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126. 

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во 
врска со одредбите на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 33/76), а во согласност со 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79) и одредбите на Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), на предлог од Народната банка 
на Југославија, врз основа на согласност на над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА: ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА 
ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Заради остварување на целите и задачите 
утврдени со Одлуката за целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1980 
година, со оваа одлука се утврдуваат поблиските 
рамки и задачи на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1980 година, што се однесуваат 
на регулирањето на количината на пари во оптек 
и на обемот на ~ банкарските кредити, како и на 
основните правци на остварувањето на заедничката 
селективна кредитна политика. 

2. Емисијата на примарните пари во 1980 годи-
на (во натамошниот текст: примарна ..емисија) се 
утврдува во вкупен износ од 34.200,000.000 динари, 
од што 9.900,000.000 динари за извршување на об-
врските утврдени со законот и 24.300,000.000 динари 
за мобилизација на хартиите од вредност и за 
учество во кредитирањето на приоритетните селек-
тивни намени. 

Примарната емисија за извршување на закон-
ските обврски од став 1 на оваа точка во износ од 
9.900,000.000 динари ќе се користи за следните об-
врски, и тоа: 

Динари 
1) За покритие на дефицитот на Бу-

џетот на федерацијата врз основа 
на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79) 9.200,000.000 

2) За кредитирање на стопанството 
на територијата на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово, 
во согласност со посебен сојузен 
закон 400,000.000 

Динари 
3) За отстранување на последиците 

од елементарни непогоди — неис-
користен износ на одобрените кре-
дити, во согласност со посебен со-
јузен закон 200,000.000 

4) Врз основа на склучените дого-
вори за кредитите од средствата 
на динарската противвредност на 
странските кредити — неискорис-
тен износ на одобрените кредити 100,000.000 
Народната банка на Југославија ќе води смет-

ка примарната емисија за законските обврски од 
став 2 на оваа точка да се користи што поравно-
мерно и во согласност со динамиката на порастот 
на вкупната примарна емисија. 

Примарната емисија не може да се користи за 
финансирање на инвестиции и други долгорочни 
потреби, како ни за финансирање на конечната по-
трошувачка, освен за намените од став 2 на оваа 
точка. 

3. Примарната емисија наменета за монетиза-
ција на хартиите од вредност и за учество во кре-
дитирањето на приоритетните селективни намени 
ќе се користи во рамките на износот од точка 2 
став 1 на оваа одлука, и тоа: 

1) за купување на краткорочни преносливи 
хартии од вредност што ги издаваат организациите 
на здружен труд од областа на стопанството врз 
основа на своите стоковно-парични и кредитни 
работи: 

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

3) за давање краткорочни кредити врз основа 
на странски хартии од вредност што ги имаат ор-
ганизациите на здружен труд. 

4) за учество во селективното кредитирање на 
приоритетните намени утврдени со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1975 до 1980 
година и со договорите за основите на тој план, 
како и за учество во кредитирањето на залихите 
на јаглен ка ј термоелектраните и другите големи 
потрошувачи во стопанството и ка ј трговијата во 
поголемите потрошувачки центри. 

Народната банка на Југославија ќе ја пропише 
височината и условите за купување на хартии од 
вредност и за давање кредити од став 1 на оваа 
точка, водејќи сметка вкупниот обем на примарна-
та емисија по тие основи да се движи во соглас-
ност со потребите на регулирањето на обемот на 
паричната маса во смисла. на точка 1 од оваа од-
лука, со тоа што, по правило, постојните услови за 
користење на примарната емисија да не се проши-
руваат, за да може на тој начин да се зголеми 
учеството на кредитниот потенцијал на банките во 
финансирањето на тие намени. 

4. Народната банка на Југославија во 1980 го-
дина, врз основа на исправите што произлегуваат 
од стоковно-паричните работи на организациите на 
здружен труд, ќе обезбеди дел на примарната 
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емисија како учество за краткорочно кредитирање 
на следните селективни намени, и тоа: 

1) на извозот на стоки и услуги со кој се обез-
бедува девизен прилив, вклучувајќи го и производ-
ството и подготвувањето на стоките за извоз, како 
и подготвувањето на туристичките и угостителски-
те организации на здружен труд за вршење услуги 
на странски туристи; 

2) на општествено организираното производство 
и на залихите на земјоделски и прехранбени про-
изводи, во согласност со чл. 55 и 56 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на а ̂ ©индустрискиот комплекс БО перио-
дот од 1976 до 1980 година "(»Службен лист на 
СФРЈ", бр. 84/77); 

3) на увозот на оснвните суровини и други про-
изводи од земјите во развој и од други земји на 
определени валутни подрачја, според списокот на 
производите, и земјите што ќе ги утврди Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, 
во согласност со политиката и можностите на плат-
ниот биланс на Југославија и со другите задачи на 
заедничката девизна политика за 1980 година; 

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

5) на продажбата, односно купувањето на до-
машна опрема и бродови на кредит во Социјалис-
тичка' Федеративна Република Југославија; 

6) на залихите на метали и други договорени 
стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен 
совет, во договор со надлежните републички и по-
краински органи, ќе утврди дека настанала стопан-
ска декунјунктура на светскиот пазар; 

7) на пазарните стоковни резерви на федераци-
јата, на републиките и на автономните покраини 
од домашното производство утврдени со програмата 
на надлежните органи, а во согласност со член 56 
од Договорот за основите на Општествениот план 
на Југославија за развој на агроинду серискиот 
комплекс во периодот од 1976 до 1980 година; 

8) на залихите на јаглен кај термоелектраните 
и кај другите големи потрошувачи во стопанството 
и кај трговијата во поголемите потрошувачки 
центри. 

Кредитите за залихи на метали и други дого-
ворени стоки наменети за извоз од одредбата под 
6 (лав 1 на оваа точка ќе се користат до 30 април 
1980 година, под условите што за тие кредити ва-
желе во 1979 година. 

Кредитите за залихи на метали и други дого-
ворени стоки наменети за извоз од одредбата под 
6 став 1 на оваа точка ќе се користат и по 30 ап-
рил 1980 година, доколку Сојузниот извршен совет 
до 30 април 1980 година ќе ги определи критериу-
мите за настапу вање на привремена деконј утету-
ра на светскиот пазар. • 

5. Народната банка на Југославија, преку Здру-
жението на банките на Југославија, ќе поведе ини-
цијатива и ќе подготви документација потребна за 
склучување на самоуправна спогодба на банките за 
спроведување на селективната кредитна политика. 

6. Банките со своите акти за деловната поли-
тика ќе обезбедат основните текови на зголемува-
њето на паричната маса да бидат: 

1) купувањето на преносливи краткорочни хар-
тии од вредност што ги издаваат организациите на 
дружен труд врз основа на своите стоковно-парич-
ни работи; 

2) одобрувањето на краткорочни кредита на 
организациите на здружен труд врз подлога на 

хартиите од вредност од одредбата под 1 на овоЈ 
став и врз подлога на странски хартии од вредност, 
што ги имаат тие организации; 

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

4) купувањето на странски средства за плаќање 
од организациите на здружен труд и од други уче-
сници во паричните односи, во согласност со заед-
ничката девизна политика за" 1980 година. 

При купувањето на хартии од вредност и одо-
брувањето на кредити врз подлога на тие хартии, 
банките ќе им даваат предност на хартиите од 
вредност што претходно се користени како средство 
за плаќање во стоковно-паричните работи на орга-
низациите на здружен труд; 

Народната банка на Југославија, ЕО соработка 
со Здружението на банките на Југославија, ќе по-
веде иницијатива и ќе настојува банките со своја-
та деловна политика да обезбедат основните текови 
на зголемувањето на паричната маса во 1980 годи-
на да бидат насочени во правците предвидени во 
став 1 од оваа точка. 

7. Народната банка на Југославија може во 
1980 година да ги пропише стапките на задолжи-
телната резерва во рамките на следните максимал-
ни стапки, и тоа: 

21*/о — на депозити по видување; 
2% — на депозити и на други • средства за 

станбена изградба; 
2°/о — на орочени депозити со отказен рок по-

долг од една година. 

Задолжителната резерва нема да се пресметува 
на средствата на граѓаните, како ни на други сред-
ства на банките на кои таа резерва не се пресме-
тувала во 1979 година. 

Задолжителната резерва ќе се користи во 1980 
година за регулирање на количината на пари во 
оптек. По исклучок, со привремени, краткотрајни 
промени на стапките на задолжителната резерва 
ќе се дејствз^ва и врз надминувањето на повреме-
ните краткотрајни осцилации во ликвидноста на 
банките. 

8. Средствата на републиките, на автономните 
покраини и на општините, депонирани кај народ-
ните банки ка републиките и народните банки 
на автономните покраини, можат во 1980 година да 
се пласираат во согласност со мерките на кредит-
ната политика на републиките и автономните по-
краини, со тоа што тие пласмани да се движат во 
границите на расположивите средства. 

9. Со диференцирање на стапките на активната 
камата на Народната банка на Југославија ќе се 
обезбедат поповолни каматни стапки за купување 
на хартии од вредност и за давање кредити од точ-
ка 4 на оваа одлука, а поголеми каматни стапки за 
давање кредити на банките за одржување на нив-
ната ликвидност. 

Во согласност со диференцираното на стапките 
на активната камата, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ќе се утврдат и соодветни стапки на пасив-
ната камата на Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 60 
31 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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127. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за при-
времена забрана на користење општествени сред-
ства за .финансирање на изградбата на нови елек-
трани, топлани и енергани на течни горива („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 34/79), во договор со извр-
шните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРАНИТЕ, ТОПЛАНИ-
ТЕ И ЕНЕРГАНИТЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА НА КОИ 
НЕ СЕ ОДНЕСУВА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА 
НА НОВИ ЕЛЕКТРАНИ, ТОПЛАНИ И ЕНЕРГАНИ 

НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

1. Електраните, топланите и енерганите на теч-
ни горива на кои не се однесува одредбата на член 
3 став 1 од Законот за привремена забрана на ко-
ристење општествени средства за финансирање на 
изградбата на нови електрани, топлани и енергани 
на течни горива, а што се опфатени со обемот на 
капацитетите и по републики и по автономни по-
краини, во договорите од член 3 на овој закон се, 
и тоа: 

Назив на термоелектрака-топлана Инсталирана 
сила во MW 

1) Загреб II 150 
2) Риека 45 
3) Нови Сад I фаза 135 
4) Нози Сад II фаза 100 
5) Панчево 135 
6) Зрењанин 135 

Вкупно 700 

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

Е. п. бр. 59 
14 февруари 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

128. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена Контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ ' , бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат вештачки ѓубриња можат своите продаж-
ни цени за азотни ѓубриња да ги формираат така 
што да- изнесуваат најмногу 9.400 динари за еден 
килограм активна (хранлива) материја на азот (N). 

2. Организациите на здружен труд што проргз-
ведуваат вештачки ѓубриња можат своите продаж-
ни цени за фосфорните ѓубриња во прав да ги фор-
мираат така што да изнесуват најмногу 9.460 ди-
нари за еден килограм активна (хранлива) материја 

на фосфор (Р2О5), растворлива во лимонска киев* 
лина. 

3. Организациите на здружен труд што произ* 
ведуваат мешани и комплексни ѓубриња можат сво | 
ите продажни цени за тие ѓубриња да ги формираа^ 
калкулативно, така што да можат да засметаат, vt, 
тоа: 

1) за еден килограм хранлива материја на азот« 
во тие ѓубриња — до 9.400 динари; 

2) за еден килограм хранлива материја на ка-
лиум (К2О) во тие ѓубриња — до 2.950 динари; 

3) за еден килограм активна материја на фосфор 
(РгОл) во тие ѓубриња, ако е растворил во вода до 
10.800 динари, а ако е растворлив во лимонска ки-
селина — до 9.460 динари. 

4. За трошоците на .преработката и гранулира-
њето, организациите на здружен труд што произве-
дуваат мешани и комплексни ѓубриња можат да за-
сметаат за мешани и за одделни фосфорни ѓубриња 
до 353 динари за едене тон, а за комплексни ѓу-* 
уриња — до 640 динари за еден тон. 

5. Цените за нераст ворливите фосфорни ѓубриња 
микрофос (фин фосфат), со 28!,/о вкупен Р2О5, ќе се фор-
мираат до нивото на цените за суперфосфат со 17% 
Р2О5. Цената на нерастворливиот Р2О5 во мешани 
ѓубриња произведени врз база на микрофос (фин 
фосфат) може да изнесува најмногу 5.670 динари за 
еден килограм Р2О5. 

6. Цените формирани на начинот предвиден во 
точ. 1 до 5 од оваа одлука ќе се зголемуваат во се-
зонските месеци на потрошувачката на ѓубриња на ј -
многу до 50 динари за еден тон ѓубриња, а ќе се на-
малуваат во несезонските месеци на потрошувачка-
та на ѓубриња најмалку за 50 динари за еден тон ту-. 
бриња. 

Во текот на една календарска година може да 
има најмногу шест сезонски месеци. 

Производителите се должни во своите јавно об* 
јавени ценовници да ги утврдат сезонските и ^ с е -
зонските месеци и цените по одделните месеци. 

7. Цените за ѓз^бриља врз база на калиум-сул* 
фат, калиум-магиезиум-сулфат, како и со микрое-
лементи и пестициди, се формираат, и тоа: 

— за основните хранливи материи — според точ!. 
1 до 6 на оваа одлука; 

— за моторните од оваа точка — според вистина 
скита набавна цена. 

8. Цените формирани на начинот предвиден во 
точ. од 1 до 7 на оваа одлука, се подразбираат фран-
ко натоварено во вагон, односно во камион во ф а -
бриката или франко натоварено во шлеп во речното 
пристаниште на фабриката, вклучувајќи ги трошок 
ците на пакувањето и амбалажата. 

9. Организациите на здружен труд што произ^ 
ведуваат минерални додатоци за добиточна храна 
врз база на калциум-фосфат можат постојните про-
дажни цени за тие производи, при задржување на 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
така што цената за единица активна материја на 
фосфор (Р) може да изнесува најмногу 473 динари 
за еден тон на финален производ. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на максималните цени за вештачки ѓубриња и 
пестициди (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 33/73, 12/74, 
30/74, 39/74, 25/75, 39/75, 29/77, 55/78 и 15/79). 

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

Е. п. бр. 61 
14 февруари 1980 година 

Белград 

. Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р« 
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129. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-

НИ ЗА ШЕЌЕР И МЕЛАСА 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за шеќер и ме-
ласа да ги формираат така што највисоките про-
дажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) шеќер во кристал 12,00 
2) шеќер во КОЦКИ : 

а) пакувано во тврда амбалажа, 
нето 1 kg 13,30 

б) други пакувања, нето 1 kg 12,65 
3) меласа • 1,20 
2. Цените за шеќерот од точка 1 под 1 и 2 на 

оваа одлука се подразбираат како продажни цени 
на производителот, франко натоварено во вагон, 
брод или шлеп на најблиската натоварна станица 
на производителот или франко натоварено во фа -
брика, вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето 
и амбалажата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка производителските и другите организации на 
здружен труд можат за шеќерот во кристал на име 
посебни трошоци на индустриски начин извршеното 
меко пакување во хартиени ќесиња и сл. од 1 или 
2 kg (ситно пакување) да засметаат уште до 0,70 ди-
нари за еден килограм шеќер. 

3. Цените од точка 1 под 3 на оваа одлука за ме-
ласа, се подразибраат франко натоварено во вагон, 
брод или шлеп на најблиската натоварна станица на 
производителот и важат за квалитетот на содржи-
на на шеќер 46% што е предвиден во југословен-
скиот стандард — Меласа — JUS E.L3.020 што е до-
несен со Решението за југословенските стандарди за 
земјоделски и индустриски производи што главно 
служат како добиточна храна и за методите на ис-
питувањето на добиточна храна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/63). 

За секој цел процент на содржина на шеќер оп-
ределен со полариметар над 46% цената се зголему-
ва за 0,026 динари за еден килограм. 

4. За шеќер во кристал и во коцки ситно паку-
вање до 30 грама и за други видови шеќер (во прав 
и др.) производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени да ги формираат 
според условите на пазарот. 

5. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) и имателите на дуќани 
во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани) можат своите постојни про-
дажни цени за шеќер во кристал и за шеќер во 
К О Ц К И на залихи, да ги зголемат до еден динар за 
килограм. 

6. Организациите, освен производителите на ше-
ќер, и имателите на дуќани ќе извршат попис на 
сите количества на залихи на производите од точка 
1 Одредби под 1 и 2 на оваа одлука затечени на 21 
февруари 1980 година, како и на сите количества на 
тие производи што до тој ден им се фактурирани на 
организациите и на имателите на дуќани од доба-
вувачите (стоки на пат). 

Надлежните органи на републиките и надлеж-
ните органи на автономните покраини ќе го пропи-
шат начинот на кој организациите и имателите на 
дуќани ќе ја уплатат разликата во цената. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 63 
21 февруари 1980 година . . 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убиоарип, е. р. 

130. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН НОВА ГОРИЦА 1 ЗА ПОГРАНИЧЕН 

ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ 

1. За преминзтвање на државната граница спре-
ма Република Италија се определува постојан гра-
ничен премин Нова Горица 1 за пограничен друмски 
сообраќај. 

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

Е. п. бр. 62 
14 февруари 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет , 

Потпретседател, 
' Гојко Убипарип, е. р. 

131. 
Врз основа на член 8 од Законот за привремена 

забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за исплатување на дневници за службени 
патувања, надомести за трошоците за превоз на 
службени патувања, издатоци, за репрезентација, 
издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за 
авторски хонорари, издатоци за интелектуални 
услуги и издатоци по основа на договор за дело, 
во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ИЗНО-
СОТ ДО КОЈ МОЖАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ДА РАСПОЛАГААТ СО 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО 1980 ГОДИНА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства го утврдуваат, и 
искажуваат износот до кој можат да располагаат 
со општествени средства во 1980 година за исплату-
вање на дневници за службени патувања, надоме-
сти за трошоците за превоз на службено патување,, 
издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и 
пропаганда, издатоци за авторски хонорари, изда-
тоци за интелектуални услуги и издатоци по осно-
ва на договор за дело (во натамошниот текст: опре-
делени издатоци), на начинот пропишан со овоЈ 
правилник. 
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Член 2 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства износот до кој можат 
да располагаат со општествени средства во 1980 го-
дина за исплатување на определени издатоци утвр-
ден според одредбите на чл. 2 до 7 од Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за исплатување на днев-
ници за службени патувања, надомести за трошо-
ците за превоз на службено патување, издатоци за 
репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, 
издатоци за ' авторски хонорари, издатоци за инте-
лектуални услуги и издатоци по основа на договор 
за дело, во 1980 година (во натамошниот текст: За-
кон) го искажуваат на Образецот ОИ-Податоци за 
определени издатоци од 1 јануари до 1980 
година (во натамошниот текст: Образец ОИ), што е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства го утврдува из-
носот до кој може да располага за исплатување на 
определени издатоци во 1980 година врз основа на 
книговодствените податоци за тие издатоци што се 
надоместуваат од вкупниот приход, односно од при-
ходот и вр° основа на книговодствените податоци 
за тие издатоци-што непосредно ги Товарат инвес-
тициите и средствата на заедничката потрошувачка. 

Член 4 
Заради искажување на определените издатоци 

во 1980 година организацијата на здружен труд, од-
носно друг корисник на општествени средства за 
определени издатоци за кои не е пропишано посеб-
но синтетичко конто, во своето книговодство ќе 
отвори посебно аналитичко конто во рамките на 
синтетичкото конто на кое се врши книжењето на 
тие издатоци. -

Член 5 
Во Образецот ОИ се искажуваат податоците, и 

тоа: 
1) во колона 2 — бројот на синтетичкото, од-

носно на аналитичкото конто на кое во книговод-
ството во 1980 година се книжат определените из-
датоци; 

2) во колона 4 — износот на определените из-
датоци утврден во завршната сметка за 1979 година. 
Ако организацијата на здружен труд, односно друг 
Корисник на општествени средства определените 
издатоци во 1979 година не ги книжел на посебни 
конта, износот на тие издатоци ќе се утврди врз 
основа на книговодствени исправи; 

3) во колона 5 — износот на определените из-
датоци утврден за периодот на 1979 година за кој 
во 1980 година се составува Образецот ОИ; 

4) ао колона 6 — износот до-кој во 1980 година 
може да се врши исплатување за определените из-
датоци, и тоа: 

— под реден број 1 — износот што е утврден во 
согласност со член 5 став 2 од Законот; 

— под реден број 2 — износот од колона 4; 
— под ред. бр. 4 и 5 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 6 — износот од колона 4, по 

одбивањето на износот по основ на прослави и 
јубилеи што ги товареше тие издатоци, намален 
за 20®/'»; 

— под ред. бр. 7 и 8 — износот од колона 4, на-
мален за 20%. Организациите на здружен труд и 
други корисници на општествени средства од член 
4 став 2 на Законот во колона 6 под реден број 8 
го внесуваат износот што за тие издатоци ќе го 
утврдат во согласност со тој став; 

— под реден број 9 — износот од колона 4 орга-
низациите на здружен труд и други корисници на 

општествени средства од член 6 став 2 на Законот 
во колона 6 го внесуваат износот што за тие изда-
тоци ќе го утврдат во согласност со тој став; 

— под ред. бр. 10 и 11 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 12 — износот од колона 4, 

зголемен за 10%; 
— под ред. бр. 13, 14 и 15 не се внесуваат по-

датоци; 
— под реден број 16 — износот од колона 4, 

зголемен за 10%. Организациите на здружен труд 
од член 2 став 2 на Законот во колона 6 го внесу-
ваат износот што за тие издатоци ќе го утврдат во 
согласност со тој став; 

5) во колона 7 — износот на определените из-
датоци во 1980 година искажан на соодветни конта 
од колона 2' на Образецот ОИ. 

Член 6 
. Организациите на здружен труд и други ко-

рисници на општествени средства што во 1979 го-
дина вршеле дејност определен број на месеци, во 
колона 6 на Образецот ОИ го внесуваат износот 
што ќе "го утврдат на тој начин што износот иска-
жан во колона 4 претходно ќе го зголемат за из-
носот што им одговара на месеците во кои не е 
вршена дејноста, сразмерно на износот на тие из; 
датоци што се извршени во месеците во кои е 
вршена дејност и така ќе ја утврдат основицата на 
тие издатоци во 1979 година. 

Одредбата на став 1 од овој член не се одне-
сува на месеците во кои не е вршена дејноста по-
ради нејзиниот сезонски карактер. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се утврди 
износот што се искажува во колона 6 и во случај 
на статусни промени, ако статусната промена наста-
нала во текот на 1979 година. 

Ако статусната промена настанала на 31 декем-
ври 1979 година, при составувањето на завршната 
сметка за таа година, износот на определените из-
датоци утврден во завршната сметка за 1979 годи-
на ќе се распореди на организациите на здружен 
труд, односно на други корисници на општествени 
средства што во 1980 година настануваат со таа ста-
тусна промена. 

На начинот од став 4 на овој член, ќе се постав 
пи и во случај на статусни промени што ќе наста-
нат и во 1980 година. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства во основање, органи-
зациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства што ќе почнат да вршат деј_-
ност заради која се основани во 1980 година и орга-
низациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства кои во 1979 година немале 
определени издатоци предвидени со Законот, во ко-
лона 6 на Образецот ОИ ги искажуваат износите 
што за определените издатоци ќе ги утврдат во со-
гласност со член 7 од Законот. 

Организациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства од став 1 на овој 
член не ги искажуваат податоците во колоните 4 
и 5 на Образецот ОИ. 

Член 8 
Паричните вредности во Образецот ОИ се иска-

жуваат со полни износи (динари со пари), а другите 
.податоци — со броеви без децимали. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства Образецот ОИ 
го доставува до надлежната служба на општестве-
ното книговодство со периодичната пресметка и со 
завршната сметка, во два примероци. 
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Член 10 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија образецот ОИ ќе го приспособи за по-
требите на механографската обработка. 

Член 11 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

Корисник на општествени средства за претпријатие, 
Односно погон што го основа во странство и за ме-
шовито претпријатие во странство во кои учествува 
Со свои средства со над 50°/о, го составува и доста-
вува Образецот ОИ врз основа на податоци од по-

себното книговодство на начинот пропишан со овој 
правилник. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-1738/1 
13 февруари 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за финансии, 

Бажидар Радуновић, е. р. 

X 

2 

3 

4 

5 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Издатоци за реклама и пропаганда 
преку средствата за јавно информи-
рање 
Други издатоци за реклама и пропа-
ганда 
Вкупно (речен број 1 плус реден 
број 2) 
Издатоци за репрезентација во Југо-
славија 
Издатоци за репрезентација во стран-
ство 

Вкупно (реден број 4 плус реден 
број 5) 
Издатоци за интелектуални услуги 
Издатоци по основ на договор за дело 
Издатоци за авторски хонорари 
Дневници за службени патувања во 
Југославија 
Дневници за службени патувања во 
странство 
Вкупно (реден број 10 плус реден 
број И) 
Надомести за користење на сопствени 
автомобили на службено патување 
Други надомести за трошоците за 
превоз на службено патување во 
Југославија 
Други надомести за трошоците за 
превоз на службено патување во 
странство 
Вкупно (реден бр. 13 до 15) 

ххххх 

ххххх 

ххххх 

ххххх 

ххххх 

Број на месеците на работењето во 1979 година 

Раководител на книговодството, 

Раководител 
на организацијата на здружен труд, односно 

друг корисник на општествени средства, 
на 

ххххх 

ххххх 
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132. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот 
за здравствената исправност на животните намир-
ници и на предметите за општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОДАТА 
ШТО СЛУЖИ ЗА ЈАВНО СНАБДУВАЊЕ НА НА-
СЕЛЕНИЕТО КАКО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 

Член 1 
Водата што служи за јавно снабдување на на-

селението. како вода за пиење или за производство 
на животни намирници наменети за продажба (во 
натамошниот текст: вода за пиење) во поглед на 
хигиенската исправност мора да им одговара на 
условите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како јавно снабдување на населението со вода 

за пиење, во смисла на овој правилник, се смета 
снабдувањето на повеќе од пет домаќинства или на 
повеќе од 20 жители. 

Член 3 
Како хигиенски исправна вода за пиење, во 

смисла на овој правилник, се смета водата што во 
поглед на физичките, хемиските и микробиолош-
ките особини им одговара на условите пропишани 
со овој правилник, а во поглед на радиоактивноста 
— водата во која присуството на радиоактивни ма-
терии не ги преминува границите утврдени со Пра-
вилникот .за максимално дозволените граници на 
радиоактивна контаминација на човековата средина 
и за вршење деконтаминација („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 32/79). 

Член 4 
Водата за пиење мора да биде без миризба и 

вкус. 
Член 5 

Заматеноста на водата за пиење, што се употре-
бува по пречистувањето не смее да биде поголема 
од заматеноста што би ја предизвикале 5 mg сили-
к а т а земја во еден литар дестилирана вода, а за-
матеноста на водата за пиење што се употребува 
без пречистување не смее да биде поголема од за-
матеноста што би ја предизвикале 10 mg силикатна 
земја во еден литар дестилирана вода. 

Член 6 
Бојата на водата за пиење што се употребува 

по пречистувањето не смее да преоѓа 10° од пла-
тино-кобалтната скала, а бојата на водата што се 
употребува без пречистување не смее да минува 
20° од платино-кобалтната скала. 

По исклучок, бојата на водата за пиење што 
содржи ху мински материи не смее да минува 40° 
од платино-кобалтната скала. 

Член 7 
Вредноста на рН во водата за пиење што се 

зема од водоводот мора да биде во границите од 6,8 
до 8,5 а вредноста на, рН во водата за пиење што 
се зема од други објекти за снабдување со вода за 
пиење мора да биде во границите од 6,5 до 9,0. . 

Член 8 
Вкупниот остаток по испарувањата во водата 

за пиење сушен до постојаната тежина на остатокот 
на температура од 105°С, не смее да биде поголем 
од 1000 mg/1. 

Член 9 
Потрошувачката на калиумов перманганат в<Ј 

водата за пиење што се зема од водовод не смее да 
биде поголема од 8 mg/1, а потрошувачката на ка-
лиумов перманганат во водата за пиење што со 
зема од други објекти не смее да биде поголема од 
12 mg/1 (сметано како КМПС>4). 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на водата за пиење што содржи хумински 
материи. 

Член 10 
Водата за / пиење не смее да содржи хемиски 

супстанции над дозволените граници наведени во 
Листата на хемиски супстанции што е отпечатена 
кон овој правилник. 

Член И 
Водата за пиење во еден литар не смее да со-« 

држи и тоа: 
1) бактерии од видот Salmonela, Sigel и вибриОЅ 

колера, ниту други патогени микроорганизми; 
2) интестинални и хепатични паразити (јајца,1 

цисти ниту вегетативни форми); 
3) вибриони. 
Водата за пиење во 100 ml не смее да содржи 

и тоа: 
1) колиформни бактерии од фекално порекло; ! 
2) стрептококи од фека лио потекло; 
3) Proteus вид; 
4) Pseudomonas aerugynosa; 
5) бактериофаги. 

Член 12 
Вкупниот број на сите живи бактерии во 1 ml 

вода за пиење не смее да биде поголем од десет во 
вода за пиење што се зема од водовод, поголем од 
100 во вода за пиење што се зема од затворено из-
вориште, ниту поголем од ЗОО во вода за пиење 
што се зема од отворено извориште, на атарот по 
инкубација од 24 часа на температура од 37°С. 

Член 13 
Водата за пиење што се зема од водовод во 

100 ml не смее да содржи вкупни колиформни бак-
терии ниту спорогени сулфиторедукувачки ана* 
ероби. 

Водата за пиење што се зема од затворено изч 
вориште во 100 ml не смее да содржи повеќе од 
десет вкупни колиформни бактерии определени 
како најверојатен број или повеќе од пет вкупни 
колиформни бактерии определени според мембрана 
-филтер методата, ниту повеќе од еден спорогеи 
сулфиторедукувачки анаероб. 

Водата за пиење што се зема од отворено из-
вориште во 100 ml не смее да содржи повеќе од 100 
вкупни колиформни бактерии определени како на ј -
веројатен број или повеќе .од десет вкупни коли«* 
формни бактерии определени според мембран-фил-< 
тер метода, ниту повеќе од десет спорогени сулфид 
торедукувачки анаероби. 

Член 14 
Водата за пиење што се зема од водовод во 10 

литри не смее "да содржи инфективни единици на 
вирус, а водата што се зема од другк објекти не 
смее да содржи во 10 литри повеќе од една 
иифективна единица на вирус. 

Член 15 
Водата за пиење во еден литар не смее да со-

држи алги ниту други организми што можат да го 
изменат изгледот, миризбата или вкусот на водата. 
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Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3147 
24 декември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Пеновски, е. р. 

Л И С Т А 
НА ХЕМИСКИТЕ СУПСТАНЦИИ ШТО МОЖАТ 

ДА СЕ НАОЃААТ ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Дозволено 
Реден Назив на хемиската количество 

број супстанција во mg/1 вода 
за лиење 

1 2 3 

1 Амонијак вкупно како N — — ОД*) 
2 Амонијак-слободен, органско 

потекло како N — — — — 0,05 
3 Алкил-Бензол сулсЈ)онати АВЅ 

и други .анјоногени тензиди — 0,15 
4 Алуминиум како А1 — — — 0,2 
5 Арсен како As — — — — 0,05 
6 Бариум како Ва — — — — 1,00 
7 Бакар како Си — — — — 0,05 

.8 Берилиум како Ве — — — €0002 
9 Цијанид вкупно како CN — — 0,05 

10 Цинк како Zn — — — — 5,00 
11 Фенол ни соединенија како фе-

нол и: 
— кај хлорирани води — — 00001 

12 Флу ори ди како F — — — — 1.00 
13 Фолсфати неоргански како Р — ЗОО 
14 Железо како Fe — — — — 0.3 
15 Слободен резидуален хлор како 

С1 — — — — — — — 0.3**) 
16 Хлориди како С1 — — —- — 200 ООО 
17 Хром шестовалентен како Сг — 0 05 
18 Кадмиум како Cd — — — 0 0005 
19 Калциум како Са — — — 200 00 
20 Магнезиум како Mg — — — 50 00 
21 Манган како Мп — — — — 0 05 
22 Минерални масла — — — — 0 01 
23 Молибден како Мо — — — ^ -0.5 
24 Нитрати како N — — — — 10,00 
25 Нитрити како N — — — — 0,005 
26 Олово како Pb — — — — 0,05 
27 Полиакриламид — — — — 2,0 
28 Полициклични ароматични ја-

гленоводороди — — — — 0,0002 
29 Селен како Ѕе — — — — 0,01 
30 Сребро како Ag — — — — 0,05 
31 Стронциум како SR — — — 2.0 
32 Сулфати како Ѕ04 — — — — 200,00 
33 Водород сулфид како Њ Ѕ — 0,05 
34 Жива како Hg — — — — 0,001 

*) Не се однесува на вртешки и ^убартешки бунари. 
•*) Како среден месечен извадок, со тоа што максималната 

поединечна вредност да биде 0,5 mg/1. 

ш . 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
88/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН 

МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за огноотпорен материјал („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/80) во член 1 точка 9 по зборот: „ста-
пови" се става точка и се додаваат зборовите: 
„Облик и мери". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 26 април 

1980 година. 

Бр. 31-2253/1 
7 јануари 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

134. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77). директорот на Сојузниот завод за стандард 

, дмзација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕКИ-
НУВА ЧИ ЗА НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА СО ВИСОК 

НАПОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за прекинувачи за наизменична 
струја со висок напон, кои ги имаат следните -нази-
ви и ознаки: 

1) Прекинувачи за наизменична 
струја со висок напон. Нормални и 
погонски услови и дефиниции — — 

2) Прекинувачи за наизменична 
струја со висок напон. Номинални ка-
рактеристики — — — — — — 

3) Прекинувачи за наизменична 
струја со висок напон. Конструкција 
и опрема — — — — — — — 

4) Прекинувач!'/ за наизменична 
етру.] а со висок напон. Правила за из-
бор на прекинувачи — — — • — 

5) Прекинувачи за наизменична 
струја со висок напон. Податоци што 
треба да се дадат во барањата за по-
нуда, во понудите и порачките — — 

6) Прекупувачи за наизменична 
струја со висок напон. Услови за 
транспорт, поставување и одржување 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

JUS N.K3.001 

JUS N.K3.O10 

JUS N.K3.020 

JUS N.K3.150 

JUS N.K3.160 

JUS N.K3.170 
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Член 3 
Освен тон. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 23.1, 23.2, 

23.3, . 23.4. и 23.5 од југословенскиот стандард 
JUS N.K3.010 и југословенските стандарди JUS 
N.K3.150, JUS N.K3.160 и JUS N.K3.170, чија примена 
не е задолжителна, југословенските стандарди од 
член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на прекинувачите за на-
изменична струја со висок напон што ќе се произ-
ведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член i 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

^есет месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-1023/1 
21 јануари 1.980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

135. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИ-
ТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА САМОЛЕПЛИВИ ИЗО-1 

ЛАЦИОНИ ЛЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за методите за испитување на самолеп-
ливи изолациони ленти, кој го има следниот назив 
И ознака: 

Самолепливи изолациони ленти за 
електротехнички цели. Методи за ис-
питување — — — — — — — JUS N.A8.291 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел од овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член .4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1021/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

136. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист. на СФРЈ", бр.. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

КОРОЗИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за методите за испитување на елек-
тро л птичка корозија, кој го има следниот назив и 
ознака: 

Методи за испитување на елек-
тро литичка корозија во присуство на 
изолациони материјали — — — — JUS N.A5.006 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел од овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ*'. 

Бр. 31-1020/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

137. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот !за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИ-
ТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАГНЕТСКИ ЛИМОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за методите за испитување на магнетски 
лимови, кој го има следниот назив и ознака: 

Магнетски лимови. Испитување 
Мерење на отпорноста на изолацијата JUS С.К5.032 

Член 2 
Југословнскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел од овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

'Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1019/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. p. 

138. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорат на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САМО-
НОСИВ КАБЕЛ СКИ СНОП И РУДАРСКИ КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за самоносив кабелски сноп и ру-
дарски кабли, кои ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Електроенергетика. Сат^оносив 
Кабел ски сноп со изолација од вмре-
жен полиетилен за номинален напон 
до 0,6 kV — — — — — — — JUS N.C5.250 

2) Електроенергетска. Рударски 
Кабли со изолација и плашт од гума, 
тип CN 53, GN 55 и EpN 55, за номи-
нален напон до 0,6/1 kV — — — JUS N.C5.353 

3) Електроенергетска. Рударски 
Кабли за приклучување на преносни 
трансформатори, со изолација и 
плашт од гума, тип EpN 64 и EpN 65, 
за номинален напон до 3 , 6 / 6 K V — J U S N . C 5 . 3 6 4 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од ОВОЈ пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни БО целост, а ќе се при-
менуваат на самоносивиот кабелски сноп и на ру-
дарските кабли што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ", 

Бр. 31-1018/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

139. ) 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот ца Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕРМО-
ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за термоенергетски уреди и садови 
под притисок, кои ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Кружни дна за општа употреба. 
Облик и геометриски карактеристики JUS М.Е0.019 

2) Тердгоенергетски уреди и садо-
ви под притисок. Плитки дна. Облик 
и мери — — — — — — — — JUS М.Е0.020 

3) Термоенергетски уреди и садо-
ви под притисок. Длабоки дна. Облик 
и мери — — — — — — — — JUS М.Е0.021 

4) Рамни дна. Облик и мери — JUS М.Е0.022 
5) Стабилни садови под притисок. 

Отвори и затворач!!. Видови, мери и 
положба — — — — — — — JUS М.Е0.040 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОБОЈ 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на термоенергетските уреди и садовите под 
притисок што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за јЈугосло-
венските стандарди за термоенергетски уреди и са-
дови под притисок („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1017/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. ри 
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14«. 141. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ 

И ПРОВЕТРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на 
уреди за греење и проветрување, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Изменувачи на топлина. Осно-
ви за определување на топлотниот 
биланс на примарните кола напоју-
ва ни со вода или пара. Принципи и 
услови за испитување — — — — JUS М.Е5.100 

2) Уреди за греење и проветру-
вање. Радијатори, коивеКтори и слич-
ни апарати. Определување на топлот-
ната сила. Методи за испитување во 
затворена комора со ладење со теч-
ност — — — — — — — — — JUS М.Е8.030 

3) Уреди за греење и проветрува-
ње. Радијатори, конвектори и слични 
апарати. Определување на топлотната 
сила. Методи за испитување во затво-
рена комора со ладење со воздух — JUS М.Е6.081 

4) Уреди за греење и проветрува-
ње. Радијатори, конвектори и слични 
апарати. Пресметка на топлотната 
сила и изразување на резултатите — JUS М-Е6.082 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на-овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањево во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

Топлотна техника во високоград-
бата. Испитување на греј ни тела — JUS U.J5.110 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
'СФРЈ", бр. 2/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1016/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЗЕР-
ВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТАТА И НА-

ФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за резервоари за складирање на 
нафтата и нафтените деривати, кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Хоризонтални че-
лични резервоари, вкопани 

2) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Хоризонтални че-
лични резервоари со двојни ѕидови, 
вкопани — — — — — — — — 

3) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Хоризонтални че-
лични резервоари, надземни 

4) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Хоризонтални че-
лични резервоари, полувкопани — 

5) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Вертикални челич-
ни резервоари, надземни — — — 

6) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Вертикални челични 
резервоари, полувкопани — — — 

7) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Вертикални челични 
резервоари, надземни, со зафатнина 
до 1000 литри — — 

8) Складирање на нафтата и наф-
тените деривати. Хоризонтални че-
лични резервоари, надземни, со за-
фатнина до 3500 литри 

— — JUS M.Z3.O10 

JUS M.Z3.014 

— — JUS M.Z3.022 

JUS M.Z3.026 

JUS M.Z3.030 

JUS M.Z3.034 

— JUS M.Z3.038 

— — — JUS M.Z3.042 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Мега КрајммЃ, е. џ. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на резервоарите за складирање на нафта-
та и нафтените деривати што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1015/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. џ. 
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142. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
$8/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕЖИ-
ШТА И ЗГЛОБОВИ КАЈ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за лежишта и зглобови кај ноеечките 
челични конструкции, кој го има следниот назив и 
ознака: 

Лежишта и зглобови кај носеч-
Јште челични конструкции — — — JUS U.E7.131 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ово] пра-

вилник претставува составен дел од овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
ра стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на лежиштата и зглобовите кај носечките челич-
ни конструкции што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на о&ој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките прописи за лежишта и зглобови кат носеч-
ките челични конструкции („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 41/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

Шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-1013/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

143. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

ЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за носечки челични конструкции, 
кои ти имаат следните називи и ознаки: 

1) Стабилност на носечките че-
лични конструкции. Центрично при-
тиснати стапови со константен едно-
делен пресек — — — — — — JUS U.E7.081 

носечките че-
Екцентрично 

носечките че-

2) Стабилност на носечките че-
лични конструкции. Должини на 
извиткување на стаповите 

3) Стабилност на носечките че-
лични конструкции. Центрично при-
тиснати стапови со константен повеќе-
делен пресек — — — — — — 

4) Стабилност на 
лични конструкции, 
притиснати стапови 

5) Стабилност на 
лични конструкции. Бочно извитку-
вање на носачите — — — — — 

6) Стабилност на носечките че-
лични конструкции. Притиснати ста-
пови со еластични попречни потпори 

7) Стабилност на носечките че-
лични конструкции, 
рамковните носачи — 

8) Стабилност на 
лични конструкции, 
лачните носачи — — — — — — 

9) Стабилност на носечките че-
лични конструкции. Избочување — 

— — JUS U.E7.086 

Стабилност на 

носечките че-
Стабилност на 

JUS U.E7.091 

JUS U.E7.096 

JUS U.E7.101 

JUS U.E7.106 

JUS U.E7.111 

JUS U.E7.116 

JUS U.E7.121 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а -се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на носечките челични конструкции 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за технич-
ките прописи за стабилноста на носечките челични 
конструкции („Службен дост на СФРЈ", бр. 41/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-1014/1 
21 јануари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

144. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА МОСТОВИ 

НА ДРУМСКИ ВАГИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за проектирање и изведување на мосто-
ви на друмски ваги, заради обезбедување на метро-
лошките особини и сигурноста на мерењето на 
друмски возила во сообраќајот на патиштата. 
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I Член 2 
Под технички нормативи во смисла на овој пра-

вилник се подразбираат максималната можност на 
мерење и должината и широчината на мостот на 
вагата. 

Член 3 
Под максимална можност на мерење, во смисла 

на овој правилник, се подразбира можноста на ме-
рење на возилото, чија маса не ја надминува таа 
вредност. 

Член 4 
Должината на' мостот на вагата зависи од дол-

жината на возилото и од максималната можност на 
мерењето и изнесува: 
Максимална можност Должина на мостот 

на мерење во kg на вагата во метри 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

5,5 
7 или 8 
9 или 10 

16 
16 или 18 

Мостовите на вагата со должина од' 18 и 18 ме-
три можат да се изработуваат од два дела. 

Член 5 
Широчината на мостот на вагата зависи од ши-

рочината на возилото и мора да биде 3 метри, а за 
вагата со максимална можност на мерење од 10.000 
килограми се допушта и широчина на мостот од 2,5 
метри. 

Член 6 
Во техничката документација мора да се назна-

чат максималната можност на мерењето и должи-
ната и широчината на мостот на вагата, согласно на 
одредбите од овој правилник (на пример: друмска 
вага, 50.000 kg, 18X3 m). 

Член 7 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на мостовите на комбинирани друмско-шински ваги. 

Член 8 
Производителите на ваги се должни, веднаш по 

влегувањето во сила на овој правилник, да му ги 
пријават на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали сите ваги што се наоѓаат во изградба. 

Пријавата мора да содржи податоци за макси-
малната можност на мерењето и за должината и 
широчината на мостот, to назначување на местото 
на поставувањето на вагата. 

Член 9 
Овој правилник нема да се применува на мосто-

вите за друмски ваги чија изградба е започната 
пред денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0202-1113 
26 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Војичић, е. р. 

145. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 6[6 став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-* 
славија и за единственото монетарно работење нѕ̂  
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката 
за остварување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГО-

ДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Народната банка на Југославија, заради ре-

гулирање на количеството на пари во оптек, со оваа 
одлука ги утврдува условите на користењето на при-
марната емисија за намените определени со Одлу-
ката за остварување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-, 
ничките основи на кредитната политика во 1980 го-* 
дина, и тоа: 

1) за купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност и за давање крат-
корочни кредити на банките врз подлога на тие хар-
тии од вредност и врз подлога на странски хартии 
од вредност што ги имаат организациите на здру-
жен труд; 

2) за давање краткорочни кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд врз основа на сто-г 
ковно-паричните работи во рамките на определени 
селективни намени, како и врз основа на други оп-
ределени исправи што произлегуваат од тие работи. 

Во рамките на кредитите од став 1 под 2 на оваа 
точка ќе и се даваат кредити и на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка (во на-
тамошниот текст: Југословенската банка). 

2. Обемот на примарната емисија за намените 
од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната 
банка на Југославија со тримесечни проекции, во 
рамките во кои се овозможува ликвидност на пла-
ќањата зо Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во согласност со потребите што произ-
легуваат од стоковно-паричните и кредитните рабо-
ти на организациите на здружен труд и на другите 
учесници во паричните односи и со движењето и на-
сочувањето на стопанските текови во земјата и на 
економските односи со странство. 

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на 
оваа одлука ги купува и кредити од тој став на бан-
ките им дава народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автономната покраина (во 
натамошниот текст: народната банка) на чие подрач-
је се наоѓа седиштето на организациите на здру-
жен труд од кои банките ги купиле тие хартии од 
вредност, односно на кои банките им дале соодветни 
кредити. 

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

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

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

2) средствата добиени од примарната емисија им 
ги даваат на организациите на здружен труд UITQ 
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ги исполнуваат пропишаните услови за одржување 
иа својата ликвидност; 

3) во својата деловна политика се придржуваат 
кон општествените договори и самоуправните спо-
годби за политиката на формирањето и плгсирање-
*го на средствата на банките и кон општествените 
договори и самоуправните спогодби за политиката 
на каматните стапки што банките можат да ги дого-
вараат во своето работење; 

4) овозможуваат поволни услови за промет на 
хартиите од вредност; 

5) обезбедуваат непречено извршување на обвр-
ските на своите депоненти. 

Одредбите од став 1 на оваа точка сообразно се 
Применуваат и на Југословенската банка. 

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат основните банки и здружени гс; банки 
основани во смисла на Законот за основите на 
кредхтгниот и банкарскиот систем („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/77). 

И. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДА-
ВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА 

ТИЕ ХАРТИИ 

6. Насочувањето на примарната емисија за на-
мените сд точка 1 став 1 под 1 на Ооаа одлука, во 
1980 година ќе се остварува со: 

1) купување, ирену банките, на меници изда-
дени со рок на втасување до 90 дена и со авал на 
банката, што ги издале организациите па здружен 
ЈЃруд во областа на стопанството според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општсстгени средства („Службен 
јшст на СФРЈ", бр. 60/75. 13/76 и 22/73); 

2) давање кредити на банките срз подлога на ме-
Ниците од одредбата г.бд 1 на онаа точка; 

3) давање кредити на бригите врз подлога на 
странските хартии од вредност што ги имаат орга-
низациите на здружен труд. 

7 Народната санка., преку банките, ќе ги купува 
ОД организациите на -дружен труд ед областа на 
стопанството мениците од точка 6 cias 1 под 1 на 
Оваа одлука по кои до рокот на втасувањето не пре-
останува повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ 
помал од 200.000 динари, под услов тие организации, 
како доверители ЕО стоковио-паричните работи, да 
ги прибавила од други организации на здружен труд 
од областа на стопанство го. 

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

1) мешиште да ги содржат битните елементи 
предвидени сг- Законот за меницата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства и да се исполнети условите за издавање и ава-
дарање на тие меници БО смисла на тој закон; 

2) мениците претходно да се есконтирани од 
страна па банката преку која народната банка ги 
бупуза, да биле во портфељот на таа банка најмал-
ку 30 дена, сметајќи од денот на есконтирањето и 
да се индосиргни на народната банка. 

Народната банка нема да купува мениците до чиј 
\**ок па втасување преостанува помалку од 10 дена, 
Г 'летајќи од денот на приемот на меницата во на-
родната банка. 

8. Мсниците купени според точка 7 на оваа од-
Т"/ка, народната банка ги презема во својот порт-
фељ и грши пресметување на есконтото. 

Номиналниот износ на купените меници намален 
за есконт-каматата (есконтираниот износ), народна-
та бан:-а го пренесува на жиро-сметката на банката 
Или го употребува за отплатување на втасаните кре-
дити л ^ с г ж на банката од примарната емисија. 

9. Ш-Јогната банка, во согласност со член 18 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-

рисниците на општествени средства, во рокот на 
втасувањето ја поднесува меницата за наплата до 
Службата на општественото книговодство на која 
меницата е домицилирана. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
поради невозможноста за наплата во рокот, мени-
цата ја поднесе до надлежниот суд на протест, на-
родната банка, по приемот на известувањето од 
Службата на општественото книговодство за протес-
тирање .на меницата, -презема мерки за наплата, во 
согласност со Законот за меницата. 

Ако наплатата на меницата се врши според став 
2 на оваа точка, народната банка, покрај меничпиог 
износ, ја наплатува и каматата и трошоците пред-
видени во чл. 47 и 48 од Законот за меницата. 

10. Народната банка им дава краткорочни кре-
дити на банките Брз основа на мениците што во сми-
сла на точка 7 од оваа одлука може да ги купува 
преку банките, без оглед на поединечната номинал-
на вредност на тие меници, на времето на нивното 
држење во портфељот на банката и ца преостанатото 
време до рокот за нивното втасување, и тоа во висо-
чина до 40% од номиналната вредност на вкупниот 
портфељ на тие меници што банката претходно ги 
есконтирала. 

11. Краткорочни кредити на банките врз под-
лога на странски хартии од вредност, народната бан-
ка дава врз подлога на меници и други странски 
хартии од вредност што можат да бидат предмет на 
купопродажба на странските пазари на хартии од 
вредност, а кои ги имаат организациите на здружен 
труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги, 
и врз основа на кои банката им дала кредити на тие 
организации. 

Кредитите од став 1 на оваа точка, народната 
банка ги ДВЕ а во височина до 50°/о од износот на 
динарската противвредност на номиналната вредност 
на странските хартии од вредност што втасуваат до 
3 месеци, сметајќи од денот на давањето на креди-
тот до втасувањето на тие хартии од вредност, а 
најмногу до износот на кредитот што банката им го 
дала на организациите на здружен труд врз под-
лога ра овие хартии од вредност. 

Како подлога за давање кредити од ст. 1 и 2 
на оваа точка и кредити од точка 10 на оваа од-
лука, не може да служи хартијата од вредност што 
организацијата на здружен труд ја прибавила по 
основ ка работа за која користи документарен кре-
дит 'од примарната емисија. 

12. Народната банка ќе купува меници од бан-
ките и ќе им дава кредити на банки! е според одред-
бите на точ. 7 до 11 на оваа одлука најмногу до из-
носот на реесконт?зиот лимит, кој се утврдува за се-
кој га банка во височина од 50°/о од износот на порт-
фсљот на тие меници според последната месечна 
книговодствена состојба на банката, зголемен за из-
носот на зче/тггиите што банката ги реесконтирала ка ј 
народната банка, а на кои рокот за наплата не вта-
сал. 

Процентот за утврдување на реесконтирапиот 
лимит од став 1 на опал точка Народната банка на 
Југославија ќе го усогласува со тримесечник проек-
ции од точка 2 на оваа одлука. 

III. ЈЈЛЧАЧ^, КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВИО-ПАРИЧНИТЕ 
РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕК-

ТИВНИ НАМЕНИ 

12. Народната банка на Југославија во 1980 го-
дина Кс обезбед и, со давање кредити на банките врз 
подлога па хартии од вредност и врз основа на дру-
ги исправи што произлегуват од стоковно-парични-
те работи на организациите на здружен труд, дел 
од примарната емисија да се користи како учество 
за краткорочно кредитирање на селективните 
ни, и таа на: 
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1) извозот на стоки и услуги со кој се обезбе-
дува девизен прилив вклучувајќи го и кредитира-
њето на: 

— производството и подготвувањето на стоки за 
извоз, како и подготвувањето на туристичките и 
угостителските организации на здружен труд за вр-
шење услуги на странски туристи; 

— извозот на опрема и бродови на кредит и из-
ведувањето на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

— залихите на метали и други договорени сто-
ки наменети за извоз, за коп Сојузниот извршен со-
вет, Брз основа на точка 4 одредба под 6 на Од-
луката за остварување на целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1980 
година (во натамошниот текст: Одлуката), ке утвр-
ди дека настанала привремена деконјунктура на 
светскиот пазар; 

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

3) увозот на определени стоки ед земјите во раз-
вој, и од други земји ка определени валутни по-
драчја, во согласност со политиката и можностите 
на платниот биланс ка Југославија; 

4) продажбата, односно купувањето на домашна 
опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Фе-
деративна Рспублнка Југославија; 

5) пазарните стоковни резерви на републиките 
и автономните покраини и сојузните пазарни сто-
ковни резерви во земјоделски и прехранбени про-
изводи од домашно производство од член 56 на До-
говорот утврдени со програмите на надлежните ор-
гани; 

6) залихите на јаглен кај термоелектраните и 
другите големи потрошувачи во стопанството и кај 
трговијата во поголемите потрошувачки центри. 

Банките контролираат и обезбедуваат креди-
тите од примарната емисија одобрени за одделни 
намени од став 1 на оваа точка да се користат за 
камените за кои се одобрени. 

Кредити за кредитирање* на работите на извозот на 
стоки и услуги 

14. Кредитите за кредитирање на работите на 
извозот ка стоки и услуги (точка 13 под 1), банките 
можат да ги користат: 

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

2) за кредитирање на извозот на стоки на ко-
мерцијален кредит; 

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

4) за кредитирање на побарувањата по основ на 
извозот на опрема и бродови на кредит и изведу-
вањето на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

5) за кредитирање па производството и подгот-
вувањето на стоки за извоз и за кредитирање на 
туристичките и угостителските организации на здру-
жен труд за ПИЕНО подготвување за вршење услуги 
на странски туристи; 

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

7) за кредитирање на побарувањата од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој по основ на извр-
шени и платени работи и вградена опрема по ин-
вестиционите програми во Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија кои делумно се финан-
сираат од средствата на Меѓународната банка за об-
нова и развој; 

8) за кредитирање на залихите на метали и дру-
ги договорени стоки наменети за извоз, за кои СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет, врз основа на точка 4 одред-
ба под G на Одлуката, ќе утврди дека настанала 
привремена деконјунктура на светскиот пазар. 

15. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги за готово (точка 14 под 1) банките 
можат да ги користат височина од 65% од состој-
бата на кредитите што за таа намена им ги дале 
на ор1акпзацпите на здружен труд врз основа на 
исправи за извршениот извоз на стоки заверени од 
царинарницата (извозна царинска декларација), и 
исправи за извршените услуги на странски нарачу-
вачи (договор, односно заклучница, фактура или 
друга извозна исправа), и тоа: 

1) ако извозот се наплатува во девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања — под услов рокот за враќањето на 
кредитите дадени за таа намена да не е подолг ©д 

- 90 дена; 
2) ако извозот се наплатува во други девизи под 

услов рокот за враќањето на кредитите дадеш! за 
таа намена да не е подолг од 45 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
оваа точка, во смисла на оваа одлука, се изедначу-
ваат кредитите што банките ги даваат врз основа 
на договорите за производство на опрема и бродови 
за извоз и договорите за вршење услуш на стран-
ство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна за-
вршена фаза, ако со договорот е предвидено пла-
ќање по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако 
со договорот е предвидено плаќање на аванси во 
девизи што се од значење за одржување на ликви-
дноста во меѓународните плаќања, под услов аван-
сот да втасува во рок од 90 дема од денот на дава-
њето на кредитот од страна на банката и неговата 
наплата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на долго-
рочна кооперација помеѓу домашна организација 
на здружен труд и странски партнер, со претсметка 
преку конте коректна сметка, може да се кредитира 
само до височината на салдото на побарувањата на 
домашната организација на здружен труд по таа 
сметка. 

Под услуги, БО смисла на оваа одлука, се под-
разбираат работите од член 54 на Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка почнуваат да течат од денот на извршеното ца-
ринење на стоките, односно од денот на извршува-
њето на услугите сообразно со* Наредбата за опре-
делување на денот на извршување услуги во 
надзоре шнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ1', бр. 2/78). 

Банките во својата деловна политика, при оп-
ределување на роковите за враќање на кредитите 
за извоз на стоки и услуги, ќе водат сметка за вис-
тинските рокови за наплатување на извозот на 
стоки и услуги и со договорот за кредит ќе ги об-
врзуваат корисниците да ги враќаат кредитите и 
пред договорениот рок ако наплатата ја остварат 
пред рокот. 

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

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање из-
возни работи во рамките на договорот за коопера-
ција помеѓу организации на здружен труд и стран-
ски партнери; 

2) до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз 
во воиевропски земји и ако корисникот на креди-
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»от и подносе на банката решение од народната 
банка за продолжување на рокот за внесување на 
девизи; 

3) до вкупно 180 дена, ако е во прашање извоз 
во Турцима, а по исклучок до една година, ако ко-
рисникот на кредитот и поднесе на банката реше-
ние од народната банка за продолжување на рокот 
За внесување на девизи. 

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

- По исклучок од одредбата на став 7 под 2 на 
Оваа точка, рокот за врќање на кредитот може да се 
продолжи и над 150 дена, но најмногу до 2 години, 

ко кредитот е даден за извоз на опрема од домаш-
о производство што домашните организации на 

здружен труд ја извезуваат и вградуваат во инвес-
тиционите објекти во воневропски земји, под услов: 

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

2) со договорот да е определена цената на из-
везената опрема како основ за остврување на ви-
сочината на кредитот и учеството на таа цена во 
вкупната вредност на договорените работи во стран-
ство, намалена за износот на авансот и на евен-
туални други плаќања, односно давања во натура, 
Што втасале пред извозот на опремата; 

% 3) со договорот за кредит да е предвидено вра-
ќање на кредитот според определена динамика, а 
во согласност со договорената динамика за наплата 
ца извршените работи во странство, со тоа што 
Одделни отплати да се сразмерни на учеството на 
цената на извезената опрема во вкупната вред-
ност на извршените работи и крајниот рок за враќа-
ње на кредитот да не е подолг од 2 години од денот 
на царинењето на извезената опрема; 

4) банката да се обврзе дека искористениот из-
нос на кредитот ќе и го враќа на народната банка 
во согласност со динамиката за наплатување што 
ја договорила со корисникот на кредитот. 

16. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2), бан-
ките можат да ги користат до височина од GO'Vo од 
Состојбата нг кредитите што за таа намена им ги 
дале на организациите на здружен труд врз основа 
на исправи за извршениот извоз на стоки завере-
ни од царинарницата, договор со странскиот купу-
вач и други исправи од кои може да се види дека 
е г>о прашање извоз иа комерцијален кредит и соо-
дветни хартии од вредност, ако се предвидени со 
договорот со странскиот купувач, а под услов ко-
ристењето на кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од: 24 месеци за извоз на сериска 
опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни бла-
га и 6 месеци за извоз на други стоки. 

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

17. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и у с п у т на кредит во земјите во развој 
(точка 14 под 3), банките можат да ги користат до 
височина од 80°/о од состојбата на кредитите што за 
таа намена им ги дале на организациите на здружен 
труд врз основа на исправи за извршениот извоз на 
стоки заверени од царинарницата, договор со стран-
скиот купувач и други исправи од кои може да се 
види дека е во прашање извоз на комерцијален 
кредит и соодветни хартии од вредност, ако се 
предвидени со договорот со странскиот купувач, а 
под услов користењето на кредитот од примарната 
емисија да не трае подолго од: 24 месеци за извоз 

на сериска опрема, 18 месеци за извоз на трајни по-
трошни блага и 6 месеци за извоз на други стоки 
и за извоз на услуги. 

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

13. Кредити за кредитирање на побарувањата 
по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и 
изведување инвестициони работи во странство на 
кредит (точка 14 под 4) банките можат да користат 
до височина од 7 0 ° / о од износот на тие побарувања 
за кои им дале кредити на домашни извозници од 
сопствениот кредитен потенцијал, а кои побарувања 
втасуваат во рок до две години, почнувајќи од де-
нот на давањето кредит на банката од страна на 
народната банка. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат врз основа на договорите за 
кредити дадени на организациите на здружен труд 
— извозници и на странските хартии од вредност 
што ги имаат тие организации или врз основа на 
други исправи со кои се докажува постоењето на 
побарувања. 

Народната банка во 1980 година ќе и одобрува 
на Југословенската банка кредити за кредитирање 
на извозот на опрема и бродови на кредит и за из-
ведување на инвестициони работи во странство на 
кредит до височина од 9 5 ° / о од износот на поба-
рувањата по кредитите што за тие намени Југосло-
венската банка им ги дала на банките, а кои поба-
рувања втасуваат во рок до 36 месеци од денот на 
давањето кредит на Југословенската банка од стра-
на на народната банка. 

За користење на кредитите од став 3 на оваа 
точка, Југословенската банка и поднесува на на-
родната банка спецификација на договорите, по 
банките, со преглед на отплатите што втасуваат во 
рок до 36 месеци и со амортизациониот план што го 
содржи вкупниот износ на одобрениот кредит, вта-
сувањето на секоја исплата и крајниот рок за вра-
ќање на кредитите. 

Народната банка на Југославија, согласно со 
точка 7 став 3 на Одлуката, за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), од Ју-
гословенската банка нема да ги наплатува втаса-
ните отплати по долгорочниот кредит што врз Ју -
гословенската банка е пренесен врз основа на Од-
луката за условите, начинот и постапката за пре-
несување на средствата, правата и обврските по 
кредитите дадени на Фондот за кредитирање и оси-
гурување па извозни работи врз Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/79), а каматата по тој 
кредит ќе ја наплатува од Југословенската банка 
по стапка од 1°/о годишно. 

19. Кредитите за кредитирање на производ-
ството и подготвувањето на стоки за извоз и за 
кредитирање на туристичките и угостителските ор-
ганизации на здружен труд за нивното подготвува-
ње за вршење услуги на странски туристи (точка 14 
под 5), банките можат да ги користат до височина 
од 30°/о од состојбата на кредитите што за тие на-
мени им ги дале на организациите на здружен труд 
со рок за враќање до 3 месеци, со тоа што вкупниот 
обем на тие кредити од примарната емисија на те-
риторијата на една република, односно автономна 
покраина, не може да биде поголем од 15% од вкуп-
ната состојба на кредитите од примарната емисија 
дадени на таа територија за кредитирање на наме-
ните од точ. 15 до 18 и 20 до 22 на оваа одлука. 
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Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република, односно 
автономна покраина, може да биде поголем од 15п/о 
од состојбата на кредитите наведени во тој став 
за износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини, во 
согласност со народните банки на тие републики, 
односно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка 
банките можат да ги користат само врз основа на кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд во 
областа на производството, односно на организациите 
на здружен труд од областа на туризмот и угости-
телството, и тоа врз основа на договори во стран-
ските порачувачи, пријави за склучените договори, 
за надворешротрговскиот промет заверени од народ-
ната банка, или други исправи со кои се докажува 
дека кредитира ното производство, односно под-
готвување на стоки за извоз и подготвување услуги 
на странски туристи ќе се реализира со извозот на 
стоки, односно со вршењето услуги на странски ту-
ристи. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка 
може да се определи до вкупно 6 месеци, ако тех-
нолошкиот процес на производството односно под-
готвување трае повеќе од 3 месеци. 

20. Кредитите за кредитирање на производство-
то и подготвувањето на стоки за извоз по договоре-
ните работи што ги финансира меѓународната фи-
нансиска организација и што се наплатуваат во го-
тово (точка 14 под 6), банките можат да ги користат 
до височина од 50% од состојбата на кредитите што 
за тие намени им ги дале на организациите на 
здружен труд врз основа на договори со странскиот 
купувач и докази дека договорената работа ја фи-
нансира меѓународна финансиска организација, под 
услов рокот за враќање на дадените кредити да не 
е подолг од две години и наплатата на извозот да се 
врши во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања. 

21. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развој по ос-
нов на извршени и платени работи и вградена оп-
рема по инвестиционите програми во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија што делум-
но се финансираат од средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој (точка 14 под 7), башсите 
можат да ги користат до височина од 50% од из-
носот на кредитите што им ги дале на организации-
те на здружен труд — инвеститори,и тоа врз основа 
на соодветни исправи, со кои се докажува дека ра-
ботите и опремата се платени и дека работата ја 
финансира Меѓународната банка за обнова и развој, 
а под услов рокот за враќање на кредитите да не е 
подолг од 3 месеци, почнувајќи од денот на корис-
тењето на кредитите кај народната банка. 

22. Кредитите за кредитирање на залихите на 
метали и на други договорени стоки наменети за 
ивоз, за кои Сојузниот извршен совет, врз основа 
на точка 4 одредба под 6 на Одлуката, ќе утврди 
дека настанала привремена деконјунктура на свет-
скиот пазар (точка 14 под 8), банките можат да ги 
користат до височина од 30% од износот на креди-
тите што за тие намени им ги дале на организации-
те на здружен труд. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките 
можат да ги користат само до 30 април 1980 годи-
на, и тоа под условите што важеа во 1979 година. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги 
користат и по 30 април 1980 година, доколку Сојуз-
ниот извршен совет до тој рок ќе ги определи кри-
териумите за настанувањето на привремена декон-
јунктура на светскиот пазар. 

23. Народната банка на Југославија определува 
кои девизи се сметаат за девизи од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓанародните пла-
ќања за намените предвидени со оваа одлука за кои 
давањето на кредити од примарната емисија е ус-
ловено со внесувањето на тие девизи во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Кредити за кредитирање на општествено органи-
зираното производство и на залихите на определени 

земјоделски и прехранбени производи 

24. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство и на залихите на зе-
мјоделски производи (точка 13 под 2) банките мо-
жат да ги користат, и тоа: 

1) за кредитирање на производството на пчени-
ца, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодај-
ни култури и тутун; 

2) за кредитирање на гоењето на добиток (го-
веда, свињи и овци), живина и риби и на производ-
ството на млеко; 

3) за кредитирање на сезонските залихи на до-
машна пченица, оризова арпа, односно ориз, пчен-
ка, маслодај ни култури, домашно сурово масло, ше-
ќерна репка, шеќер и тутун; 

4) за кредитирање на сезонските залихи на тр-
пезно грозје и јаболка во ладилниците, залихите на 
вино во винарските визби во општествениот сектор, 
залихите на месо во ладилниците и залихите на 
млечни преработки од општественото производство. 

25. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство на пченка (мерканти-
лна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, мас-
л ода јна репка, маслинки, шеќерна репка и тутун 
(точка 24 под 1), банките можат да ги користат до 
височина од 45%, а за производство на пченица 
(меркантилна и семенска) до височина од 50% од 
состојбата на кредитите што за тоа производство им 
ги дале на организациите на здружен труд врз ос-
нова на самоуправна спогодба, односно на договори 
за производство и испорака склучени со организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка или доработка на тие производи, а најмно-
гу до височина од 25% од вредноста на договореното 
производство. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, 
почнувајќи од денот на почеткот на нивното кори-
стење, и не можат да преминуваат: за маслодајна 
репка 31 јули. за сончоглед и соја 31 октомври, за 
маслинки 31 декември, за оризова арпа 30 ноем-
ври, за пченка 15 декември и за шеќерна репка 31 
декември 1980 година, за тутун 31 март 1981 година, 
а за пченица од родот на 1979/1980 година 15 август 
1980 година, а од родот на 1980/1981 година — 15 ав-
густ 1981 година. 

Кредитите за кредитирање на производството 
на семенска, пченица и семенска пченка банките мо-
жат ца ги користат кај народната банка рзрз основа 
на самоуправна спогодба, односно на договори за 
производство и испорака склучени помеѓу промз-
водителските организации на здружен труд и ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка, односио со доработка и промет на 
тие производи, а под услов договорите да се реги-
стрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на 
жито и на преработки од жито. 

Кредити од ОЕаа точка банките можат да им 
даваат на организациите на здружен труд, како за 
нивното сопствено производство на определени зем-
јоделски производи така и за производството на 
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здружени земјоделски производители и производ-
ството во кооперација со индивидуални производи-
тели во согласност со законот. 

26. Кредитите за кредитирање на гоењето на 
добиток (говеда, свињи и овци>, гоењето на живина 
(пилиња, гуски, па јкп и ќурки), гоењето на риби 
и производството на млеко (точка 24 под 2), банки-
те можат да ги користат до височина од 25% од 
состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на здружен труд, а најмно-
гу до 25% од вредноста на договореното производ-
ство. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 од 
оваа точка »сметајќи од денот на почетокот на нив-
ното користење, не можат да бидат подолги од 11 
месеци — за гоење на говеда, 6 месеци — за гоење 
на свињи и овци, 3 месеци — за гоење на живина, 
6 месеци — за гоење на риби и 1 месец — за произ-
водство на млеко. 

Кредитите за кредитирање на гоењето на до-
биток, живина и риби и кредитите за производство 
на млеко' банките можат да ги користат кај народ-
ната банка врз основа на самоуправни спогодби, 
односно договори за производство и испорака склу-
чени помеѓу произЕодителските организации па зд-
ружен труд и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка и промет на тие про-
изводи. а под услов договорите да се регистрирани 
ка ј Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добитокот и на добиточните произ-
води. 

Одредбата на точка 25 став 4 на оваа одлука 
важи и за кредитите од оваа точка. 

27. Кредитите за кредитирање на сезонските 
залихи на оризова арпа, односно ориз, пченка, мас-
лодајни култури (сончоглед, соја, репка, маслинки 
и семки од тикви) и домашно сурово масло, шеќер-
на репка, шеќер и тутун (точка 24 под 3) банките 
можат да ги користат до височина од 45°/о, а за 
кредитирање на сезонските залихи на домашна 
пченица до височина од 55% од состојбата на кре-
дитите што за тие залихи им ги дале на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка, односно со доработка и промет на тие про-
изводи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банката може 
да ги корист под услов со договорот за кредит со орга-
низациите на здружен труд да е предвидено враќа-
њето на кредитите во месечни отплати, во согласност 
со потрошокот или реализацијата на залихите, и 
роковите за враќање на кредитите, почнувајќи од 
денот на почетокот на користењето на кредитот, 
односно за залихите на тутун — од денот на поче-
токот на користењето на секоја транша на кредитот, 
да не се подолги, и тоа: 

1) од 12 месеци — за залихите на пченица, ори-
зова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни кул-
тури, односно домашно сурово масло и шеќерна 
репка и шеќер и да не преминуваат: за пченица 31 
јули, за оризова арпа — ориз 31 октомври, за пче-
нка наменета за производство на добиточна храна 
31 октомври, а за извоз и за индустриска прера-
ботка 31 мај 1981 година, за маслодај ни култури — 
домашно сурово масло 30 септември и за шеќерна 
репка — шеќер 31 октомври 1981 година; 

2) од 8 месеци — за залихите на семенска пче-
ница и семенска пченка и да не преминуваат: за 
пченица 31 јануари 1981, а за пченка 31 мај 1981 го-
дина; 

3) од 15 месеци — за залихите на тутун и да не 
Преминуваат 31 мај 1982 година. 

Одредбата на точка 25 став 3 од оваа одлука ва-
5ки и За кредитите за залихи на семенска пченица 
8 семенска пченка од оваа точка. 

28. Кредитите за кредитирање на сезонските 
залихи на трпезно грозје, јаболка во ладилнивите, 
на залихите на вино од домашно производство во 
винарските визби на општествениот сектор, на за-
лихите на месо во ладилниците и залихите на 
млечни производи, банките можат да ги користат 
до височина од 30 % од состојбата на кредитите што 
за тие залихи им ги дале на организациите на здру-
жен труд, а најмногу до 30 % од вредноста на кре-
дитираните залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на корис-
тењето на кредитете, не можат да бидат подолги, и 
тоа: 

1) од б месеци — за залихи на трпезно грозје и 
јаболки во ладилниците, со тоа што да не премину-
ваат 30 април 1981 година; 

2) од 12 месеци — за залихите на вино во ви-
нарските визби во општествениот сектор, со тоа што 
да не преминуваат 31 октомври 1981 година; 

3) од 3 месеци — за залихите на месо во ладил-
ниците; 

4) од 3 месеци — за залихите на млечни произ-
води од домашно производство. 

Корисници на кредити од оваа точка можат да 
бидат: 

— за залихите на трпезно грозје и јаболка во 
ладилниците — производителските организации на 
здружен труд и организациите што се занимаваат со 
промет на тие производи на големо, за количини-
те складирани во ла делниците; \ 

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

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

— за залихите на месо во ладилниците — ор-
ганизациите на здружен труд на кланичната. инду-
стрија. 

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

Под залихи на млечни производи што можат да 
бидат предмет на кредитирање според одредбите на 
оваа точка се подразбираат залихите што по својот 
квалитет им одговараат на вообичаените стандарди. 

29. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство и на залихите на зем-
јоделски и прехранбени производи од точка 25 до 
28 на оваа одлука, банките можат да ги користат 
врз основа на следните исправи, што и ги доста-
вуваат на народната банка, и тоа: 

1) договорите за кредити што банката им ги да-
ла на организациите на здружен труд, посебно за 
секој вид производство и гоење, односно залихи, со 
преглед на договорената динамика на отплатување-
то на кредитите; 

2) самоуправните спогодби, односно договорите 
за производство и испорака склучени помеѓу орга-
низациите на здружен труд од точ. 25 и 26 на оваа 
одлука; 

3) фактурите и другите исправи или изводи од 
последната месечна книговодствена состојба за ко-
личината и вредноста на залихите за кои се корис-
ти кредит од тон. 27 и 28 на оваа одлука; 

4) потврдите на Фондот за унапредување на 
производството и пласманот на добитокот и на до-
биточните производи или на соодветната самоуп-
равна заедница (фонд и ел.) во републиката, однос-
но во автономната покраина за регистрирање на 
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договореното гоење и испорака на добиток, односно 
живина, за кое се користи кредит од точка 26 на 
оваа одлука; 

5) потврдата на Фондот за стимулирање на из-
возот на жито и преработки од жито за регистри-
рањето на договорите за производство и испорака 
на семенска пченица и семенска пченка по основа 
на кои се користат кредити од точ. 25 и 27 на оваа 
одлука. 

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

30. Пресметката на вредноста на производство-
то и на залихите на земјоделски и прехранбени 
производи, заради утврдување на височината на 
учеството на примарната емисија во краткорочно^ 
кредитирање на тоа производство, односно залихи 
според оваа одлука, ќе се врши по пропишаните га-
рантирани (заштитни) цени, а за производите за кои 
тие цени не се пропишани — според продажните це-
ни на производителите намалени за 15%. 

Кредити за кредитирање на увозот на определени 
стоки од земјите во развој и од други земји на 

определени валутни подрачја 

31. Кредитите за кредитирање на увозот на оп-
ределени стоки од земјите во развој и од други 
земји на определени валутни подрачја (точка 13 
под 3), банките можат да ги користат за кредити-
рање на увозот на основни суровини и на други 
производи што ќе ги определи Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, а врз основа на докумен-
тацијата што ќе ја определи Народната банка на 
Југославија. 

Кредити за кредитирање на продажбата, односно 
купувањето на домашна опрема и бродови на кре-
дит во Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

32. Кредитите за продажба, односно за купува-
ње на домашна опрема и бродови на кредит во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(точка 13 под 4), банките можат да ги користат, 
и тоа: 

1) за продажба на кредит — врз основа на не-
втасани меници издадени ЕО смисла на член 38 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, што банките 
ги имаат во својот мени чеп портфељ, а што од ор-
ганизациите на здружен труд — производители на 
домашна опрема, односно бродови ги купиле (ес-
контирале), на начинот и под условите пропишани 
во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за продажба на кредит — врз основа на до-
говори за кредити што банките им ги дале на про-
изводствените организации на здружен труд врз 
подлога на невтасани меници издадени според до-
говорите за купопродажба во смисла на член 38 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, а што тие 
организации ги имаат во својот портфељ; 

3) за купување — врз основа на договори за 
кредити дадени на организациите на здружен 
труд — инвеститори за купување на домашна оп-
рема, односно бродови на кредит — врз основа на 

договорите за купопродажба склучени почнувајќи 
од 2 април 1977 година, како ден на влегувањето во 
сила на Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1977 година, и 
мениците што банката ги прибавила за обезбедува-
ње на враќањето на тие кредити. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, од-
носно бродови на кредит од одредбата под 1 на 
став 1 од оваа точка банките можат да ги користат 
само Брз основа на мешаните што се издадени по 
договорите за купопродажба на домашна опрема, 
односно бродови на кредит, а што втасуваат за 
плаќање во рок од една година почнувајќи од де-
нот на користењето на кредитите, и тоа во височи-
на до 60% од износот на номиналната вредност на 
тие меници. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, 
односно бродови на кредит од одредбата под 2 на 
став 1 од оваа точка банките можат да ги користат 
во височина до 38% од износот на побарувањата по 
кредитите дадени на организациите на здружен труд 
производители што втасуваат за наплата во рок до 
две години, почнувајќи од денот на користењето на 
кредитите кај народната банка. 

Кредитите за купување на домашна опрема, од-
носно бродови од одредбата под 3 на став 1 од онаа 
точка банките можат да ги користат во височина 
до 38% од износот на побарувањата по кредитите 
дадени на организациите на здружен труд — ин-
веститори а кои втасуваат за наплата во рок од 
ДЕе години, почнувајќи од денот на користењето 
на кредитите кај народната банка. 

Како продажба на кредит, во смисла на СЕ а а 
точка, се смета продажбата на опрема,^ оди е сно 
бродови на кредит чијшто рок на плаќање не е 
пократок од 2 години. 

Како домашна опрема, односно бродови, во смисла 
на оваа точка, се сметаат финалните производи на ор-
ганизациите на здружен труд во дејностите: метало-
преработувачката дејност, машиноградбата, произ-
водството на сообраќајни средства, бродоградбата и 
производството на електрични машини и апарати 
наменети за инвестиции во основни средства на 
организациите на здружен труд (член 2 на Догово-
рот за кредитирање на пласманот на опрема и бро-
дови во Југославија во периодот од 1977 до 1980 
година — („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78). 

Со продажбата, односно со купувањето на до-
машна опрема и бродови на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фазите 
на производството на бродови и други пловни мор-
ски и речни објекти и друга опрема што се произ-
ведува по фази — до височината на вредноста на 
одделна завршена фаза, ако купувачот — инвести-
тор ја прифатил обврската за плаќање по фази и 
на производителот му врачил меници издадени во 
смисла на одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, 
во височината на вредноста на завршената фаза. 

Кредити за кредитирање ва пазарните стоковни 
резерви 

33. Кредитите за кредитирање на пазарните 
стоковни резерви на републиките и автономните 
покраини и на сојузните пазарни стоковни резерви 
во земјоделски и прехранбени производи од домаш-
но производство од член 56 на Договорот утврде-пи 
со програмата на надлежните органи, банките мо-
жат да ги користат до височина од 45% од состој-
бата на кредитите што за таа намена од својот 
кредитен потенцијал им ги дале на организациите 
на здружен труд, односно на други општествени % 
правни лица кај кои се формираат тие резерви. 
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Рокот за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на секој поеди-
нечен износ — транша на одобрениот кредит. 

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

1) договорите за кредити што банката им ги 
дала на организациите на здружен труд, односно 
на други општествени правни лица за формира-
њето на резерви; 

2) договорите за складирање на стоковните ре-
зерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и 
магационерот во кој, покрај другото, е предвидена 
и обврска за магационерот месечно да му дава на 
корисникот на кредитот податоци за состојбата на 
складираните производи; 

3) 'фактурите и другите исправи со кои се до-
кажуваат количината и вредноста на кредитирани-
те стоковни резерви; 

4) прегледот на договорената динамика за от-
плата на кредитот. 

Кредитирање на залихите на јаглен кај термоелек-
1 раните и кај другите големи потрошувачи на јаг-
лен во стопанството и кај трговијата во поголемите 

потрошувачки центри 

34. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен од домашно производство (точка 13 под б) 
банките можат да користат, и тоа: 

1) за кредитирање на залихите на јаглен ка ј 
термоелектраните и кај другите големи потрошува-
чи на јаглен во стопанството кои имаат контину-
ирана потрошувачка на јаглен во текот на годи-
ната; 

2) за кредитирање на залихите на јаглен кај 
'организациите на здружен труд во стопанството — 
големи потрошувачи на јаглен, кои имаат потро-
шувачка на јаглен од сезонски карактер во текот 
на годината (сезона производствени кампањи и се-
зонски греења); 

3) за кредитирање, на залихите на јаглен кај 
пргови јата во поголемите потрошувачки центри. 

35; Кредитите за кредитирање на залихите на 
Јаглен кај термоелектраните и кај другите големи 
потрошувачи -на јаглен во стопанството (точка 34 
под 1) банките можат да ги користат до височина 
од 30°/о, а кај термоелектраните во периодот од 1 
април до 30 септември до височина од 45% од сос-
тојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале 
на организациите на здружен труд, а најмногу до 
25% од вредноста на кредитираните залихи потреб-
ни за просечна потрошувачка до 45 дена. 

Корисници на кредити од оваа точка, покрај 
термоелектраните, можат да бидат и други органи-
зации на здружен труд во стопанството, што имаат 
континуирана потрошувачка на јаглен чијашто 
вкупна потрошувачка во текот на годината изне-
сува .најмалку 120.000 тони. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа то-
чка^ не можат да бидат подолги од 45 дена почну-
вајќи од денот на нивното' користење. 

36. Кредитите за кредитирање на залихите на 
Јаглен, ка ј организациите на здружен труд во сто-
панството — големи потрошувачи на јаглен, кои 
имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карак-
тер во текот на годината, (точка 34 под 2), банките 
можат да ги користат до .височина од 30% од сос-
ЈГој бата на кредитите што за тие залихи им ги дале 

на тие организации на здружен труд, а најмногу до 
25% од вредноста на кредитираните Залихи на ја-
глен купен во периодот од 1 април до 30 септември 
1980 година. 

Корисници на кредити од оваа точка можат да 
бидат организациите на здружен труд во стопан-
ството чијашто вкупна годишна потрошувачка на 
јаглен изнесува најмалку 30.000 тони. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на" 
оваа точка не можат да бидат подолги од 6 месеци 
почнувајќи од денот на нивното користење, и не 
можат да преминуваат 28 февруари 1981 година. 

37. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен кај трговијата во големите потрошувачки 
центри (точка 34 под 3) банките можат да ги ко-
ристат до височина од 30% од состојбата на креди-
тите што им ги дале за таа намена на организаци-
ите на здружен труд во трговијата што се занима-
ваат со промет на. огревен материјал, а најмногу 
до 25% од вредноста на кредитираните залихи на 
јаглен купен од рудниците за јаглен во периодот 
од 1 април до 30 септември 1980 година. 

Корисник на кредитот од оваа точка може да 
биде организација -на здружен труд што се зани-
мава со промет на огревен материјал и која годиш-
но на крајните потрошувачи им испорачува вкупно 
најмалку 50.000 тони јаглен. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка не можат да бидат подолги од 6 месеци почну-
вајќи од денот на нивното користење и не можат, 
да го преминуваат 31 јануари 1981 година. 

38. Кредитите за кредитирање на залихите на 
јаглен од точ. 35 до 37 на оваа одлука банките мо-
жат да ги користат врз основа на следните испра-" 
ви што и ги доставуваат на Народната банка, и тоа: 

1) договорите за кредити што банката им ги 
дала на организациите на здружен труд за креди-
тиран^ на определени залихи на јаглен; 

2) договорите за купопродажба и за динамика-
та на испораките на јаглен склучен помеѓу орга-
низациите на здружен труд од точ. 35 до 37 на 
оваа одлука и организациите на здружен труд — 
производители на јаглен; 

3) фактурите и другите исправи со кои се до-
кажува количината и вредноста на кредитираните 
залихи на јаглен. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
и се доставуваат на Народната банка, банките се 
должни по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која со сигурност може да се утвр-
ди дека дадените кредити се користат наменски и 
дека во секое време се покриени со соодветна 
вредност на кредитираните залихи на јаглен. 

39. Пресметката на вредноста на залихите на 
јаглен заради утврдз*вање на височината на учест-
вото на примарната емисија во кредитирањето на 
залихите според оваа одлука, ќе се врши по набав-
ките цени на јагленот. 

IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕТО 
НА КАМАТА 

40 Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките според оваа одлука под ус-
лов банките тие меници да ги есконтиралс, односно да 
им дале кредити на организациите на здружен труд 
по есконтните, односно каматните стапки предвиде-
ни со самоуправна спогодба на банките. 



Петок, 22 февруари 1989 СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ £рој Ѕ — Страна 27? 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 147. 
41. Пресметувањето на динарската противвред-

ност на странските средства за плаќање и на стран-
ските хартии о^ вредност, заради утврдување ви-
сочината на учеството на примарната емисија во 
смисла на оваа одлука, ќе се врши со примената 
на соодветниот курс на странската валута што е 
определен со сојузен пропис за утврдување курсе-
вите на странските валути за определување на ос-
новицата за пресметување на царината и на други 
давачки. 

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

О. бр. 7 
1 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

, Југославија, 
д~р Ксенте Богоев, е. р. 

146. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 10, 

20 И 50 ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија на 10 март 
1980 година ќе пушти во оптек банкноти од 10, 20 
и 50 динари со обелелката што се утврдени со Од-
луката за основните обележја на банкнотите од 10, 
20, 50, 100, 500 и 1000 динари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/78). 

2. На банкнотите од 10, 20 и 50 динари од точка 
1 на оваа одлука ќе, се наоѓаат потписите на гувер-
нерот на Народната банка на Југославија д-р Поен-
те Богоев и на заменик-гувернерот Илија Марјано-
виќ и датумот 12. VIII 1978. 

3. Банкнотите од 10 и 50 динари изработени со 
обележјата што се утврдени со Одлуката за измени 
на Одлуката за обележјата на новите банкноти и 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68) и 
со Одлуката за основните обележја на банкнотите 
од 10 динари. 50 динари. 100 динари и 500 динари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77) и банкнотата 
од 20 динари изработена со обележјата што се 
утврдени со Одлуката за основните обележја на 
банкнотите од 1000 динари и од 20 динари („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/75 и 20/76) и натаму оста-
нуваат во оптек како законско средство за плаќање. 

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

О. бр. 9 
8 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на шеќер и Сојузниот извршен со-
вет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕ-

СТВА ШЕЌЕР 
» 

Член 1 
Во Општествениот договор за цените за шеќер 

и за обезбедување на домашниот пазар со потребни 
количества шеќер (Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/74, 37/75, 48/75, 26/76, 46 76, 3/78 и 9/79) во член 
4 став 1 точка 1 бројот: „1,70" се заменува со бро-
јот: ,0,70". 

Член 2 
Овој општествен договор влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 септември 1979 година. 

18 февруари 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

претседател на Сојуз-
ниот комитет за 

земјоделство, 
Милован Зидар, е. р. 

За РО Индустрија шеќе-
ра и врења ПКБ — „Ди-
митрије Туцовиќ", ООУР, 
„Прва фабрика шеќера" 

— Белград, 
Милинко Радојчић, е. р. 

За ООУР-ПИК „Поморав-
ље" РО Фабрика шеќера 
„Данило Димитријевиќ" —* 

Ќуприја, | 
Арналдо Кокуца, е. р. . 

За Фабрику шеќера „Зре-
њанин" — Зрењанин, 
Милорад Костиќ, е. р. 

За ДИК „Средња Бачка14 

НПК „ЦРВЕНКА", ООУР, 
Фабрика шеќера — 

Црвенка, 
Радуле Јововиќ, е. p. 

За Фабрику шеќера ,,Ба« 
чка" — Врбас, 

Бранко Обрадовић, с. р. 

За ПИК Ковин ООУР 
Фабрика шеќера — 

Ковин, 
Павле Франета, с. р. 

За Агроинду етри јеки ком-
бинат „СЕНТА", ООУР 
Фабрика шеќера „КРИС-

ТАЛ" — Сента, 
Недељко Братић, с. р. 

За ПИК „СИРМИЈУМ" 
Радна организација Фа-
брика шеќера „ШЕЋЕ-
РАНА" — Сремска Ми-

тровица, 
Светозар Ѓуричиќ, е. p. 
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За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „ПЕК", 
ООУР Фабрика шеќера у 

Леќи, 
Срѓан Димиќ, е. p. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат РО 
Творница шеќера и кан-
дита ООУР Творница ше-

ќера — Осиек, 
Божо Смољо, е. р. 

За СОУР „БЕЉЕ", Пољо-
привредно-ИЕ!дустриј ски 
комбинат, Радна органи-
зација Творница шеќера 

— Бели Манастир, 
Фрањо Тормаш, е. р. 

За Пољопривредно-пре-
храмбени комбинат Ж у -
пани, ООУР Индустрија 
шеќера и врења „Борис 

Кидрич" — Жупања 
Антун Рељановиќ, е, р. 

За ЗИК „ПЕЛАГОНИЈА", 
ООУР Фабрика за шеќер 

„4 ноември" — Битола, 
Борис Обедниковски, е. р. 

За Радна организација за 
прераду шеќерне репе и 
производњу шеќера у ос-
нивању „Југозападна Ба-

чка" — Бач, 
Александар Калезиќ, е. р. 

За ПИК „ЈАКШИЌЕВО" 
Фабрика шеќера у осни-
вању „БАНАЋАНКА" — 

Нова Црња, 
Момчило Кончар, е. р. 

За Фабрика шеќера у ос-
нивању „ЈЕДИНСТВО" — 

Ковачица, 
Петрашин Оташевић, е. p. 

За Фабрика шеќера у ос-
нивању „ШАЈКАШКА" — 

Жабаљ, 
Горѓе Ракиќ, е. р. 

За ПИК „СИРМИЈУМ" 
Фабрика шеќера у осни-
вању „ДОЊИ СРЕМ" — 

Пеќинци, 
Душан Плавшић, е. p. 

За Творница шеќера „Бо-
шко Буха" у оснивању — 

Вировитица, 
Зорка Красавица, е. р. 

За „Словни" Товарна 
сладкорја в устанављању; 

— Ормож, 
Бранислава 

Миросављевиќ, е', р. 

За СОУР „УПИ" РО — 
Фабрика шеќера у изгра-

дњи — Бијељина, 
Мирослав Марјановиќ, е. p. 

148. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕН-
КАРНИОТ СКРОБ И НА СКРОЕНИТЕ ПРЕРА-

БОТКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 7 декември 1979 година Спогодба за промена на 
затечените цени на пченкарниот скроб и на скроб-
мите преработки, со тоа што производителите ор-
ганизации на здружен труд можат своите затечени 
продажни цени да ги зголемат во просек за 17Vof 
а според Ценовникот што е составен дел на оваа 
спогодба, и тоа така што зголемувањето на цените 
по одделни производи да изнесува најмногу 20Уо. 

Цените од став 1 на оваа точка важат како про-* 
дажни цени франко натоварено во превозно сред-. 
ство во местото на производителот и без амбалажа. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На otaa спогодба даде согласност Сојузниот? 
завод за цени, со решение број 5828 од 12.февруари 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „ИПОК" 
Индустрија за преработки од пченка во состав 
на НПК „Серво Михаљ" — Зрењанин, РО Ин-
дустрија на скроб — Јабука, „Хелиос" хемиска 
индустрија — Домжале и „Фиделиика"— Субо-
тица. 
Претставници на купувачите-^отрошувачи: 50 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

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

основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ" бо. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помоли ЈИК-СО ју зен секретар за информации 
се назначува Мугбил Јакиќ, помошник-еекретар на 
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укинатиот Секретаријат на Сојузниот извршен со-
Бет за следење на стопанеките движења. 

* У. п. п. бр. 159/1 
7 февруари 193G година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на дрлсавната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За советник на сојузниот секретар за инфор-
мации се назначува Живко Милиќ, раководител на 
група во Сојузниот секретаријат за информации. 

У. п. п. бр. 160/1 
7 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен севет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78)', Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За советник на сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа се назна-
чува Владимир Лембергер, досегашен советник на 
сојузниот секретар за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

У. п. п. бр. 163/1 
*7 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ™ 

Претседател, 
Веселка Турановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија.од-
лучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пешић Благоте Милорад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА' 
ЅВЕЗДА 

Кордон Раде Рикард, Крајиновић Саве Никола, 
Зорић Лазара Недељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Џиха Имера Рецеп, Јанковић Ђорђа Милутин, 
Мартиновић Благоте Слободан, Рожман Јосипа 
Драгутин, Трбојевић Јована Никола; 

— за особени заслуги на полето на Јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Крај тер Антона Димитрије, Мајсторовић Петра 
Илија, Мујагић Османа Мехмед; 

— за особени заслуги и значаен придонес во 
развивањето на соработката помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и други држа-
ви 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Косин Мирка Марко; 

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

— по повод на шгесетгодишнината од постое-
то. а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
Земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

РО Рудник мрког угља — Мостар; 

— по повод на педесеттидиштгната од постоев 
н>ето, а за особени заслуги врз унапредувањето НИ 
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фудбалскиот спорт во својот крај и за собирање и 
воспитување на членовите и симпатизерите на клу-
бот во духот на про греси в« ите идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фудбалски клуб „Рудар-Љубија" — Приједор; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредак на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација Ауто-транспортно предузе-
ће „Шпедиција" — Бугојно; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за успеси постигнати во работата на разви-
вањето на меѓународниот јазик и за придонес на 
запознавањето и зближувањето на народите и на-
родностите на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика 5 Југославија со народите на другите земји 

1 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 

Савез за есперанто Босне и Херцеговина — Са-
рајево; 

— по повод на шеесетгодишнината од животот, 
а за долгогодишна револуционерна работа и особе-
ни заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес на развојот на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Олбгша Ђорђа Дане; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност оз која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Финци Мојсија Мони, Ивановић Тоше Војо, 
Комленић Остоје Симо, Папо Габријела Роза; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Диздаревић Шефки је Решад, ЈурошевиК Ран-
ка Рајко, Кецман Пере Милош, Поповић Милана 
Милорад. Врховац Душана Милица; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бегташевић Лутва Нијаз, Грбић Николе Ду-
шан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
&а земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА 
СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић, Вида Миле, Џинквић Благоја Гојко 
Инђић Илије Илија, Јовић Душана Миливоје, Ј у -
рошевић Обрена Саво, Кецман Милана Драго, Кук-
рић Дмитра Симо, Малбашић Јандрије Бранко, Ма-
тић Миле Мићо, Мичевић Радомира Зора, Ступар 
Николе Милан, Тривковић Томе Ристо, Вукотић 
Боже Радо; . 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на четириесет и петгодишнината 
на литературното творештво и долгодишната рево-
луционерна работа, а за извонредни литературни 
дела што ја збогатија културната ризница на ју-
гословенските народи, како и за значаен придонес 
кон социјалистичкиот развиток и зацврстување на 
слободата и независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 

Лалић Тодора Михаило; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чагоровић Ђура Вучић, Стојановић Николе 
Слободан; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
СРЕБРЕН ВЕНАЦ 

Бановић Илије Андрија, Дурутовић Којадииа 
Светозар. Илић Радоша Војислав, Перовић Јована 
Милан, Петровић Исака Радоје, Радовић Михајла 
др Миљан; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Корен Ивана Стјепан, Палчок Ижака Зоран, 
Ссдмак Антуна Виктор; . 

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

СО ОРДЕН'БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дупало-Марковић Стеве Љубица, Радуловић 
-Војводић Симе Зорка; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Радуловић Петра Никола; 

— за особени заслуги на полето на 1авната 
дејност со која се придонесува кон општиот на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Банани Антуна Милан, Цветојевић Обрада 
Стојан Грахек Ивана Алојз, Козловић Томе Гој-
ко, Мајсторовић-Дивјак Луке Смиља, Почуча-Об-
рздовић Павла Десанка, Продановић Стојана Мир-
ко, Таталовић Тодора Илија, Здунић Лавосл&ва 
<£ рањо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Седмак Антуна Виктор; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Дуттало-Марковић Стеве Љубица, Мајсторовић-
-Дивљак Луке Смиља, Седмак Антуна Виктор; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на педесетгодишнината на движе-
њето за експеранто ЕО Македонија, а за успеси 
постигнати во работата на развивањето на меѓу-
народниот јазик и за придонес кон запознавање-
то и зближувањето на народите и народностите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со народите на другите земји 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА . 

Сојуз на есперактистите на Македонија — 
Скопје; 

— за особени заслуги и постигната успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Чопова Андон Лика; 

О д С Р С л о в е н и ј а -

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од з а ч е љ е за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО, ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Индустрија памучних производа — Крањ; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хемијска индустрија „Иплас" — Копар; 

— за заслуги на унапредувањето на фудбал-
скиот спорт во својот крај и за присобирана и 
воспитување на членството и симпатизерите на 
клубот во духот на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Фудбалски клуб „Шмартно" — Шмартно об 
Наки; 

— по повод на седумдесетгодишнината • од жи-
вотот, а за долгодишна револуционерна работа и 
извонредни заслуги во изградбата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија,' за раз-
вивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани 
РО борбата за слобода и независност на нашата 
земја, како и за значаен придонес кон нејзината 
политика на мирот и пријателската соработка со 
другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Кидрич Макса Зденка; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок* 
па земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО i 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јапељ Уршуле Јанез, Мајер Валерија др Борис, 
Вратанар Антона Антон; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изгради 
ба ва земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Бепигер Августа др Јоже. Кебер Антонија Ста-
нислав, Кнез Антона Рихард, Ома хен Франца Лоз-
ро, Шкерл Франца др Франце, Томц Јанеза Иван, 
Времен Антона Вид; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гобец Драготина Радован, Зупанчич Матије 
Виктор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ерјавец-Когој Антона Даринка, Фаганели-
-Томшич Франца Рези, Фајдига Франца Гвидон, 
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Горенц Франца Франц, Јанежич Антона др Франц, 
Мај ник Антона Марија, .Маринчек Франа др Ми-
лош, Смрекар Игнаца Ладислав, Струна Ивана Ал-
берт, Шибеник Ивана Албин, Веховар Михе Ми-
лош; 

I 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напре-
док земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Домитрович Винка др Винко, Гареч Срцана 
Павле. Хладкик Леополда ДР Полде, Јакопин Јо-
жета Борис, Келвишар Франца Франц, Микец Јо-
же Август, Миклич Игнаца Игнац, Можина Јанка 
Иван, Повше Јоже Август, Штампар Томажа Ро-
берт, Шубиц-Липовец Јанеза Минка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Филипич Франца Франц, Кастелиц Јожета 
Јоже; • 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободувањето на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Фаганели-Томшич Франца Рези; 

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

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Стрежек Франца Јоже; 

О д С Р С р б и ј а ' 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за извонредни заслуги и постигнати успеси 
so подигањето на стручни и научни кадри, како и 
з& значаен придонес во социјалистичката изградба 
H9 земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Грађевински факултет Универзитета у Бео« 
граду; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
ељето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
РО подигањето на стручни и научни кадри, со што 
е направен значаен придонес во областа на кул-
турниот и стопанскиот развој на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Факултет примењених уметности — Београд; 
— по повод на триесетгодишнината од постое-

њето, а за особени заслуги и придонес во омасову* 
вањето на стрелечкиот спорт и постигнати успеси 
на домашни и меѓународни натпреварувања 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

V 

Стрељачки савез Србије — Београд; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
гл стоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во развивањето на музичко-забавниот ж и -
вот, со што е направен значаен придонес на поди-
гањето на музичката култура на младите и шире-
ње на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Музичка омладина Србије — Београд; 
— по повод на триесетгодишнината од постое-

њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевинска радна организација „Јастребац*' 
— Крушевац, 

Грађевинска радна организација „Златибор* 
— Титово Ужице; ' 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси пости-
гнати во работата од значење за стопанскиот на-
предок на земјата 

Радна организација „Атекс Београд" — Бео-
град; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Водотерма" — Београд; 1 

— по повод на четириесетгодишнината од по-
стоењето, а за заслуги на унапредувањето на 
фудбалскиот спорт во својот крај и за присоби-
р а н а и воспитување на членството и симпатизери-
те на клубот во духот на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фудбалски клуб „Раднички" — Свилајнац; 

— за долгогодишна работа и заслуги во спа-
сувањето на човечки животи, општествен и личен 
имот, со што е направен значаен придонес на со-
цијалистичката заедница 

Индустријске добровољно ватрогасне друштво 
ИХП „Прва петолетка" — Трстеник; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во развивањето и омасовува-
њ е ^ на кошаркарскиот спорт и постигнати успеси 
на натпреварувањата 

Кошаркашки клуб „Слога" — Краљево 

— за заслуги и успеси во развивањето на 
планинарскиот и смучарскиот спорт и негување 
на традициите на Народноослободителната борба 

Планинарско смучарско друштво- „Железни-
чар" — Белград; 

— по повод на триесетгодишнината од постоев 
њето, а за заслуги и успеси постигнати во работа-
та од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација „Сретен Гудурић" — Тито-
ве Ужице; 
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— за долгогодишна револуционерна работа и 
извонредни заслуги во организирањето на изград-
бата на социјалистичкото самоуправно општество, 
како и за значаен придонес кон општиот развиток 
на земјата и зацврстување на слободата и неза-
висноста на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Марковић Милорада Мома; 

— по повод на шеесет и петгодишнината од 
животот и долгогодишната револуционерна рабо-
та. а за извонредни заслуги во изградбата на со-
цијалистичкото самоуправно општество и зацвр-
стување на слободата и независноста на нашата 
земја, развојот и афирмацијата на мирољубивата 
и неврзаната надворешна политика на Социјали-
стичка федеративна Република Југославија 

Минић Драгомира Милош; 
— по повод на шеесетгодишнхшата од живо-

тот, а за извонредни заслуги во изградбата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, за развивање и јакнење на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност јна 
нашата земја, како и за значаен придонес кон неј-
зината политика на мирот и пријателската сора-
ботка со другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЛЕНТА 

Швабић Драгомира Михаило; 

— по повод на шеесетгодишнината од живо-
тот, а за долгогодишна револуционерна работа и 
особени заслуги во јакнењето на свеста на наши-

граѓани во борбата за слобода и независност на 
Земјата, како и за придонес кон развојот на соци-
јалистичкото самоуправно општество. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Бојанић Марка Владан; ! 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот, а за долгогодишна револуционерна работа 
и особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес на развојот на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

Цветковић Живомира Витомир, Ђорђевић 
Марка Живадин — Жива; 

— по -повод на осумдесетгодишниѕ-тата на* жи-
вотот, а за долгогодишна револуционерна работа 
и особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
нз земјата, како и за придонес кон развојот на 
социјалистичкото самоуправно општество. 

Недељковић Милана др Душан; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
Дејност со која се придонесува кон општиот на-
предок на земјата. 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Андрејевић Владимира Србислав, Лазаревић 
Михајла Ђорђе; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ковач-Гостовић Петра Недељка, Кривошија 
Стеве Душан, Миланковић Ђуре Бранко, Мило-
с а в љ е в ^ Лазара Миодраг, Нећак-Кошпић Павла 
Јованка, Тројановић Симе Мијат; 

— за особени заслуги во создавањето и ши-
рењето на братството и единството меѓу н а ш т е 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Беговић-Кљајић Јова« и Ана, Бућан Јове 
Адам, Ћу ић Милоша Стево, Димитриј евић Мила-
на Стеван, Јеличић Станише Миле, Копања Сте-
г н а Бошко, Кгрељ Новака Драган, Милошевић 
Вељка Паја, Орлић Николе Дане, Паовић Николе 
Јован, Ратковић Блажа Велимир, Саватић Цвијо 
Ђуро, Савичевић-Јелушић Олга, Топузовић Анте 
Драган, Војновић Лазе Марко, Вујчић Стевана 
Миливоје, Жакула Милана Јово, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Арсенијевић Војислава Богосав, Баста Саве 

Милан, Богуновић Душана др Владимир, Бошњак 
Остоје Милош, Бурсаћ Јована Лазар, Данић Мар-
ка Благоје, Даутовић Дмитра Јово, Ђекић Ра ди-
во} а Рајица, Јелиновић Обрада Илија, Јовановић 
Велимира др Миодраг, Јовановић Светомира Ж и -
ворад, Кнежевић Ђуре Јован, Ковачевић Новице 
Радомир, Крстић Шпире Драго, Лулић Ђорђа Ђо-
ко, Никезић Петра Душан, Пауновић Добривоја 
Станко, Рашуо Дане Милош, Совиљ Миле Петар, 
Тасић Смиљке Митар, Томић Душана Драган, Вра-
н е ш Јована Миле; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот, на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јевтић Милорада Владан, Костић Светозара 
Јездимир, Костић Стојана Станко, Марковић Ни-
коле Мирослав, Митровић-Шкорић Миле Зорка, 
Мрђа Тривуна Никола, Недић Живојина Радош, 
Николић Јагоша Михајло, Пауновић Станислава 
Милош, Пејовић Јована Љубо, Петровић Љуто-

мира Андра. Берл он Јосипа Милан; 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћетковић Ђоке Вукота, Кот лар-Бо јовић Ми-
лије Горица, Миленковић Симе Доста, Николић 
Михајла Миливоје; 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН НА ХРАБРОСТ I 
Миленковић Симе Доста, Митровић-Шкорић 

Миле Зорка, Топузовић Анте Драган; 
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О д САП В о ј в о д и н а 
— за долгогодишна работа и особени заслуги 

во заштитата PI спасувањето на човечки животи, 
општествен и личен имот, со што е направен зна-
чаен придонес на социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасне друштво — Сента; 
— по повод на шеесетгодишнината од постое-

њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на културно-просветната и забавната 
дејност во својата средина и придонес кон шире-
њето на братството и единството ^ 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хрватско културно-просветно друштво „Ма-
тија Губец" — Рума: 

— по повод на триесетгодишнината на рабо-
тата, а за заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на хуманитарните активности и ширењето на 
здравствена култура на траганите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Општинска организација Црвеетог крста — 
Сечањ: 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Владисзвљевић Кузмана Предраг; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Сенић Андрије Владимир, Вањец Саве Васили-

је; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Релић Драгољуба Живко. 

Бр, 52 
4 мај 1979 година 

Белград 
Пр сд сед ате л 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

126. Одл5^ка за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1980 година 265 

127. Одлука за утврдување на електраните, 
топланите и енерганите на течни горива 

Страна 
на кои не се однесува Законот за при-
времена забрана на користење опште-
ствени средства за финансирање на из-
градбата на нови електрани, топлани и 
енергани на течни горива — — — — 267 

4 128. Одлука за определување на максимални-
те цени за вештачки ѓубриња — — — 267 

129. Одлука за определување максимални це-
ни за шеќер и меласа — — — — — 267 

130. Решение за определување постојан гра-
ничен премин Нова Горица 1 за пограни-
чен друмски сообраќај — — — — — 268 

131. Правилник за утврдување и искажување 
на износот до кој можат организациите 
на здружен труд и други корисници на 
општествени средства да располагаат со 
општествени средства во 1980 година за 
исплатување на определени издатоци — 268 

132. Правилник за хигиенската исправност на 
водата што служи за јавно снабдување 
на населението како вода за пиење или 
за производство на животни намирници 
наменети за продажба — — — — — 271 

133. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за југословенските стандарди за огно-
отпорен материјал — — — — — — 272 

134. Правилник за југословенските стандарди 
за прекинувачи за наизменична струја со 
висок напон — — — — — — — 272 

135. Правилник за југословенскиот стандард 
за методите за испитување на самолеп-
ливи изолациони ленти — — — — 273 

136. Правилник за југословенскиот стандард 
за методите за испитување на електро-
лптичка корозија — — — — — — 273 

137. Правилник за југословенскиот стандард 
за методите за испитување на магнетски 
лимови — — — — — — — — — 273 

138. Правилник за југословенските стандарди 
за самоносив кабелски сноп и рударски 
кабли — — — — — — — т~ — 274 

139. Правилник за југословенските стандарди 
за термоенергетски уреди и садови под 
притисок — — — — — — — — 274 

140. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на уреди за 
греење и проветрување — — — — 275 

141. Правилник за југословенските стандарди 
за резервоари за складирање на нафтата 
и нафтените деривати — — — — — 275 

142. Правилник за југословенскиот стандард 
за лежишта и зглобови кај носечките че-
лични конструкции — — — — — 276 

143. Правилник за југословенските стандарди 
за носечки челични конструкции — — 276 

144. Правилник за техничките нормативи за 
мостови на друмски ваги —. — — — 27<* 

145. Одлука за мерките за спроведување на 
* монетарно-кредитната политика во 1980 

година — — — — — — — — — 2' 
146. подука за пуштање во оптек на банкно-

ти од 10, 20 и 50 динари — — — — 28 
147. Општествен договор за измена на Опште-

ствениот договор за цените за шеќер и за 
обезбедување на домашниот пазар со по-
требни количества шеќер — — — — 2 

148. Спогодба за промена на затечените цени 
на пченкарниот скроб и на скробните 
преработки — — — — — — — — 2 

Назначување и разрешувања — — — — 2 
Одликувања — — — — — — — • — — 2 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главев и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графкзди 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќ* бр. 17. 


