако вагата има повеќе покажувачки уреди разликата 

на нивните меѓусебни покажувања не смее да биде поголе-
ма од апсолутната вредност на ГДГ пропишани во чл. 18 
или 19 на овој правилник. 

Член 25 
ГДГ при преглед на неповрзаните шински возила во 

движење се еднакви со дозволените грешки од чл. 18 или 
19 на овој правилник зголемени за 0,5 од поделокот. 

Член 26 
ГДГ при преглед на поврзани возила во движење за 

композиција изнесува: 
1) ± 0,5 Уп vo procenti od masata па kompozicijata, ka-

de sto n е бројот на шинските возила во композицијата, за 
композиции од 4 до 25 шински возила; 

2) ± 0,1% од масата на композицијата за композиции 
преку 25 шински возила. 

Член 27 
ГДГ при преглед на поврзани возила во движење за 

одделни возила изнесува ±0,2% од Мах мерење на вагата. 

Член 28 
ГДГ при преглед на поврзани возила во движење кај 

вагите за мерење на осно оптоварување изнесува ± 2% од 
големината на осното оптоварување. 

Член 29 
Вагата мора да ги исполнува условите пропишани со 

овој правилник при: 
1) промена на температурата од — 10°С до + 40°С, со 

тоа што промената на температурата не е поголема од 
5°С на час. Ако температурниот опсег отстапува од наве-
дениот, мора да биде назначен на вагата и не смее да биде 
помал од 30°С; 

2) промена на напонот на изворот на електрична 
енергија од - 15% до + 10% од номиналната вредност; 

3) промена на фреквенцијата ± 2% од номиналната 
вредност. 

Член 30 
При промена на температурата за 5°С покажувачот 

на покажувачкиот уред, кој претходно е доведен во нулева 
положба, не смее да го промени покажувањето за повеќе 
од 1 поделок. 

Член 31 
Вредноста на Min мерење за поединечно мерење на 

возила во движење изнесува 40% од Мах мерење, при ме-
рења кај кои ГДГ има вредност пропишана во член 25 на 
овој правилник. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 32 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. ^ 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да 
можат да се избришат или симнат. 
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Член 33 
Натписите и ознаките мораат да бидат групирани на 

видно место на вагата или на натписната плочка и мораат 
да ги содржат следните податоци: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) тип на вагата; 
3) сериски или фабрички број со годината на произ-

водството; 
4) опсег на мерењето од до или М т 

Мах ; 
5) поделок д === ; 
6 ) класа на ТОЧНОСТ (класа на ТОЧНОСТ при статичко 

мерење преку процентуалниот износ на дозволената греш-
ка при динамичко мерење); 

7) службена ознака на типот за ваги за кои е изврше-
но испитувањето на типот; 

8) температурен опсег, ако е поинаков од опсегот 
-10°С до +40°С; 

9) напон и фреквенција на електричниот приклучок. 

Член 34 
Натписите: опсег на мерењето (Мт , Мах ) 

и поделок (е!) мораат да бидат испишани во непосредна 
близина на покажувачкиот уред. 

Во непосредната близина на покажувачот на масата, 
како и при печатењето на вредноста на масата мора да се 
наоѓа ознака на единицата за маса. 

На вагите мора да биде назначена вредноста на кон-
тролниот број: 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите произве-

дени до 1 јули 1984 година, можат да се поднесуваат на 
преглед и жигосување ако ги исполнуваат условите во по-
глед на ГДГ пропишани со овој правилник. 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-481-2/2 
29 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

342. 

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 
15 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД 

ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
1. Народните банки на републиките и народните бан-

ки на автономните покраини (во натамошниот текст: на-
родните банки), на пласманите од примарната емисија 
пресметуваат и наплатуваат камата по стапките и на на-

чинот што се предвидени со оваа одлука, ако со сојузен 
пропис не е определено поинаку. 

2. Народните банки, на/ пласманите од примарната 
емисија наплатуваат од банките камата по стапка од 34% 
годишно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на-
родните банки наплатуваат камата: 

1) по стапка од 21% годишно - на пласманите за рабо-
ти на извозот на стоки и услуги; 

2) по стапка од 23% годишно - на пласманите за про-
изводство, сезонски залихи и пазарни стоковни резерви на 
земјоделски и прехранбени производи; 

3) по стапка од 25% годишно - на пласманите за зали-
хи на јаглен, увоз на суровини и репродукциони материја-
ли, продажба односно купување на домашна опрема и 
бродови во земјата и за кредитирање на граѓаните врз ос-
нова на продажба на девизи. 

Одредбата под 1 од став 2 на оваа точка се применува 
и на пласманите што народните банки и ги даваат на Ју-
гословенската банка за меѓународна економска соработка. 

3. На износот на пласманите од точка 2 на оваа одлу-
ка, што не е вратен во договорениот рок, народните банки 
наплатуваат затезна камата по стапка од 45% годишно. 
Камата по стапка од 45% годишно народните банки на-
платуваат и на износот на користените средства од при-
марната емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека 
банката го користела без основ во прописите. 

4. Обновувањето на пласманот и продолжувањето на 
рокот за враќање на пласманот се смета, во смисла на 
оваа одлука, како нов пласман. 

5. Каматата на пласманите од примарната емисија се 
пресметува и наплатува тримесечно наназад, односно при 
конечната наплата на користените средства од примарна-
та емисија кога таа наплата се врши пред истекот на три-
месечниот период. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ка-
матата за купување на хартии од вредност се пресметува 
однапред за време од денот на купувањето до рокот на 
втасаноста на хартиите од вредност. Пресметка на кама-
тата за купување на хартии од вредност се врши со приме-
на на каматната сметка на маса. 

6. При пресметувањето на каматата на пласманите 
од примарната емисија се применува системот на пре-
сметка по кој месецот и годината се сметаат според кален-
дарските денови. 

7. Народните банки во договорите за користење на 
примарната емисија, почнувајќи од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, ќе предвидат одредба за промен-
ливост на каматните стапки во согласност со промените 
на каматните стапки на пласманите од примарната емиси-
ја што ќе ги утврди Советот на гувернерите. 

На средствата од примарната емисија што банките и 
Југословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка ги искористиле кај народните банки до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, народните банки ќе напла-
туваат редовна камата по стапката по која тие средства се 
искористени. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за каматните стапки за купу-
вање хартии од вредност и на кредитите од примарната 
емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, 32/82, 60/82, 
4/83, 36/83 и 54/83). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1984 година. 

О. бр. 35 
8 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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343. ~ 

Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, 
член 22 и со член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76,41-/81 и 26/84), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА 
ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАН-

СИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките и други финансиски организации (во ната-
мошниот текст: банка) што ги користат средствата на за-
должителната резерва за одржување на својата дневна 
ликвидност се должни на Народната б£нка на Југославија 
да и платат по 0,15% за секој ден на користениот износ на 
средства за задолжителната резерва. 

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го пре-
сметува и го плаќа месечно. Пресметката на надоместот 
заедно со налогот за уплата на надоместот банката ја под-
несува до Службата за општествено книговодство до 10-ти 
во месецот за претходниот месец, истовремено'со подне-
сување на пресметката на задолжителната резерва. 

Пресметката на надоместот која се составува во 
смисла на став 2 од оваа точка, банката и ја доставува и на 
народната банка на републиката односно на народната 
банка на автономната покраина, која'врши контрола на 
таа пресметка. 

2. Како банки, во смисла на оваа одлука, се сметаат 
основната банка и здружената банка, основани во смисла 
на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77, 59/81 и 9/84). 

Како други финансиски организации, во смисла на 
оваа одлука, се сметаат финансиските организации, од 
член 16 став 7 на Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

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

О. бр. 36 
8 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 

Здружението на банките на Југославија, Советот на гувер-
нерите донесува 

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

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

1) во точка 37 по аналитичката сметка 3402, се додава 
нова аналитичка сметка 3403, која гласи: 

„3403 - Побарувана во девизи од ОЗТ од стопанската 
дејност за користени кредити за рефинансирање по Кре-
дитната спогодба за 1983"; 

2) по точка 37 се додаваат нови точ. 37а, 37б, 37в и 
37г, кои гласат: 

"37а) сметка 341 - Побарувања по долгорочни креди-
ти во девизи од СИЗ од стопанската дејност 

3410 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи 
од СИЗ од стопанската дејност 

3411 - Побарувања по долгорочни крпити во девизи 
од СИЗ од стопанската дејност за обртни средства 

» 3413 - Побарувања во девизи од СИЗ од стопанската 
дејност за користени кредити за рефинансирање по Кре-
дитната спогодба за 1983 година 

3419 - Други побарувања по долгорочните кредити 
во девизи од СИЗ од стопанската дејност; 

376) сметка 342 -- Побарувања по долгорочни кредити 
во девизи од ОЗТ од општествената дејност 

3420 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи 
од ОЗТ од општествената дејност за основните средства 

3421 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи 
од ОЗТ од општествената дејност за обртни средства 

3423 - Побарувања во девизи од ОЗТ од општествена-
та дејност за користени кредити за рефинансирање по 
Кредитната спогодба за 1983 година 

3429 - Други побарувања по долгорочните кредити 
во девизи од ОЗТ од општествената дејност"; 
; v ,,37в) сметка 343 - Побарувања по долгорочни креди-

во девизи од СИЗ од општествената дејност 
3430 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи 

од СИЗ од општествената дејност 
3433 - Побарувања во девизи од СИЗ од општестве-

ната дејност за користени кредити за рефинансирање по 
Кредитната спогодба за 1983 година". 

м37г) сметка 344 - Побарувања по долгорочни креди-
ти во девизи од ОПЗ 

3440 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи 
од ОПЗ 

3443 - Побарувања во девизи од ОПЗ за користење на 
кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 
1983 година"; 

3) во точка 38 по аналитичката сметка 3453 се додава 
нова аналитичка сметка 3454, која гласи: 

"3454 - Побарувања во девизи од банките и од други 
финансиски организации за користени кредити за рефи-
нансирање по Кредитната спогодба за 1983 година; 

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

344. 

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

О. бр. 39 
7 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија,, 
Радован Макиќ, е. р. 
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345. 

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 65 став 
2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ'\ бр. 
32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ 
1. Скроените, инвалидските и семејните пензии, 

усогласени по мл. 64 и 65 став 1 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници, се 
усогласуваат со движењето на просечните животни тро-
шоци во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија така што, почнувајќи од 1 јули 1984 година, се зголе-
муваат за 10% од пензиите исплатени за месец јуни 1984 
година. 

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон 
пензијата на носители на „Партизанска споменица 194Г\ 
на лицата одликувани со Орден на народен херој и на бор 
пите од Иранската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го над-
мине износот на највисокиот месечен личен доход на фун-
кционер во федерацијата од претходната година. 

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

Бр. 30-1 
22 јуни 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
на Прегседате петвото, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

346. 

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-
ца и за други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во 
согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. На воен осигуреник кој ги исполнува условите за 

стекнување право на додаток на деца пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми на детска за-
штита на децата на воените осигуреници, им припаѓа до-
даток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години живот - во износ 
од 1.040 динари месечно; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
живот, а за дете на редовно школување во осумгодишно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години живот, како и за дете кое наполнило над 15 го-
дини живот, ако е на редовно школување во училиште со 
средно насочено образование или во друго средно учи-
лиште - во износ од 1.352 динари месечно; 

3) За лече на редовно школување во виша школа или 
на факултет или друга висока школа, како и за дете напол-
но неспособно за стопанисување во износ од 1.664 дина-
ри месечно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на 
деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 69/ЅЗ). 

3. Оваа одлука се применува од 1 јули 1984 година. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 31-1 
22 јуни 1984 година 

Белград 

Собрание ш Заедницата 
за социјално осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

347. 

Врз основа на член 76 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), и член 50 став 3 од Статутот на Сто-
панската комора на Југославија, Собранието на Стопан-
ската комора на Југославија на 12 седница одржана на 17 
април 1984 година со стопанските комори на републиките 
и стопанските комори на автономните покраини, во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ СО ОП-
РЕДЕЛЕНИ ФИРМИ ВО СТРАНСТВО И СО ФИЗИЧ-
КИ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ 

СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 
1. Организациите на здружен труд и другите самоуп-

равни организации и заедници(во натамошниот текст: ор-
ганизациите на здружен труд) и формите на вршење сто-
пански дејности во странство и работниците вработени во 
нив, при вршењето работи на надворешнотрговски про-
мет со фирми и физички лица во странство, се должни да 
постапуваат во согласност со прописите, добрите деловни 
обичаи, совесноста и општиот деловен морал, моралните 
и имотните интереси на општествената заедница, а исто 
така да го чуваат и својот углед, угледот на другите орга-
низации и заедници и угледот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство. 

2. Организациите на здружен труд од точка 1 на оваа 
одлука се должни, пред да воспостават деловни односи со 
фирми и физички лица во странство, да ги прибават и со-
весно со внимание на добар стопанственик да ги проучат 
информациите за фирмите, а особено за физичките лица 
со кои воспоставуваат деловни односи. 

Информациите од став 1 на оваа точка се прибавува-
ат од Стопанската комора на Југославија. 

Формите на вршење стопански дејности во странство 
од точка 1 на оваа одлука се должни информациите од 
став 2 на оваа точка да ги прибавуваат преку своите ма-
тични организации. 

3. Се смета дека определена фирма во странство не ги 
исполнува условите во поглед на погодноста за работење 
со организации на здружен труд и со форми на вршење 
стопански дејности во странство во смисла на оваа одлука 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јуни 1984 
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ако од прибавените информации се утврди дека се во пра-
шање фирми чии сопственици, сосопственици или лица 
вработени во тие фирми: 

1) соработувале со окупаторот, се политички емиг-
ранти со потекло од Југославија, како и лица чие однесу-
вање е вперено против интересите на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) имале посебни овластувања и одговорности или 
вршеле стручни работи во форми на вршење стопански 
дејности во странство, а по одлуката на надлежните орга-
ни не се вратиле во земјата; 

3) со правосилна судска пресуда се осудени поради 
сторено кривично дело против општествен имот, или ако 
против нив е поведена кривична постапка; 

4) по сторено кривично дело против општествен 
имот односно по сомнение за сторено кривично дело 
емигрирало и станале недостапни за органите на општес-
твената контрола, без оглед на тоа дали кривичната по-
стапка е веќе поведена или не е поведена. 

Се смета дека определени фирми во странство не ги 
исполнуваат условите од став 1 на оваа точка ако формал-
но се водат на имиња на други лица, а .вистинските соп-
ственици се лица од одредбите под 1) до 4) на оваа точка, 
или ако таквите фирми вршат работи во името и за сметка 
на тие лица. 

4. Врз основа на одлуката на Комисијата од точка 10 
на оваа одлука ќе се смета дека определена фирма во 
странство не ги исполнува .условите во поглед на погод-
носта за работење со организации на здружен труд и со 
форми на вршење стопански дејности во странство во 
смисла на оваа одлука, ако од информациите од став 1 на 
точка 2 од оваа одлука се утврди дека се во прашање фир-
ми чии сопственици, сосопственици, или лица вработени 
во тие фирми: 

1) имале посебни овластувања и одговорности во ор-
ганизација на здружен труд; 

2) вршеле стручни работи во организација на 
здружен труд во врска со надворешнотрговскиот промет, 
односно економските односи со странство. 

5. Се смета дека определено физичко лице во стран-
ство, кое за сметка на странска фирма се занимава со над-
ворешнотрговско работење, не ги исполнува условите во 
поглед на погодноста за работење со организации на 
здружен труд и со форми на вршење стопански дејности 
во странство, во смисла на оваа одлука, ако од пријавени-
те информации се утврди дека фиктивно е вработено во 
странство а неговото место на постојан престој или живе-
алиште е во Југославија. 

6. Организациите на здружен труд и формите на 
вршење стопански дејности во странство не можат да ра-
ботат со фирмите и физичките лица од точ. 3,4 и 5 на оваа 
одлука. 

Учесниците во надворешнотрговските и другите ра-
боти со странство, како и органите во постапка на контро-
ла, во рамките на своите надлежности и законски овласту-
вања се должни да ги спроведуваат заклучоците и мерките 
на Комисијата од точка 10 на оваа одлука и да се грижат 
за нивното спроведување. 

7. Организациите на здружен труд и формите на 
вршење стопански дејности во странство се должни да ја 
запознаат Стопанската комора на Југославија со сознани-
јата за фирмите и физичките лица од точ. 3, 4 и 5 на оваа 
одлука. 

8. Евиденција за фирмите и физичките лица од точ. 3, 
4 и 5 на оваа одлука води Стопанската комора на Југосла-
вија. 

9. Стопанската комора на Југославија им дава инфор-
мации од евиденцијата од точка 8 на оваа одлука на заин-
тересираните организации на здружен труд и на самоуп-
равните организации и заедници преку стопанските комо-
ри на републиките и стопанските комори на автономните 

покраини, а на другите заинтересирани органи - непосред-
но. 

10. Во Стопанската комора на Југославија се форми-
ра Комисија за спроведување на Одлуката за уредување 
на деловните односи со определени фирми во странство и 
со физички лица во странство што се занимаваат со надво-
решнотрговско работење (во натамошниот текст: Коми-
сијата), во чиј состав влегува по еден претставник на Сто-
панската комора на Југославија, на стопанските комори 
на републиките и на стопанските комори на автономните 
покраини, на Сојузниот извршен совет односно на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации што 
ќе ги определи Сојузниот извршен совет, на Народната 
банка на Југославија и на Здружението на банките на Ју-
гославија. 

Комисијата донесува деловник за својата работа. 
11. Кршењето на оваа одлука претставува повреда на 

добрите деловни обичаи, на моралните и имотните инте-
реси на општествената заедница, како и повреда на угле-
дот на организациите и заедниците и на угледот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

За донесување на одлука за повреда од став 1 на оваа 
точка е надлежен Судот на честа при Стопанската комора 
на Југославија. 

Конечната одлука на Судот на честа при Стопанска-
та комора на Југославија за кршење на одредбите од оваа 
одлука, Судот на честа му ја доставува на Сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја и на органот на управување со работата и работењето 
на организацијата на здружен труд, самоуправната орга-
низација" и заедницата на која се однесува одлуката на Су-
дот на честа, заради преземање на соодветни мерки. 

12. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за уредување на деловните 
односи со определени фирми во странство и со физичките 
лица во странство што се занимаваат со надворешнот-
рговско работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/78). 

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

Бр. 0210/62 
17 април 1984 година 

Белград 

Собрание на Стопанската комора на Југославија 

Претседавач на Собранието, 
Славко Јанежиќ, е. р. 

348. 

Врз основа на чл. 10 и 21 од Законот за Интересната 
заедница за станбена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функционерите на сојузни-
те органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75) и член 23 
од Статутот на Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУШТО 

ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1984 
ГОДИНА 

1. За текушто одржување на станбените згради, со 
кои управува Интересната заедница за станбена изградба 
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и управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи (во натамошниот тек-
ст: Заедницата за домување) се издвојува дел од средства-
та во височина од 20% од износот на наплатената станари-
на во 1984 година. 

2. За тек^што одржување на станбените згради кои 
имаат деловен простор (локали и гаражи), покрај сред-
ствата од точка 1 на оваа одлука, се издвојува и дел од 
средствата во височина од 20% од износот на наплатената 
закупнина, пресметана на просечната станарина на згра-
дата во 1984 година. 

3. Средствата од том. 1 и 2 на оваа одлука и припаѓа-
ат на секоја станбена зграда со која управува и за која го 
организира одржувањето Заедницата за домување. 

Со средствата од став 1 на оваа точка располага ор-: 
ганот на управувањето со станбенаха зграда.' 

4. За становите на сојузните органи во мешовити 
згради во Белград, со кои управуваат и други заедници за 
домување, се издвојува дел од средствата во височина од 
20% од износот на станарината и закупнината и 1,6% на 
име на управувањето, согласно со Самоуправната спогод-
ба за начинот и условите на одржувањето и управувањето 
со мешовити згради, од 19 јануари 1978 година. 

5. Височината на делот од средствата за теку што 
одржување на станбените згради за станбениот фонд на 
сојузните органи надвор од територијата на град Белград, 
ќе се утврди со самоуправна спогодба односно со договор 
со заедниците за домување на соодветната општествено-
-политичка заедница, во согласност со нивните одлуки за 
текушто одржување. 

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

Бр. 02/2-3724/10-83 
21 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на заедница-

та за домување, 
Вуко Меденица, е. р. 

349. 

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во 
врска со точка 18 од Резолуцијата за општествено-економ-
скиот развој и економската политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИ-
ЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИЛА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, со овој договор да ги ут-
врдат заедничките обврски, одговорности и мерки со цел, 
по пат на организиран откуп на пченица од родот на 1984 

година на единствениот југословенски пазар, да се отку-
пат-3,4 милиони тони пченица или 68%. По републики и 
автономни покраини откупот на пченица од родот на 1984 
година треба да изнесува: 

- во илјади тони -
План за 

производ- План за от %од 
ство во куп во 1984 откупот 

1984 година 3:2 
година 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни се согласни дека, во рамките на своите права и 

'должности, ќе преземат мерки и активности за поттикну-
вале на организираниот откуп на пченица од родот на 
1984 година, вклучувајќи ги и даночните и други олеснени-

ја,заради обезбедување на планираниот обем на откуп со 
кој ќе се задоволат потребите на Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни дека откупот 
на пченица од родот на 1984 година ќе се врши само преку 
организациите на здружен труд што се занимаваат со ор-
ганизирано производство, откуп, промет и преработка на 
пченица. 

Член 3 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни се согласни дека во рамките на своите права и 
должности, ќе цреземат мерки организациите на здружен 
труд што вршат организиран откуп на пченица од родот 
на 1984 година, на производителите на пченица што про-
даваат пченица од родот на 1984 година приоритетно и 
навремено да им се обезбеди репродукционен материјал 
за есенската сеидба во 1984 година (семе, минерално ѓуб-
риво, средства за заштита на растенијата, гориво и доби-
точна хранам 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да преземаат мерки и актив-
ности организациите на здружен труд што се занимаваат 
со организирано производство на пченица, откуп и про-
мет на пченица, да вршат откуп на пченица од родот на 
1984 година по договорените цени, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од I класа 22 
2) пченица од II класа 21 
3) пченица од III класа 20 

Заради зголемување на откупот на пченица извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини се соглас-
ни, во рамките нџ своите права и должности да предложат 
утврдување на единствена откупеа премија за пченицата 
од родот на 1984 годиА во износ од 2 динари по килограм 
пченица односно 2,50 динари по килограм брашно. 

Единствената откупна премија од два динара по ки-
лограм ќе им се исплатува на производителите на пченица 
при откупот на пченица од родот на 1984 година, а на про-
изводителите на брашно кога брашното ќе го продадат на 
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купувачи од друга република или автономна покраина, ку-
пувачите на брашно ќе исплатуваат премија во износ од 
2,50 динари за килограм брашно. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

изршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој договор, се согласни дека, во 
рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки 
и активности заради поттикнување на организациите на 
здружен труд однапред да ги договараат испораките на 
пченица или брашно и во меѓусебните односи да го разре-
шат прашањето за начинот на исплата на премиите на 
производителите на пченица од родот на 1984 година за 
испорачените количества на пченица или брашно, заради 
рамномерна снабденост на единствениот пазар. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни да му пред-

ложат на Советот на гувернерите на Народната банка на 
Југославија да утврди: 

1) стапката на реесконтот за кредитирање на залиха 
те на пченица од родот на 1984 година да се зголеми на 
70%, со тоа што за монетарните ефекти на зголемувањето 
на стапката на реесконтот и ефектите на порастот на про-
изводителско-продажните односно на договорените цени 
да се зголемат рамките на примарната емисија; 

2) при пропишувањето на ограничувањата на обемот 
и динамиката на порастот на пласманите на банките да се 
овозможи непречено кредитирање на откупот на залихите 
на пченица од родот на 1984 година. 

Реесконтниот кредит за кредитирање на залихите 
можат да го користат организациите на здружен труд што 
ја користат пченицата за производство на брашно, а ја от-
купуваат по цените од член 4 на овој договор. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе пре-

земат мерки, во согласност со прописите, на организации-
те на здружен труд што не вршат организиран откуп и 
промет на пченица по цените од член 4 на овој договор да 
им се одземе правото на реескГонтниот кредит од член 6 на 
овој договор и дотогаш користениот кредит да се напла-
ти, заради што Сојузниот пазарен инспекторат и органите 
на пазарните инспекции на републиките и автономните 
покраини ќе преземаат ефикасни мерки на контрола и ќе 
поднесуваат пријави до народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини заради пре-
земање на мерките од точ. 7 и 9 на Одлуката за остварува-
ње на целите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/84). 

Член 8 
Сојузниот извршен совет, како учесник на овој дого-

вор, ќе донесе прописи со кои ќе се забрани употребата на 
пченица за добиточна храна и со кои ќе се задолжат орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со прера-
ботка на пченица на индивидуалните земјоделски произ-
водители на пченица да им продаваат трици во количес-
тво од најмалку 10% од пченицата продадена на таа орга-
низација, ако производителот на пченица тоа го бара. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземат мерки и ак-
тивности услугите за комбајнирање и вршење да се напла-
туваат во пченица и тие количества на пченица да им се 
продаваат на организациите што се занимаваат со органи-
зирано производство, откуп, промет и преработка на пче-
ница. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да преземат мерки над-
лежните органи, против организациите на здружен труд 
што продаваат или купуваат пченица, а при откупот на 
пченица не се придржуваат кон одредбите на овој договор, 
или го обусловуваат прометот на пченица, да ги презема-
ат со закон предвидените мерки. 

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-
ките на своите права и должности, ќе обезбедат единстве-
ност на сите пазарни инспекции во вршењето на надзор и 
во преземањето на мерки. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го 

следат остварувањето на овој договор и дека петнаесет-
дневно ќе се известуваат за состојбата и за спроведување-
то на договорот. 

Член 12 
Во случај на неизвршување на обврските од овој до-

говор, учесниците на овој договор заеднички ќе ги разгле-
даат причините и последиците од неизвршувањето на тие 
обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно от-
странување и поведување постапка против организациите 
на здружен труд што не се придржуваат кон одредбите на 
овој договор. 

Член 13 
Секој учесник на овој договор може да даде иниција-

тива за повторно разгледување на прашањата и односите 
што се предмет на овој договор, како и за измени и допол-
ненија на овој договор. 

Член 14 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на Сојузниот извршен совет, на 
извршните совети на собранијата на републиките и на из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини. 

Член 15 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет, 
Синиша Корица е. р. 

член на Советот и сојузен секре-
тар за пазар и општи стопански 

работи 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Босна и Херцегови-

на, 
Мирко Лулиќ, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, 
Дургут Едиповски, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија, 
Алојз Клеменчич, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, 
Лука Мачкиќ, е. р. 

член на Советот 
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За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Богдан Јанков, е. р. 
заменик-претседател на Репуб-
личкиот комитет за стоковен 

промет 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, 

Рајко Вукчевић, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина, 

Бертрон Ленке, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово, 

Зеќир Терзиќи, е. р. 
помошник - секретар за стопан-

ство 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 36 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ И 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНБЕНИ КРЕДИТИ НА ОрНОВ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ОЗУБ-
ЛЕЊЕ" НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ^ЈУГОА-
ЛАТ* ВО НОВИ САД ОД 24 НОЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

1. Со оспорената одредба на член 36 од Правилникот 
е пропишано дека за секоја година работен стаж, остварен 
во Работната организација „Југоалат", работникот добива 
6 до 8 бодови, зависно од бројот на годините на работниот 
стаж, а за секоја година работен стаж, остварен надвор од 
Работната организација „Југоалат", работникот добива 2 
бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
член 36 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 23 мај 1984 година, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, до-
несе 

О д л у к а 
Се укинува член 36 од Правилникот за распределба 

на станови и за доделување станбени кредити на Основна-
та организација на здружен труд „Озуолење" на Работна-
та организација „Југоалат" во Нови Сад од 26 ноември 
1982 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ 
акт. 

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р 
Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Воислав Ракиќ, Ра-
мадан Враниќи, д-р Александар Фира, Иван Франко, 
Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр.- 255/83 
23 мај 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

330. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
основање и работа на претставништва на стран-
ски фирми во Југославија 879 

331. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на 
предметите, количествата и вредностите на кои 
при увозот на стоки се применуваат царински 
повластици 879 

332. Одлука за најмалиот износ на тековните девизни 
резерви на Југославија за 1984 година 880 

333. Одлука за определување на роковите до кои 
можат да се употребуваат мерилата со кои се 
врши мерење во мерни единици што не се пред-
видени со Законот за мерните единици и мерила-
та 880 

334. Одлука за забрана на употребата на пченица за 
производство на добиточна храна и за исхрана 
на добиток 881 

335. Одлука за измена на Одлуката за производител-
и т е продажни цени за пченица од родот на 1984 
година — 881 

336. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени за пченица од родот на 1984 година 881 

337. Одлука за задолжителна продажба на трици на 
производителите на пченица 881 

338. Одлука за определување на највисоките про-
дажни цени за масло за јадење 882 

339. Правилник за вршење анализи и суперанализи 
за определување на количината на тешки мета-
ли (олово, бакар, железо и никел) во животните 
намирници-маслата, мастите и маргаринот — 883 

340. Правилник за условите под кои може да им се 
одобри исплата на паричните примања по Зако-
нот за основните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци на лицата со 
живеалиште во странство 884 

341. Правилник за метролошките услови за мерила 
на маса-ваги за мерење на возила во движење — 884 

342. Одлука за каматните стапки на пласманите од 
примарната емисија 887 

343. Одлука за надомест за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневната 
ликвидност на банките и на други финансиски 
организации 888 

344. Одлука за дополненија на Одлуката за анали-
тичките сметки во Контниот план за банките — 888 

345. Одлука за усогласување на пензиите со движење-
то на просечните животни трошоци 889 

346. Одлука за износот на додатокот на деца на вое-
ните осигуреници 889 

347. Одлука за уредување на деловните односи со оп-
ределени фирми во странство и со физички лица 
во странство што се занимаваат со надвореш-
нотрговско работење 889 

348. Одлука за издвојување на средства за текушто 
одржување на станбените згради во 1984 година 890 

349. Договор за мерките за организиран откуп на 
пченица од родот на 1984 година 891 

Одлука за оценување на уставноста на член 36 од 
Правилникот за распределба на станови и за до-
делување станбени кредити на Основната орга-
низација на здружен труд „Озублење" на Работ-
ната организација „Југоалат" во Нови Сад од 24 
ноември 1982 година 893 
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