
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дани« на српскохрватски односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото каиго-

водство 60802-603-21943 

, лирил 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 21 ГОД. Х1Л1 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Попгг. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

289. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 10 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за усогласување на основицата за ут-

врдување на личните доходи на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/86) во точка 1 износот „39.589" се заменува 
со износот „42.458". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 120-15/86-013 
10 април 1986 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

290. 
Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 17/77,62/79, 13/83 и 12/85) и член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и другите примања на де-
легатите во Собранието на СФР) („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 март 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ГОДИШЕН ОДМОР 
1. На делегатите во Собранието на СФРЈ кои надо-

мест на личниот доход во постојан месечен износ оствару-
ваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа над-
омест за користење на годишен одмор за 1986 година во 
износ од 24.000 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на 
делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход 
во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и пра-
вата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на функционерите во 
федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77, 34/77 и 55/84) и на раководните 
работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги 
поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања. 

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на органот кај кој корис-
никот остварува личен доход односно надомест на лични-
от доход во постојан месечен износ. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 131-3/86-013 
10 април 1986 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

291. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77 и 62/77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 10 април 1986 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОС-

ТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за усогласување на надоместот на 

личниот доход на делегатите што надомест на личниот 
доход остваруваат во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/86) во точка 1 процентот „35,16%" се 
заменува со процентот „44,96%". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 120-15/86-013 
10 април 1986 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

292. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВРЗ 
ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО ОДРЖАНО ЈАВНО НАД-
ДАВАЊЕ ИЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРИСОБИРАЊЕ НА 

ПОНУДИ ОД ОПРЕДЕЛЕН НАЈМАЛ БРОЈ 
ПОНУДУВАЧИ 

1. Во Одлуката за увоз на стоки врз основа на пре-
тходно одржано јавно наддавање или врз основа на присо* 
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бирање на понуди од определен најмал број понудувачи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85) во точка 1 во одред-
бата под 2 на крајот точката се заменува со точка и запир-
ка и се додава нова одредба под 3, која гласи: 

„3) ако увезува стоки за широка потрошувачка чија 
вредност според одделен договор склучен со странско ли-
це преминува износ од 3,000.000 динари". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„2. Организациите на здружен труд се должни да 

спроведат јавно наддавање, односно присобирање на по-
нуди заради избор на најповолен увозник за стоките наве-
дени во списокот на стоките за кои е потребно да се обез-
беди заеднички настап при увозот, во смисла на член 131 
од Законот за прометот на стоки и услуга со странство, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува неЈзин сос-
тавен дел, ако со самоуправна спогодба, склучена во смис-
ла на член 84 од Законот за прометот на стоки и услуги во 
странство, не обезбедиле обединет увоз на тие стоки, или 
ако со самоуправна спогодба, склучена во смисла на член 
22 од тој закон, не е обезбеден организиран увоз на стоки 
што се увезуваат по основа на контингент." 

3. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. Јавното наддавање, односно присобирана на по-

нуди од точка 1 на оваа одлука го спроведува организаци-
јата на здружен труд - увозник за сметка на организација-
та на здружен труд за чии потреби се увезуваат стоките. 
Јавното наддавање се спроведува според постапката про-
пишана со точ. 6 до 18 на оваа одлука." 

4. Во точка 4 одредба под 3 зборовите: „за широка по-
трошувачка" се бришат. 

Во одредбата под 8 зборовите: „чија вкупна вредност 
на набавката не надминува износ сух 20,000.000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „за која е утврден начинот на не-
јзиниот увоз во смисла на член 128 од Закаонот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85)". 

На крајот од одредбата под 8 точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додаваат нови одредби под 9, 
10, 11 и 12, кои гласат: 

„9) увоз на специфична опрема и уреди за органите за 
внатрешни работи; 

10) увоз на производи од посебно значење за снабду-
вање на населението; 

11) увоз на бродови; 
12) увоз на стоки предвиден со годишните протоколи 

за размена на стоки и услуги со земјите со кои се потпишу-
ваат такви протоколи". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кон пријавата за склучен договор за увоз, организа-

цијата на здружен труд прилага за увоз на стоките од од-
редбата под 1 и 2 став 1 на оваа точка - договор за однос-
ните работи; за увоз на стоки од одредбата под 3 на оваа 
точка - решение за одобрение на односната работа; за 
увоз на стоки од одредбата под 4 на оваа точка - изјава на 
организацијата на здружен труд дека дел од опремата е 
уништен од виша сила, односно потврда од осигурителни-
от завод; за увоз на стоки од одредбата под 5 на оваа точ-
ка - потврда на организацијата на здружен труд што го 
организира односниот саем дека стоките што се увезуваат 
биле изложени на саемот како саемски експонат; за увоз 
на стоки од одредбата под 6 на оваа точка - одлука на ор-
ганот на управувањето; за увоз на стоки од одредбата под 
7 на оваа точка - изјава на организацијата на здружен 
труд дека е спроведена постапка за меѓународно наддава-
ње; за увоз на стоки од одредбата под 8 на оваа точка - са-
моуправна спогодба или друг акт со кој е извршено ут-
врдување на структурата на стоките за широка потрошу-
вачка и начинот на увозот на стоките, во смисла на член 
128 од Закаонот за девизното работење, или потврда од 
Стопанската комора на Југославија за тој увоз; за увоз на 
стоки од одредбата под 9 на оваа точка - потврда од Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи дека се работи 
за специфична опрема односно уреди за органите за внат-
решни работи; за увоз на стоки од одредбата под 10 на 
оваа точка - потврда од Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи дека стоките биле наменети за 
снабдување на единствениот југословенски пазар." 

5. Во точка 6 зборовите: „став 1" се бришат. 
6. Во Списокот на стоките за кои е потребно да се 

обезбеди заеднички настап при увозот во смисла на член 
131 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство ред. бр. 5, 6, 14 и 19 и одредбите под тој реден број $е 

бришат, а одредбите под реден број 20 и 21 се менуваат и 
гласат: 

„20. Гас (природен) 
21. Нафтени деривати над количество од 5.0001 ако се 

користат како гориво, односно над количество од 1.000 ( 
ако се користат како масло за подмачкување." 

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

Е. п. бр. 100 
3 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребрн*, е. р. 

293. 
Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и сог-
ласноста од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Девизите утврдени за потребите на општествените 
дејности во републиките и автономните покраини во из-
нос од 383,9 милиони САД долари се распоредува^ и тоа: 

Реден Република - автономна 1 
број покраина 

Износ во милиони 
САД долари 

1 2 3 

1. СР Босна и Херцеговина 
2. СР Македонија 
3. СР Словенија 
4. СР Србија - територии на СР 

СрбиЈа без територија на авто-
номните покраини 

5. СР Хрватска 
6. СР Црна Гора 
7. САП Војводина 
8. САП Косово 

39,4 
10,8 
83,8 

83,3 
129,1 
5,3 
28,6 
3,6 

В к у п н о : 1 д о 8 383,9 

2. За потребите на општествените организации што 
не се опфатени со член 132 од Законот за девизното рабо-
тење се распоредуваат 5.012.779 САД долари. 

Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат во 
следните износи: 

?6ро" К о р и с н и к Износ во САД 
долари 

1 2 3 

1 Авторски агенции (за авторски 
хонорари) 

2 Стопанска комора на Југосла-
вија 

3 Туристички ројуз на Југославија 
4 Задружен сојуз на Југославија 
5 Национален одбор на СФРЈ на 

меѓународната трговска комора 
6 ССРНЈ - весници на „Борба" 
7 Други организации 

1,200.000 

161.400 
3.000 

11.097 

7.684 
629.598 

3.000.000 

8 В к у п н о : 1 д о 7 5.012.779 

3. За потребите на стоковните и нестоковните плаќа-
ња во странство на туристичките органиазции што им да-
ваат бањско-климатски услуги на странски лица се ут-
врдува вкупен износ од 10 милиони САД долари. 
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Распоредот на средствата од став 1 на оваа точка се 
врши во Општото здружение на туристичкото стопанство 
во Југославија. 

4. Со девизите од точ. 1 до 3 на оваа одлука можат да 
се вршат плаќања до 31 декември 1986 година. 

Стоковните плаќања за увоз на опрема на товар на 
распоредените девизи од оваа одлука не го товарат обе-
мот на плаќањето за увоз на опрема од член 115 став 1 на 
Законот за девизното работење. 

Општествените правни лица на кои им се утврдени 
општествено признатите репродукциони потреби за 1986 
година не можат да бидат крајни корисници на распореде-
ните девизи според оваа одлука. 

Со распоредените девизи од оваа одлука не се опфа-
тени плаќањата на втасаните фиксни и гарантирани обвр-
ски спрема странство, како и плаќањето на резервни дело-
ви за одржување на увозната опрема и за увоз на стоките 
распоредени на ЛБ режим, чие плаќање е слободно. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 102 
9 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

294. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мер-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ 
МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИН-

ДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ 
1. На организациите на здружен труд им се забранува 

употребата на растителни масла за јадење и на свинска 
маст од домашно производство во индустријата како тех-
нички маснотии. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 21 април 1986 годи-
на. 
Е. п. бр. 103 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

295. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), и со Резолуцијата за политиката на ос-
тварувањето на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), врз основа на согласност од 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Заради регулирање на количеството на пари во оп-

тек во рамките од точка 2 став 1 на Одлуката за целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1986 го-
дина (во натамошниот текст: Одлуката за целите за 1986 
година), порастот на примарната емисија во 1986 година 
се утврдува во вкупен износ од 285.000,000.000 динари, од 
што: 

1) за монетизација на хартии од вредност и за под-
дршка на остварувањето на селективните цели и задачите 
на монетарно-кредитната политика - во износ од 
195.000,000.000 динари; 

2) за давање на краткорочни кредити на банките врз 
подлога на кредитите дадени на граѓаните врз основа на 
конечна продожба на девизи - во износ од 15.000,000.000 
динари; 

3) за давање кредити на банките врз основа на депо-
нирани девизи од граѓаните кај Народната банка на Југо-
славија - во износ од 75.000,000.000 динари. 

2. Примарната емисија, во рамките на износот од 
точка 1 одредба под 1 од оваа одлука, ќе се користи за: 

1) купување на краткорочни преносливи хартии од 
вредност што ги издаваат организациите на здружен труд 
од областа на стопанството или нивните интерни банки 
по работи на купопродажба на стоки и вршење услуги во 
Југославија и за давање кредити на банките врз основа на 
тие хартии од вредност и на странски хартии од вредност 
што ги поседуваат организациите на здружен труд; 

2) за поддршка на остварувањето на селективните це-
ли и задачите на монетарно-кредитната политика. 

3. Поддршката со примарната емисија на остварува-
њето на селективните цели и задачите на монетарно-кре-
дитната политика од точка 2 на одредбата под 2 од оваа 
одлука, ќе се спроведува со монетизација на хартии од 
вредност и по пат на кредити врз основа на исправите што 
ги издаваат, односно прибавуваат организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки врз основа на стоковно-паричните работи на 
тие организации на здружен труд, за намените од точка 6 
став 2 на Одлуката за целите за 1986 година, со тоа што 
кредитирањето на узвозот на најважните производи (суро-
вини) да се врши според Списокот на најважните произво-
ди (суровини) кои ќе се увезуваат од одредени земји, чиј 
увоз се кредитира од примарната емисија во 1986 година, 
кој е составен дел на оваа одлука. 

4. Народната банка на Југославија ќе ги пропише ус-
ловите за купување на хартии од вредност, за давање кре-
дити од точка 2 на оваа одлука и за поддршка на оствару-
вањето на селективните цели и задачи на монетарно-кре-
дитната политика од точка 3 на оваа одлука, во соглас-
ност со рамките утврдени во точка 1 на одредбата под 1 
од оваа одлука. 

При пропишувањето на условите од став 1 на оваа 
точка, Народната банка на Југославија ќе влијае, со при-
марната емисија, во работите на извозот, да се поттикнува 
побрза наплата на остварениот извоз на стоки и услуги, а 
во поглед на другите селективни намени - да се обезбеди 
усогласување на роковите за користење на примарната 
емисија со циклусот на производството на одделни произ-
води и создавање залихи на тие производи, односно усог-
ласување со стоковно-паричните односи и со потребите на 
пазарот. 

5. Народната банка на Југославија, во согласност со 
рамките утврдени во точка 1 одредба под 2 од оваа одлу-
ка, ќе ги пропише условите за давање кредити на банките 
од примарната емисија врз подлога на кредитите што бан-
ките им ги дале на граѓаните за станбена изградба, за ку-
пување станови, за изградба и опремање на занаетчиски 
работилници, на земјоделски деловни објекти и други де-
ловни објекти за вршење на редовна дејност на грганите, 
врз основа на конечна продажба на девизите од нивните 
девизни сметки и од девизните штедни влогови. 

6. Примарната емисија, во рамките на износот од 
точка 1 одредба под 3 од оваа одлука, ќе се користи за да-
вање кредити на банките врз основа на депонираните де-
визи од граѓаните кај Народната банка на Југославија, во 
согласност со чл. 103 и 193 од Законот за девизното рабо-
тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

7. Народната банка на Југославија може во 1986 годи-
на да ги пропише стапките на задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија во рамките на 
следните максимални стапки, и тоа: 
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1) до 20% - на депозитите по видување; 
2) до 7% - на депозитите со отказен рок подолг од ед-

на година. 
Задолжителната резерва нема да се пресметува на 

средствата од граѓаните кај банките и на депозитите и на 
другите средства за станбена изградба кај банките. 

8. Народната банка на Југославија, заедно со народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, со мерките на монетарно-креди гната по-
литика, ќе обезбеди политиката на пласманите на банките 
да се остварува во согласност со политиката утврдена во 
тон. 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 од Одлуката за целите за 
1986 година. 

9. Во согласност со точка 12 став 4 на Одлуката за це-
лите за 1986 година, банките ќе го запрат давањето на но-
ви кредити за обртни средства, вклучувајќи го и обновува-
њето на втасаните кредити и ќе преземе мерки за наплата 
на веќе дадените кредити за тие намени, на производстве-
ните организации на здружен труд кои, според кој и да би-
ло основ држат залихи на готови производи, освен залихи 
од производството за извоз и сезонските залихи во чие 
кредитирање учествува примарната емисија. 

10. Во согласност со точка 12 став 2 на Одлуката за 
целите за 1986 година, надлежниот орган на пазарната ин-
спекција, односно надлежниот орган за работи на општес-
твената контрола на цените, кога утврди дека организаци-
јата на здружен труд, односно друга самоуправна органи-
зација или заедница (во натамошниот текст: организаци-
јата) постапила во смисла на одредбите под 1 до 5 од тој 
став, е должен веднаш за тоа да ја извести банката што ја 
кредитира организацијата, народната банка на репу-
бликата, односно народната банка на автономната покра-
ина на чие подрачје е седиштето на таа организација, како 
и Народната банка на Југославија. 

Врз основа на известувањето од став 1 на оваа точка, 
банката е должна веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од 
денот на приемот на известувањето, писмено да ја извести 
организацијата дека и го запрела давањето на сите креди-
ти и дека организацијата е должна во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на известувањето од банката, да и ги вра-
ти на банката сите искористени кредити за обртни сред-
ства. 

За преземените мерки од став 2 на оваа точка, банка-
та е должна да ја запознае народната банка на република-
та односно народната банка на автономната покраина и 
Народната банка на Југославија, со доставување еден при-
мерок на писмениот извештај од тој став. 

Банката ќе ја запре примената на мерките од став 2 
на оваа точка веднаш по приемот на извештајот од орга-
нот на управување на организацијата дека утврдените не-
правилности се отстранети, со тоа што мерката за запира-
ње на давањето на кредитот да не може да трае пократко 
од 30 дена. 

Банките ќе ја запрат примената на мерките од став 2 
на оваа точка веднаш и врз основа на примената правно-
силна одлука од надлежниот орган со која е утврдено дека 
во организацијата немало неправилности утврдени во 
смисла на став 1 од оваа точка. 

За запирањето на примената на мерките, во смисла 
на ст. 4 и 5 од оваа точка, банката е должна да ја извести 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина и Народната банка на Југосла-
вија, како и надлежниот орган што ги утврдил неправил-
ностите, во смисла на став 1 од оваа точка, и кон извешта-
јот да достави фотокопија од одлуката, односно решение-
то или пресудата од тие ставови. 

11. Ако банката на преземе мерки за запирање на да-
вањето на сите кредити и за наплата на користените кре-
дити за обртни средства, во смисла на точ. 9 и 10 од оваа 
одлука, народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина, во согласност со 
точка 14 на Одлуката за целите за 1986 година, веднаш а 
најдоцна во рок од пет дена од денот на узнавањето дека 
бандата постапувала противно на одредбите од точка 9 на 
оваа одлука, односно од денот на приемот на известување-
то од точка 10 став 1 на оваа одлука, ќе и го запре на таа 
банка давањето на сите пласмани од примарната емисија 
и ќе преземе мерки за наплата на сите свои побарувања од 
таа банка по основа на веќе дадените пласмани од при-
марната емисија, освен побарувањата по долгорочниот 
кредит за трајни обртни средства, со тоа што мерката за 

запирање на давање на пласмани од примарната емисија 
не може да трае пократко од 30 дена. 

Ако надлежната народна банка на републиката, од-
носно надлежната народна банка на автономната покра-
ина, за случаите од точка 10 на оваа одлука, не ги преземе 
мерките од став 1 на оваа точка, тие мерки е должна да ги 
преземе Народната банка на Југославија во рок од 10 дена 
од денот на приемот на известувањето на органот од точ-
ка 10 став 1 на оваа одлука. 

12. Заради јакнење на финансиската дисциплина и 
обезбедување ликвидност на банките, Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономнитее покраини, во согласност со точка 
14 на Одлуката за целите за 1986 година, со мерките на мо-
нетарно-кредитната политика ќе го одбијат давањето на 
кредити и на други пласмани од примарната емисија, по-
крај случаите од точ. 10 до 12 на оваа одлука, и во следни-
те случаи: 

1) ако банката не ги исполнува пропишаните мини-
мални општи услови на кредитна способност; 

2) ако банката, во согласност со прописите, се смета 
за неликвидна и ако не презема мерки за отстранување на 
причините за ^ликвидноста; 

3) ако политиката на пласманите на банката не е во 
согласност со точка 8 од оваа одлука; 

4) ако банката во своето работење постапува против-
но на точка 11 став 2 одредби под 1 до 5 на Одлуката за це-
лите за 1986 година; 

5) ако банката не обезбедува контрола на наменската 
употреба на средствата; 

6) ако банката не ги извршува уредно обврските по 
самоуправните спогодби склучени на ниво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

7) ако банката во пропишаните рокови не го усогла-
сила своето работење и деловната политика со Законот за 
основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен 
лист на ССФРЈ", бр. 70/85). 

13. Средствата на републиките, автономните покра-
ини и општините депонирани кај народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
во 1986 година можат да се пласираат во согласност со за-
едничките основи на кредитната политика утврдени со 
Одлуката за целите за 1986 година, како и со мерките на 
кредитната политика на републиките и автономните по-
краини, со тоа што народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини да обезбедат тие 
пласмани да се движат во границите на расположливите 
средства и во рамките на заедничката емисоина политика 
утврдени со Одлуката за целите за 1986 година. 

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

Е. п. бр. 104 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

296. 
Врз основа на член 96 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА, ОДНОСНО ВРЕДНОС-
ТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ 

ДА ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ 

1. Увоз на предмети 
1. Домашни физички лица и странски физички лица, 

согласно со член 90 одредба под 1 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство (во натамошниот текст: За-
конот), при доаѓањето од странство можат да внесуваат: 
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1) предмети на личен багаж што го носат со себе и 
кои служат за нивни потреби додека се на патување (обле-
ка, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, 
намирници и др.), во количини што им се потребни со ог-
лед на нивното занимање, годишното време и целта, тра-
ењето и другите околности на патувањето. 

Предмети на личен багаж можат да се внесуваат и ко-
га се дадени на превоз со превозното средство или по по-
шта ако несомнено може да се утврди дека е во прашање 
личен багаж на односниот патник; 

2) предмети до вкупна вредност од 30.000 динари при 
секое доаѓање од странство. 

Домашни физички лица можат при доаѓање од стран-
ство да внесат еден личен (куќен) сметач во вредност до 
90.000 динари, во текот на календарската година. Во рам-
ките на тој износ можат да се внесат и посебни сметачки 
единици. 

2. Домашни физички лица на привремена работа во 
странство, како и членовите на екипажот на југословенски 
бродови кои сообраќаат со странство, односно во стран-
ство, кога доаѓаат на привремен престој во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (заради користење 
на годишен одмор, посета на семејство и др.), можат по-
крај предметите од точка 1 на оваа одлука, еднаш годиш-
но да внесат и предмети со вкупна вредност до 100.000 ди-
нари. 

3. Домашни физички лица кои на привремена работа 
во странство поминале непрекинато најмалку две години, 
односно најмалку 24 месеци во четири последовни години, 
или непрекинато престојувале во странство најмалку че-
тири години, кога се враќаат од привремена работа, од-
носно од престојот во странство во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, покрај предметите што ги 
внесуваат врз основа на точка 1 од оваа одлука, согласно 
со член 91 став 2 од Законот, во рок од една година, од де-
нот на враќањето можат да ги внесат, увезат или примат 
од странство следните предмети за домаќинство и тоа: 

1) 2 телевизора, со припаѓачки уреди; 
2) 1 носив телевизор, со големина на екранот до 51 

ст; 
3) 1 радиоапарат, со припаѓачки уреди; 
4) 2 носиви радиоприемници, со или без касетофони, 
5) 1 магнетофон (или касетофон) со припаѓачки уреди 

и 20 ленти (или касети); 
6) 1 видео-рикордер, со припаѓачки уреди и 20 касети; 
7) 1 грамофон, со припагачки уреди и 100 плочи; 
8) 1 музички комплет (систем што се состои од еден 

радио-приемник, едно или две појачала, еден грамофон, 
еден магнетофон, еден или два касетофона, еден пар слу-
шалки и најмногу четири звучници); 

9) 1 фотографски апарат; 
10) 1 кино-камера; 
11) 1 видео-камера; 
12) 1 машина за пишување; 
13) 2 фрижидера (ладилници) за домаќинство со од-

дел или без оддел за замрзнување; 
14) 1 фрижидер за домаќинство за длабоко замрзнува-

ње; 
15) 1 уред за климатизација; 
16) 2 електрични, гасни, комбинирани или други печ-

ки; 
17) 1 микробранова рерна; 
18) 1 електрична скара; 
19) 2 електрична или гасна грејача, две грејалки, два 

електрична радијатора или две печки на цврсто гориво; 
20) 1 правошмукалка, со припаѓачки уреди; 
21) 1 машина за перење теписи; 
22) 1 машина за перење алишта, со припаѓачки уре-

ди; 
23) 1 машина за сушење на алишта; 
24) 1 машина за пеглање на алишта; 
25) 1 машина за миење на садови; 
26) 2 апарата за мелење и мешање на намирници -

кујнски миксери (комплет); 
27) 1 апарат за мелење на кафе; 
28) 1 машина за шиење; 
29) 1 машина за везење; 
30) 4 електронски џебни сметачи; 
31) 1 куќен (личен) сметач, со припаѓачки уреди; 
32) машини и алат за домаќинство; 

33) опрема за кампување (вклучувајќи и кампприкол-
ка); 

34) по еден спортски реквизит и спортска опрема за 
разни видови спортови за лична употреба и за употреба на 
членови на домаќинството; 

35) една јахта или друго пловило; 
36) два велосипеда без мотор и 1 велосипед со мотор; 
37) мебел, постелнина, пердиња, лустери или други 

расветни тела; 
38) прибори за јадење и сервиси за јадење, најмногу 

за 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови; 
39) 5 теписи; 
40) 1 клавир и два други музички инструменти; 
41) слики и други уметнички предмети 
42) украсни предмети, вклучувајќи и фолклорни пред-

мети; V 
43) шиени текстилни, кожни и крзнени предмети за 

лична употреба, за употреба на членовите на домаќин-
ството и за куќна употреба; 

44) 1 агрегат за производство на електрична енергија 
до 3 Ш ; 

45) инсталационен и градежен материјал, во количи-
на чија вкупна вредност не преминува 100.000 динари; 

46) други предмети за домаќинство, во количина чија 
вредност не преминува 750.000 динари. 

4. Странски физички лица кои добиле државјанство 
на СФРЈ и странски државјани кои добиле азил, односно 
одобрение за постојано населување во Социјалистичка 
Федеративна Релпублика Југославија, согласно со член 91 
став 2 од Законот, во рок од една година од денот на досе-
лувањето, добивањето на азил или добивањето на одобре-
ние за постојано населување во Југославија, можат да вне-
сат, увезат или примат од странство предмети наменети 
за нивна лична употреба и предмети за потребите на свое-
то домаќинство, без ограничување на количините односно 
на вредностите предвидени со оваа одлука. 

5. Домашни физички лица и странски физички лица 
можат да примаат од странство предмети во пратки во 
вкупна вредност од 30.000 динари. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
лицата од точ. 3 и 4, точ. 8 до 14 и точ. 15 до 21 на оваа од-
лука кога ги остваруваат правата предвидени со тие точ-
ки. 

6. Домашни физички лица, согласно со член 94 став 2 
од Законот можат да увезуваат патнички автомобили, во-
зила за кампување (самоодни камп-куќички), мотоцикли и 
мопеди, и тоа: 

1) ако биле на привремена работа во странство непре-
кинато две години или најмалку 24 месеци во четири по-
следовни години и ако се враќаат во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на постојанен престој; 

2) ако непрекинато престојувале во странство најмал-
ку четири години, и ако се доселуваат односно се враќаат 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

3) ако моторно возило купиле од домашна организа-
ција на здружен труд овластена за продажба на моторни 
возила чиишто сопственици се странски дипломатски или 
конзуларни претставништва или други лица во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

4) ако се воени инвалиди од I до VI група инвалиди-
тет на кои својството на Инвалид им е признато врз осно-
ва на оштетување на екстремитети, како и ако се инвалид-
ни лица чиешто телесно оштетување одговара на неспо-
собноста на воени инвалиди од I до VI група признаено по 
основ на оштетување на екстремитети. 

Моторните возила од став 1 на оваа точка можат да 
ги увезуваат странски физички лица кои добиле државјан-
ство на СФРЈ и странски државјани кои добиле азил, од-
носно одобрение за постојано населување во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

7. Лицата од точка 6 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа 
одлука и лицата од точка 6 став 2 на оваа одлука, согласно 
со член 94 став 2 од Законот можат да увезат само едно 
моторно возило за своите потреби или за потребите на 
членовите на потесното семејство (за брачниот другар или 
за дете), во рок од една година од денот на враќањето од 
странство, доселувањето, добивањето на азил или добива-
њето на одобрение за постојано населување во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 
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Лицата од точка 6 на одредбата под 4 на оваа одлука 
можат по истекот на рокот од четири години од денот на 
увозот да увезат повторно уште едно моторно возило. 

8. Домашни физички лица, согласно со член 91 став 1 
од Законот, во периодот на секоја четврта календарска го-
дина можат да увезуваат основни средства, освен моторни 
возила со вкупна вредност до 6.000.000 динари што им се 
потребни за вршење на со закон дозволена дејност со ли-
чен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани-
те, ако тие основни средства не се произведуваат во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Домашни физички лица кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните, согласно со член 91 став 4 од Законот, 
можат во периодот на секоја четврта календарска година 
да увезуваат основни средства, освен моторни возила, до 
вкупна вредност од 10.000.000 динари заради извршување 
на договорот за кооперација и други видови деловна сора-
ботка со организации на здружен труд, ако тие основни 
средства не се произведуваат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

9. Домашни физички лица кои на привремена работа 
во странство поминале непрекинато најмалку две години 
односно кои во периодот од четири години поминале на 
привремена работа во странство најмалку 24 месеци или 
престојувале во странство непрекинато најмалку 4 годи-
ни, странски физички лица кои добиле државјанство на 
СФРЈ и странски државјани кои добиле азил, односно 
одобрение за постојано населување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија можат, согласно со 
член 91 став 2 од Законот, во рок од три години од денот 
на враќањето, доселувањето, добивањето на азил или до-
бивањето на одобрение за постојано населување во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, да увезу-
ваат основни средства што им се потребни за вршење на 
со закон дозволена дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните, односно за вршење 
на земјоделска дејност, чијашто поединечна вредност не 
е поголема од 6.000.000 динари. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои, во согласност со 
прописите, вршат превозничка дејност можат за вршење-
то на таа дејност да увезат едно моторно возило со пого-
лема вредност од износот од став 1 на оваа точка, во ро-
кот од тој став. 

Лицата од став 1 на оваа точка на кои за вршење на 
дејноста од тој став им е потребно моторно возило, покрај 
основните средства што им се потребни за вршење на таа 
дејност, можат во рамките на износот од став 1 на оваа 
точка да увезат и едно моторно возило за превоз на товар 
со носивост до 1.500 во рокот од тој став. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои самостојно вршат 
рибарска дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, како основно занимање, можат 
да увезуваат рибарски бродови со должина до 14 метри, 
односно до 30 тони носивост или депласман до 65 тони, во 
рокот од тој став. 

10. Домашните физички лица од точка 9 на оваа одлу-
ка, согласно со член 91 став 4 од Законот, заради деловно-
-техничка соработка, кооперација и други видови на де-
ловна соработка со организации на здружен труд во слу-
чаи кога е тоа пропишано со закон, можат да увезуваат 
основни средства што не се произведуваат во земјата без 
ограничување на вредностите предвидени со оваа одлука. 

И. Физичките лица од точ. 8 и 9 од оваа одлука кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните, лицата што се зани-
маваат со земјоделска дејност, како и лицата што свои 
средства здружиле во договорна организација на здружен 
труд согласно со член 91 став 2 под 3) на Законот, можат 
да увезуваат делови за одржување на основните средства 
со кои Ја вршат таа дејност. 

Физичките лица од став 1 на оваа точка кои самостој-
но вршат рибарска дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните, како основно занима-
ње, можат да увезуваат делови, предмети и прибор за бро-
дови, со кои Ја вршат таа дејност, а чија вредност не го 
преминува вкупниот износ од 1.500.000 динари годишно. 

12. Физичките лица од точ. 8 и 9 на оваа одлука кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните, согласно со член 91 
став 2 под 3) на Законот, можат да увезуваат репродукци-

они материјали што им се неопходни зА вршење на таа 
дејност, во вкупна вредност до 1,500.000 динари годишно. 

Ако лицата од став 1 на оваа точка односната дејност 
ја вршат со еден работник или со повеќе работници, по-
крај правото од став 1 на оваа точка, имаат и право на 
увоз на репродукциони материјали во вредност до 600.000 
динари годишно по секој вработен работник. 

Ако лицата од став 1 на оваа точка вработат работ-
ник во второто полугодие на календарската година, пра-
вата од став 1 на оваа точка можат да се остварат до 50% 
од вредностите предвидени во став 2 на оваа точка. 

Домашните физички лица што се занимаваат со зем-
јоделска дејност можат да увезуваат репродукциони мате-
ријали што им се неопходни за вршењето на таа дејност, 
во вкупна вредност до 1,500.000 динари годишно. 

Домашни физички лица, кои своите средства на тру-
дот ги здружиле во договорна организација на здружен 
труд можат да увезуваат репродукциони материјали што 
им се неопходни за вршење на дозволената дејност во 
вредност до 2,250.000 динари годишно. 

Физичките лица од точ. 8 и 10 на оваа одлука можат, 
заради остварување на деловно-техничка соработка, коо-
перација и други видови деловна соработка со организа-
ции на здружен труд да увезуваат репродукциони матери-
јали потребни за вршењето на таа дејност до двократен 
износ од ст. 1 до 4 на оваа точка. 

Физичките лица што вршат дополнителна дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните можат да увезуваат репродукциони материјали што 
им се неопходни за вршењето на дополнителна дејност во 
вкупна вредност до 600.000 динари годишно. 

Како репродукционен материјал, во смисла на оваа 
точка, се сметаат суровини, полупроизводи и делови за 
вградување што се користат во производството на произ-
води, односно за поправки на производи, алат чијшто век 
на траење е до една година, специјална амбалажа која е не-
одвоив дел од финалниот производ (на пр. туби за пасти, 
спреј шишиња, футроли за кармин и друга амбалажа во 
козметиката) и ел. 

Како репродукционен материјал, во смисла на оваа 
точка, не се сметаат производите што се употребуваат во 
угостителството и изработката на прехранбени производи 
(освен зачини и адитиви), како и потрошниот материјал, 
(на пр. масло за подмачкување, енергетски горива) и ел. 

13. Лицата кои се занимаваат со културно-уметничка 
дејност како единствена дејност, а се зачленети во соодвет-
ни здруженија или општествени организации, како и сло-
бодни уметници од областа на сликарството, вајарството, 
применетата и друга ликовна и уметничка дејност, можат 
за вршење на односната дејност да увезуваат опрема во 
вредност до 1,000.000 динари годишно и репродукционен 
материјал во вредност до 800.000 динари годишно. 

лицата што се занимаваат со културно-уметничка 
дејност, но не како единствена дејност, а се зачленети во 
соодветни здруженија, можат за вршење на односната деј-
ност да увезуваат опрема во вредност до 500.000 динари 
годишно и репродукциони материјали во вредност до 
400.000 динари годишно. 

Професионалните музичари од став 1 на оваа точка, 
за вршење на својата дејност можат да увезуваат музички 
инструменти и во вредност поголема од износот од став 1 
на оваа точка. 

Лицата од ст. 1 до 3 на оваа точка можат да увезуваат 
делови за одржување на опрема односно музички инстру-
менти, со кои вршат културно-уметничка дејност. 

Како опрема од став 1 на оваа точка не се подразби-
раат: телевизор, видео-рикордер, радио-апарат, радио-ка-
сетофон, касетофон, магнетофон и музички комплет. 

14. Физичките лица од точка 9 на оваа одлука, соглас-
но со член 91 став 2 под 5 од Законот, можат да увезуваат 
предмети што во странство им служеле за обука во про-
светните установи без ограничување на вредноста. 

2. Привремен увоз 
15. Домашни физички лица кои престојуваат во 

странство или кои се наоѓаат на привремена работа во 
странство кога доаѓаат на привремен престој во Југосла-
вија (заради користење на годишен одмор, посета на се-
мејството и др.) како и странски физички лица кога доаѓа-
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ат на привремен престој во Југославија, можат, покрај 
предметите на личниот багаж (точка 1 под 1 на оваа одлу-
ка), привремено да ги внесат од странство и следните 
предмети, што им се потребни за време на привремениот 
престој: 

1) личен накит; 
2) предмети од фино крзно; 
3) 2 фотографски апарат; 
4) 1 кино-камера (до 16 т т ) ; 
5) 1 двоглед; 
6) 1 носив музички инструмент; 
7) 1 носив грамофон; 
8) 1 носив радио-приемник со касетофон или без касе-

тофон; 
9) 1 носив магнетофон; 
10) 1 касетофон; 
11) 1 носива машина за пишување; 
12) џебен електронски калкулатор; 
13) опрема за кампување (шатори и ел.); 
14) 1 велосипед, со мотор или без мотор; 
15) по еден спортски реквизит од разни видови, освен 

спортски чамец со мотор или без мотор, (опрема за спорт-
ски риболов, нуркачки апарат со прибор, едно ловечко 
оружје со 100 куршуми, еден чифт скии, 2 рекети за пинг-
-понг и други слични предмети). 

Домашните физички лица предметите од став 1 на 
оваа точка писмено и ги пријавуваат на царинарницата 
при влегувањето во Југославија, со тоа што тие предмети 
се должни да ги изнесат при враќањето од Југославија. 

Странски физички лица предметите од став 1 на оваа 
точка усно и ги пријавуваат на царинарницата при влегу-
вањето во Југославија, со тоа што тие предмети се должни 
да ги изнесат при заминувањето од Југославија. 

Покрај предметите од став 1 на оваа точка, лицата од 
став 1 на оваа точка можат привремено да внесат и други 
предмети наменети за нивни лични потреби додека се на 
патување, со тоа што се должни тие други предмети пис-
мено да 6 ги пријават на царинарницата. 

16. Домашни физички лица и странски физички лица 
кои на привремен престој во Југославија доаѓаат со пат-
ничко моторно возило, со приколка или без неа, односно 
со мотоцикл со приколка или без неа, со редовна странска 
регистрација, можат привремено да го увезат тоа возило 
во Југославија, со тоа што овие возила се должни да ги из-
везат при заминувањето од Југославија. 

Домашни физички лица и странски физички лица, ко-
га привремено доаѓаат во Југославија со друмски товарни 
моторни возила со редовна странска регистрација, можат 
привремено да го увезат тоа друмско товарно моторно 
возило, со тоа што се должни овие возила да ги извезат 
при заминувањето од Југославија. 

Лицата што доаѓаат во Југославија со возилата од ст. 
1 и 2 на оваа точка, можат да превезуваат само свој личен 
багаж, предмети кои им се потребни за лична употреба за 
време на траење на патувањето и предмети за домаќин-
ството, а за време на задржувањето во Југославија возила-
та можат да ги користат само за свои потреби и за потре-
би на своето домаќинство. 

17. Странски физички лица можат привремено да уве-
зат самоодни камп-куќички и камп-приколки кои можат 
да ги остават во Југославија под царински надзор кај 
правни лица до истекот на наредната туристичка сезона. 

18. Странски физички лица можат привремено да уве-
зат јахти, едрилици и други пловни објекти кои можат да 
ги остават во луки или пристаништа кај овластени орга-
низации на здружен труд заради чување, поправка или 
распрема. Тој привремен увоз може да трае до истекот на 
наредната туристичка сезона. 

Ако јахтите, едрилиците и други пловни објекти се 
оставаат во марини и наутички центри, привремен увоз 
може да се врши во согласност со договорот склучен меѓу 
странското физичко лице и домашната организација на 
здружен труд во чиј состав работи марината односно на-
утичкиот центар. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка се однесуваат и 
на јахти, едрилици и други пловни објекти регистрирани 
во сгранство кои привремено ги увезуваат државјаните на 
СФРЈ на привремен прстој во странство. 

19. Странски физички лица кои доаѓаат на привремен 
престој во Југославија подолго од шест месеци, можат 
привремено да увезат патнички автомобили со приколка и 

без неа, како и предмети за домаќинство што им се по-
требни за време на нивниот привремен престој во Југосла-
вија. 

Покрај предметите од став 1 на оваа точка, странски-
те физички лица можат да увезат и опрема што им е неоп-
ходна за вршење на нивната дејност (на пример: новинар 
може да увезе машина за пишување, магнетофон, телепри-
тер и ел.) 

Предметите од ст. 1 и 2 на оваа точка и се пријавува-
ат писмено на царинарницата при доаѓањето во Југосла-
вија. 

Странските физички лица се должни предметите што 
привремено ги увезле да ги изнесат при заминувањето од 
Југославија. 

20. Заради контрола на изнесувањето на привремено 
увезени предмети од точка 19 на оваа одлука, царинарни-
цата донесува решение за привремен увоз на тие предме-
ти. 

21. Домашни физички лица и странски физички лица 
кои според одредбите на оваа одлука привремено увезува-
ат определени предмети можат привремено да увезуваат и 
делови за поправка на привремено увезени предмети под 
услов заменетите делови да ги вратат во странство, да ги 
уништат под царински надзор или да А ги предадат на ца-
ринарницата на слободно располагање. 

3. Привремен извоз 
22. Домашни физички лица и странски физички лица 

кои престојуваат во Југославија, можат при заминување 
во странство, покрај предмети на личен багаж (точка 1 под 
1 на оваа одлука) привремено да изнесуваат и други пред-
мети што ќе им служат за време на престојот во стран-
ство. Тие други предмети се должни писмено да А ги при-
јават на надлежната царинарницата. 

Ако домашни патници (научници, лекари, инженери, 
сниматели, музичари и др.) изнесуваат апарати, инстру-
менти, алат и слични предмети што ќе им служат за време 
на привремениот престој во странство, се должни тоа из-
несување писмено да А го пријават на царинарницата. 

Ако домашно физичко лице и странско физичко лице 
не А го пријави на надлежната царинарница привремени-
от извоз на предмети во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
тие предмети при враќањето во Југославија, ќе се сметаат 
како стоки што се увезуваат, освен ако на царинарницата 
не А поднесе докази дека ги изнело од Југославија. 

23. Домашни физички лица и странски физички лица 
можат привремено да изнесуваат предмети заради по-
правка. Тие предмети А се пријавуваат писмено на цари-
нарницата. Ако заради поправка во странство извезуваат 
средства за работа или предмети за домаќинство чијашто 
поединечна вредност е поголема од 50.000 динари, за овој 
привремен извоз царинарницата донесува посебно реше-
ние. 

4. Контрола на увозот и извозот што ја вршат царинските 
органи 

24. Царинарницата преку која се врши увоз и извоз 
согласно со член 96 од Законот, контролира дали лицата 
кои увезуваат предмети според одредбите на оваа одлука 
ги исполнуваат пропишаните услови за увоз и извоз на 
тие предмети. 

Контрола во смисла на став 1 од оваа точка, цари-
нарницата врши врз основа на соодветни исправи и по-
тврди што ќе им ги поднесат тие лица и тоа: 

1) лицата од точ. 2 и 3 и точка 6 став 1 одредба под 1 
и 2 и точ. 9 и 10 од оваа одлука поднесуваат потврда за 
времето поминато на работа, односно престој во стран-
ство што ја издало дипломатско, односно конзуларно пре-
тставништво на Југославија во странство, односно орган 
во републиката, односно автономната покраина надлежен 
за работите на вработување преку кој тие лица се упатени 
на работа во странство, ако тој орган за тоа води евиден-
ција или потврда од организацијата на здружен труд што 
ги упатила на работа во странство. 

Контролата од став 1 на оваа точка царинарницата 
може да ја изврши и на друг начин - со увид во други со-
одветни документи, како што се: патна исправа, документ 
за социјално осигурување, странска работна книшка, при-
јава односно одјава на престојот во странство и ел. 
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2) лицата од точка 3 на оваа одлука што увезуваат 
предмети за потреби на своето домаќинство покрај по-
тврдата од одредба под 1 на оваа точка, поднесуваат и 
список на тие предмети со назначување на видот и количи-
ната на предметите што ги увезуваат, како и писмена изја-
ва дека се вратиле на постојанен престој во Југославија. 

3) лицата од точка 4 и точка 6 став 2 на оваа одлука, 
што увезуваат предмети за своето домаќинство, односно 
патнички автомобили поднесуваат потврда за добивање 
на југословенско државјанство, односно потврда за доби-
ен азил или одобрение за постојано населување во Југос-
лавија. Денот на доселувањето од странство царинарница-
та го утврдува од патната исправа или на друг соодветен 
начин. Како ден на доселување на странски државјани се 
смета денот на приемот во југословенско државјанство, 
односно денот на добивањето азил или одобрение за по-
стојано населување во Југославија. 

4) лицата од точка 6 став 1 одредба под 1 и 2 на одлу-
ката, покрај потврдата од одредбата под 1 на оваа точка 
поднесуваат писмена изјава дека се вратиле на постојанен 
престој во Југославија и возачка дозвола на увид. 

5) лицата од точка 6 став 1 под 4 на оваа одлука под-
несуваат потврда што ја издава инвалидската комисија на 
заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во 
републиката, односно во автономната покраина. 

6) лицата од точка 8 на оваа одлука и поднесуваат на 
надлежната царинарница доказ дека вршат со законот до-
зволена дејност со личен труд со средства на труд во соп-
ственост на граѓани, за која увезуваат основни средства, 
како и потврда од Стопанската ф>мора на Југославија, од-
носно од надлежното општо здружение дека тие основни 
средства што се увезуваат не се произведуваат во Југосла-
вија. Ако тие лица вршат кооперација или деловно-тех-
ничка соработка со организации на здружен труд, во смис-
ла на став 1 точка 8 и поднесуваат на царинарницата дого-
вор за кооперација или друг вид на деловна соработка. 

Потврда со која се докажува дека лицата од точка 8 
на оваа одлука вршат со закон дозволена дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, из-
дава надлежниот орган во републиката, односно во авто-
номната покраина. Таа потврда се издава еднаш во четири 
календарски години и се поднесува до царинарницата при 
секое царинење. При царинењето царинарницата ја запи-
шува на опачината на потврдата вредноста на увезените 
основни средства, а потврдата му ја враќа на корисникот. 
Фотокопија од оваа потврда лицето од точка 8 на оваа 
одлука прилага кон царинската декларација, што ја за-
држува царинарницата. 

Потврда од став 1 на оваа одредба, за тоа дека основ-
ните средства не се произведуваат во Југославија, не е по-
требно да се прибавува ако се увезуваат основни средства 
за кои е пропишан слободен увоз или условно слободен 
увоз. 

Лицата од став 1 на оваа одредба кои дозвола за 
вршење на определена дејност не можат да добијат пред 
извршениот увоз на односната опрема, должни се на над-
лежната царинарница да и поднесат потврда од надлежни-
от орган на републиката, односно автономната покраина 
дека ги исполнуваат условите за вршење на дејноста за ко-
ја увезуваат опрема, а во рок од една година од денот на 
извршениот увоз се должни на царинарницата да и подне-
сат дозвола за вршење на односната дејност; 

7) лицата од точка 9 на оваа одлука, покрај доказите 
од одредбата под 1 на оваа точка, односно од одредбата 
под 3 на оваа точка при увозот и поднесуваат на над-
лежната царинарница и потврда од надлежниот орган во 
републиката, односно автономната покраина дека на те-
риторијата на таа република, односно на автономната по-
краина ја вршат односната дејност; 

Лицата од став 1 на оваа одредба кои дозвола за 
вршење ца определена дејност не можат да добијат пред 
извршениот увоз на односната опрема, и поднесуваат на 
надлежната царинарница потврда од надлежниот орган 
во републиката, односно автономната покраина дека ги 
исполнуваат условите за вршење на дејноста за која увезу-
ваат опрема, а во рокот од една година од денот на из-
вршениот увоз - дозвола за вршење на односната дејност. 

8) лицата што увезуваат средства за работа заради 
здружување во договорна организација на здружен труд, 
согласно со член 91 став 2 под 4 од Законот, и поднесуваат 
на царинарницата одобрение од надлежниот орган во ре-

публиката, односно во автономната покраина за основање 
на таа договорна организација на здружен труд; 

9) лицата од точка 10 на ова одлука покрај потврдата 
од одредбата под 1 на оваа точка поднесуваат и договор 
за деловно-техничка соработка, договор за кооперација 
или договор за друг вид на деловна соработка склучен со 
организација на здружен труд и потврда од одредбата под 
6 на оваа точка дека основните средства што се увезуваат 
не се произведуваат во Југославија. 

Потврда од став 1 на оваа одредба не е потребно да 
се прибавува ако се увезуваат основни средства за кои е 
пропишан слободен увоз или условно слободен увоз; 

10) лицата од точка И на оваа одлука, при увозот А 
поднесуваат на царинарницата потврда од надлежниот 
орган во републиката, односно во автономната покраина 
дека на територијата на таа република, односно на авто-
номната покраина ја вршат односната дејност, односно 
писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска дејност, 
како и доказ дека поседуваат опрема за која увезуваат де-
лови. 

Лицата од точка 12 на оваа одлука, при увозот, и под-
несуваат на царинарницата потврда од надлежниот орган 
во републиката, односно во автономната покраина дека 
на територијата на таа република, односно на автономна-
та покраина ја вршат односната дејност, а ако вработува-
ат повеќе работници, за бројот на вработените работници 
поднесуваат и доказ од надлежниот орган за тоа, а за ра-
ботниците вработени во текот на текуштата календарска 
година - и доказ за времето кога стапиле на работа, однос-
но писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска деј-
ност за која увезуваат репродукциони материјали. Ако тие 
лица вршат кооперација или деловно-техничка соработка 
со организациите на здружен труд, поднесуваат и договор 
за таа кооперација или за таа деловно-техничка соработ-
ка. 

Лицата од точка 13 на оваа одлука кои се занимаваат 
со културно-уметничка дејност при увозот и поднесуваат 
на царинарницата потврда дека се членови на соодветно 
здружение или на општествена организација, а слободни-
те уметници поднесуваат докази врз основа на кои може 
да се утврди дека се занимаваат со соодветна дејност, како 
и писмена изјава дека се занимаваат со таа дејност. 

Потврди и изјави од ст. 2 и 3 на оваа одредба се дава-
ат еднаш годишно и се поднесуваат до царинарницата 
при секое царинење. Царинарницата при царинењето ја 
запишува на опачината од потврдата, односно на изјавата 
вредноста на извршениот увоз, потврдата му ја враќа на 
корисникот, а фотокопијата од потврдата, односно изјава-
та ја прилага кон царинската декларација и ја задржува за 
свои потреби. 

11) лицата од точка 14 на оваа одлука поднесуваат 
писмена изјава дека предметите што ги увезуваат им 
служеле во странство за обука во просветните установи. 

12) лицата од точка 19 на оваа одлука и поднесуваат 
на увид на царинарницата документи од кои се гледа по 
кој основ тие лица во Југославија доаѓаат на привремен 
престој подолг од шест месеци. 

13) лицата кои во смисла на член 90 став 1 под 3 од 
Законот, увезуваат ортотички, ортопедски и други помага-
ла, односно апарати, специфична опрема, уреди и инстру-
менти, вклучувајќи и резервни делови и потрошен матери-
јал, што служат за потреби на заболени лица од тешки 
болести и телесни оштетувања, и поднесуваат на царинар-
ницата потврда за потребата од нивното користење што 
ја издала соодветна организација на здружен труд чијаш-
то дејност е здравствена заштита. 

За специфична опрема и уреди, покрај потврдата од 
став 1 на оваа одредба, потребно е да се прибави и по-
тврда од став 1 одредба под 6 на оваа точка, дека таа опре-
ма и уреди не се произведуваат во земјата. Таа потврда не 
е потребно да се прибавува ако за таа опрема и уреди е 
пропишан слободен увоз или условно слободен увоз; 

14) лицата кои во смисла на член 90 став 1 под 5 од 
Законот, увезуваат предмети што се добиени во странство 
на натпревари, изложби, приредби и на други манифеста-
ции и поднесуваат на царинарницата потврда од органи-
заторот дека тие предмети се добиени во странство на 
натпревар, изложби, приредби и на други манифестации 
или потврда од соодветниот сојуз на здруженијата на Ју-
гославија, односно од општествена организација; 
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15) лицата кои, во смисла на член 90 став 1 под 6 на 
Законот, увезуваат делови за. моторни возила, освен каро-
серии, шасии и мотори поднесуваат сообраќајна дозвола 
на увид, со која се докажува дека поседува моторно возило 
за чија поправка ги увезува тие делови; 

16) лицата кои во смисла на член 90 став 1 под 7 на 
Законот, увезуваат предмети наследени во странство, под-
несуваат акт од надлежниот орган во Југославија, односно 
во странство, за наследувањето на предметите што ги уве-
зуваат. 

По исклучок од став 1 на оваа одредба, за внесување 
на употребувани предмети за лична гардероба и предмети 
за лична употреба на умрено лице, како доказ може да се 
поднесе и смртовница. 

25. Според одредбите на оваа одлука можат да се уве-
зуваат предмети само во количини што не се наменети за 
продажба, во смисла на член 89 од Законот. 

26. Ако лицата од оваа одлука поради виша сила се 
спречени во пропишаниот рок да увезат предмети од 
странство, односно да ги вратат привремено увезените 
предмети, времето на дејствување на вишата сила не го за-
сметуваат во пропишаниот рок. 

Надлежната царинарница утврдува дали се исполне-
ти условите од став 1 на оваа точка. 

27. Вредноста на предметите што се увезуваат според 
одредбите на оваа одлука се утврдуваат по курсот кој 
служи за искажување на правото на увоз во смисла на член 
35 став 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

28. Во вредноста на предметите до кои може да се ос-
тварува правото на увоз утврден со оваа одлука, не се за-
сметуваат трошоците на превозот до југословенската гра-
ница. 

29. Лицата кои до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука стекнале право на увоз според одредбите на 
Одлуката за условите под кои физичките лица можат да 
увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од 
странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат 
определени предмети во странство можат, ако е тоа за нив 
поповолно, правото на увоз да го остварат според одред-
бите на таа одлука, но најдолго во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

30. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои физички 
лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени 
предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат 
и испраќаат определени предмети во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/84, 19/85 и 34/85). 

31. Оваа одлука влегува во сила 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 107 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

297. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НАМОТКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за жица за намотки кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Жица за намотки. Профилна ба-
карна жица наменета за изолирање, влеч-
ка на точна мера. Технички услови Ј1ЈЅ М.С7.103 

2) Жица за иамотки. Профилна ба-
карна лак-жица. Ознаки и геометриски ка-
рактеристики ЈХЈЅ 1Ч.С7Л30 

Член 2 
Југословенките стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
жици за намбтки што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-492/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, • 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

298. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

РИ ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за конектори за радиофреквенции кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Конектори за радиофреквенции. 
Коаксијални конектори со спојница со на-
вој, со неопределена карактеристична им-
педанса, од типот 1ЈНР. Климатска кате-
горија 40/085/21 Ј Ш N.114.225 

2) Конектори за радиофреквенции. 
Коаксијални конектори со лизгава спојни-
ца, со неопределена карактеристична им-
педанса, од типот 3/8. Климатска катего-
рија 25/070/04 Ј1ЈЅШ14.226 

3) Конектори за радиофреквенции. 
Коаксијални конектори со спојница со на-
вој, со неопределена карактеристична им-
педанса, од типот 3/8 2. Климатска кате-
горија 25/085/21 Ј1ЈЅ И.К4.227 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ко-
нектори за радиофреквенции што ќе се произведуваат од-
носно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-491/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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299. 
Врз основала член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КИ ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руднички транспорт кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Руднички транспорт. Вагонет за 
транспорт на експлозивни средства. Фор-
ма и мери ЈХЈЅ Р.К2.116 

2) Руднички транспорт. Вагонет за 
превоз на луѓе во коси просторни. Технич-
ки услови ЈТЈЅ Р.К2.120 

3) Руднички транспорт. Скрепери за 
подземни работи. Технички услови Ј1ЈЅ Р.К2.132 

4) Руднички транспорт. Кружен ис-
тресувач. Технички услови Ј1ЈЅР.К2.140 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
руднички транспорт од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

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

Бр. 07-493/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

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

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

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за бургии кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Спирални бургии со морзе-конич-
на дршка ЈХЈЅ К.БЗ. 022 

2) Спирални бургии со морзе-конич-
на зајакнала дршка Ј1ЈЅ К.ОЗ. 023 

3) Степенести буркии со валчеста 
дршка за проодни дупки и впусти за за-
вртки со впуштена глава Ј1ЈЅ К.ОЗ. 047 

4) Степенести бургии со морзе-ко-
нична дршка за проодни дупки и впусти 
за завртки со впуштена глава Ј1ЈЅ К.ОЗ.048 

5) Степенести бургии со валчеста 
дршка за проодни дупки и впусти за за-
вртки со цилиндрична глава Ј1ЈЅК.ОЗ. 049 

6) Степенести бургии со морзе-ко-
нична дршка за проодни дупки и впусти 
за завртки со цилиндрична глава ЈТЈЅК.ОЗ. 051 

7) Степенести бургии со валчеста 
дршка за преодни дупки за врежување 
навои и впусти за влегување на навои — ЈТЈЅ К.ОЗ. 052 

8) Степенести бургии со морзе-ко-
нична дршка за претходни дупки за 
врежување на навои и впусти за влегување 
на навои ЈТЈЅ К.БЗ. 053 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Спирални бургии со морзе-конич-
на рачка Ј1ЈЅ К.ОЗ. 022 

2) Спирални бургии со морзе-конич-
на зајакната рачка Ј1ЈЅ К.БЗ. 023 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
спирални бургии („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/82). 

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

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

Бр. 07-490/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

301. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМА-
ЌИНСТВО И ЗА СЛИЧНА УПОТРЕБА ПРИКЛУЧЕНИ 

НА МРЕЖАТА ЗА НАПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за безбедност на електронските апарати за до-
маќинство и за слична употреба приклучени на мрежата 
за напојување, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Безбедност на електронски апара-
ти за домаќинство и слична употреба при-
клучени на мрежата за напојување. Тех-
нички услови и начин на проверување — Ј1ЈЅ N.N0.201 
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2) Безбедност на електронски апара-
ти за домаќинство и слична употреба при-
клучени на мрежата за напојување. Апара-
ти заштитени од прскања со вода. Допол-
нителни технички услови и начин на про-
верување Ј1ЈЅ N.N0.202. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електронските апарати за домаќинство и за слична упот-
реба приклучени на мрежата за напојување што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на безбедноста на електронските апара-
ти за домаќинство и слична употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1987 го-

дина. 

Бр. 07-489/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

302. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Профили за каросерии на друмски 
возила. Одбојни летви од алуминиумски 
легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2. 211 

2) Профили за каросерии на друмски 
возила. Украсни летви од алуминиумон 
легури. Форми и мери ЈХЈЅ СХ2. 216 

3) Профили за каросерии на друмски 
возила. Олучни летви од алуминиумон 
легури. Форми и мери Ј1ЈЅСХ2. 221 

4) Профили за каросерии на друмски 
возила. Покривачки летви од алуминиум-
о н легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2. 226 

5) Профили за каросерии на друмски 
возила. Рабни летви од алуминиумски ле-
гури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2. 231 

6) Профили за каросерии на друмски 
возила. Аголни летви од алуминиумон 
легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2. 236 

7) Профили за каросерии на друмски 
возила. Прозорски профили од алумини-
у м о н легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2. 241 

8) Цевки од алуминиумон легури за 
каросерии на друмски возила. Мери и ус-
лови на квалитетот ЈТЈЅСХ2.251 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/62); 

9) Профили за каросерии на друмски 
возила. Прицврсна летва од алуминиум-
о н легури за гумен одбојник Ј1ЈЅ С. 
С4.523. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.213 

10) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Заштитна летва од алумини-
у м о н легури. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.214 

11) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Украсна летва 40 од алумини-
у м о н легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2.217 

12) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Жлебеста летва за кабли. Фор-
ми и мери Ј1ЈЅ С.1Ј2.220 

13) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Олучна летва 25 од алумини-
у м о н легури, форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.222 

14) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Покривача летва 15 од алу-
миниумон легури. Форма и мери ЈХЈЅ СХ2. 230 

15) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Рабници 20 и 30 од алумини-
у м о н легури. Форми и мери Ј1ЈЅ СХ2.233 

16) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Двојна аголна летва, од алу-
миниумон легури. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.238 

17) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Летва за врата, од алумини-
јумски легури. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.240 

18) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Прозорска летва, од алумини-
јумски легури. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.242 

19) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Летва за багажник, од алуми-
ниумон легури. Форма и мери Ј1ЈЅ СХ2.243 

20) Профили за каросерии на друм-
ски возила. Летва за седишта, од алуми-
умски легури. Форма и мери ЈТЈЅ СХ2. 244 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
профили на каросериите на друмски возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/68). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-498/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

303. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

НА СТАБИЛНОСТА НА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за проверка на стабилноста на носечки челични 
конструкции, кои ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Центрично 
притиснати стапови со константен едно-
делен пресек Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.081 

2) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Определување 
на должината на извивање на стаповите ЈТЈЅ 1Ј.Е7.086 

3) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Центрично 
притиснати стапови со константен пове-
ќеделен пресек ЈХЈЅ 1Ј.Е7.091 

4) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Стапови из-
ложени на притисок и свивање Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.096 

5) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Странично из-
вивање на носачите Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.101 

6) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Стабилност на 
рамковните носачи Ј1ЈЅ ТЈ.Е7.111 

7) Проверка на стабилноста на носеч-
ките челични конструкции. Пресметување 
на избочувањето на лимовите Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.121 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
проверката на стабилноста на носечките челични кон-
струкции од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Центрично притиснати ста-
пови со константен едноделен пресек — Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.081 

2) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Должини на извиткување на 
стаповите Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.086 

3) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Центрично притиснати ста-
пови со константен повеќеделен пресек ЈТЈЅ 1Ј.Е7.091 

4) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Ексцентрично притиснати 
стапови Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.096 

5) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Бочно извиткување на носа-
чите Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.101 

6) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Стабилност на рамковните 
носачи Ј1ЈЅ1Ј.Е7.111 

7) Стабилност на носечките челични 
конструкции. Избочување Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.121 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
носечки челични конструкции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/80). 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за стабилноста на носечки челични конструкции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 19/81). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 12 ме-

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

Бр. 07-495/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
^ Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

304. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

СЛОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за навои и слојни елементи кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Пречници на проодни дупки за за* 
вртки со метрички навој — Ј1ЈЅ М.В 1.004 

2) Впусти за завртки со впуштена 
глава Ј1ЈЅ М. В 1.009 

3) Впусти за завртки со цилиндрична 
глава ЈХЈЅ М.В1.010 

4) Впусти за завртки со шестострана 
глава и за шестострани навртки Ј1ЈЅ М.В 1.022 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на на-
воите и спојните елементи од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Конични впусти за вијци 90° и 60° Ј1ЈЅМ.В1.009 
донесен со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52); 

2) Пречници на проодни дупки за ви-
јци со метрички навој со триаглест 1ЅО-
-профил Ј1ЈЅ М.В 1.004 

3) Впусти за вијци со цилиндрична 
глава ЈХЈЅ М.В1.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ви-
јчени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). 

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

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

Бр. 07-488/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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305. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

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

КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за печатени кола, кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Печатени кола. Фенолно-целулоз-
но-хартиена плоча обложена со бакарна 
фолија со дефинирана запалност (хори-
зонтално испитување на запалноста). 
Посебни технички услови Ј1ЈЅ N.117.027 

2) Печатени кола. Фенолно-целулоз-
но-хартиена плоча обложена со бакарна 
фолија со дефинирана запалност (верти-
кално испитување на запалноста). 
Посебни технички услови ЈХЈЅ N.117.028 

Член 2 
Југословенските стандради од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Освен точка 4.1.2. на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 

N.117.027 и точка 4.1.2. на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
N.117.028, чија примена не е задолжителна, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни, а ќе се применуваат на печатените кола што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-494/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

306. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БА-

КАРОТ И БАКАРНИ ГЕ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакарот и бакарните легури. 
Фотометриско определување на никел во 
бакарот Ј1ЈЅ С.А1.164 

донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на хемискиот состав на 
бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/67); 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакарот и бакарните легури. 
Волуметписко определување на калај во 
бакарните легури Ј1ЈЅ С.А1.167 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакарните легури. Електро-
литичко определување на никел во бакар-
ните легури ЈТЈЅ С.А1.176 

4) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакарот и бакарните легури. 
Гравиметриско определување на сулфур 
во бакарните легури ЈТЈЅС.А1.182 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на хемискиот состав 
на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/68). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист СФРЈ". 

Бр. 07-497/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

307. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕРЕЊЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ^ИЗЛОЖЕНАТА СТРАНА НА 

К О Н С Т Р У К Ц И Ј Е 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мерење на температурите на ^изложената 
страна на конструкциите кој го има следниот назив и оз-
нака: 

Технички услови за заштита од 
пожар во градежништвото. Мерење на 
температурите на неизложената страна на 
конструкциите Ј1ЈЅ 1Ј.Ј. 1.200 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на мере-
ње на температурите на неизложената страна на конструкт 
циите од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на велгувањето во сила на овој правилник 

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

Заштита од пожари. Мерење на температурите на не-
изложената страна на конструкциите Ј1ЈЅ 1Ј.Ј. 1.200 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на заштитата од пожар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/73). 

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

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

Бр. 07-496/1 
30 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с р. 

308. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧАТЕНИ КОЛА 

Член 1 
Со денот на влегуањето во сила на овој правилник 

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

Печатени кола. Печатени плочи. На-
соки за определување на дозволена густи-
на на струјата ЈТЈЅ N. КЈ. 033 

донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/74). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-820/1 
18 февруари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојзуниот завод за стан-

дардизација. 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

309. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-

НИ-ЛИМБОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони на 
единица на агол во рамнина-лимбови (во натамошниот 
текст: лимбови).Метролошките услови од став 1 на овој 
член се означуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.КЕ\У-0/2. 

Член 2 
Лимбот е кружна плоча од стакло или метал, со по-

делба во форма на црти изразена со единици на агол во 
рамнина. 

Лимбот е составен дел на уредот што се користи за 
мерење на агол во рамнина во опсег од 0° до 360°. 

Член 3 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења, и тоа: 
1) мерна несигурност со која е определена вредноста 

на поделбата на лимбот е несигурноста на секундарниот 
еталон и несигурноста на методата по која е определена 
поделбата; 

2) граница на дозволените грешки на аголот е разли-
ка на измерената вредност на аголот меѓу нулевата и која 
и да е црта на лимбот и вистинската вредност на аголот; 

3) граница на дозволеното отстапување од рамноста 
на површината е растојанието меѓу две меѓусебно најблис-
ки паралелни рамнини меѓу кои се наоѓа мерната површи-
на; 

4) ексцентрицитет на лимбот е растојанието меѓу ос-
ката на поделбата на лимбот и оската на ротација на лим-
бот, изразено со единици за должина. 

Член 4 
Опсегот на мерењето на лимбот е од 0° до п • 360°, ка-

де што е п = 1,2, 3..., цел број. 
Вредноста на најмалата поделба на лимбот не смее 

да биде поголема од 1\ 

Член 5 
Вкупната мерна несигурност со која е определена 

вредноста на поделбата на лимбот не смее да биде поголе-
ма од ± 1" со веројатност од 99%. 

Член 6 
Границите на дозволената грешка на аголот во рам-

нина што се репродуцира меѓу нулевиот поделок и кој и 
да е поделок (црта) на лимбот не смеат да бидат поголеми 
од ± Г . 

Член 7 
Границите на дозволените грешки за лимбот се опре-

делени во следните референтни услови: 
1) температурата на лимбот и околината 20°С; 
2) релативна влажност на околината помала од 60%; 
3) хоризонтална положба на лимбот. 

Член 8 
Лимбот е конструиран во форма на кружна плоча 

(диск) од стакло или метал, на чија обвивка се наоѓа 
кружна поделба во форма на црти. 

Тврдоста на мерната површина на лимбот не смее да 
биде помала од НИС 62. 

Член 9 
Границата на дозволеното отстапување од рамноста 

на површината на лимбот не смее да биде поголема од 1, 5 
|Ш1. 

Член 10 
Ексцентрицитетот на лимбот не смее да биде пого-

лем од 0, 3 т т . 

Член 11 
На лимбот мораат да бидат напишани, на еден од ја-

зиците и писмата на народите односно народностите на 
Југославија, следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број или ознака на серијата; 
3) вредност на најмалата поделба изразена во едини-

ци на агол во рамнина; 
4) мерна несигурност со која е определена вредноста 

на поделбата со определената веројатност; 
5) службена ознака на типот на лимбот, ако е изврше-

но испитување на типот. 

Член 12 
Натписите и ознаките на лимбот мораат да бидат јас-

ни, добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0404-111/1 
9 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

310. 
Врз основа начлен 46 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ТАКСАМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за обра-

зување на лаборатории за преглед на таксаметри, што мо-
раат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, кои 
произведуваат и поправаат таксаметри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Л-. Б-12/4. 

Член 2 
Работниците, што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат при прегледот на таксаметри, мораат да има-
ат III или IV степен стручно образование односно средна 
стручна подготовка од машинска, електро техничка или 
сообраќајна струка и мораат да ги познаваат постапката и 
методите за преглед. 

Член 3 
За преглед на таксаметри се користи следната опре-

ма: 
1) работен еталон - уред за испитување на таксамет-

ри односно уред за мерење на изминатиот пат и линеарна-
та брзина; 

2) секундомер (механички или електронски) ако не е 
во склоп на уредот за испитување на таксаметри; 

3) бројач на обртите за определување на вредноста на 
коефициентот „\у"; 

4) помошна опрема (на пр. извор на стабилизиран на-
пон). 

Опремата од став 1 на овој член мора да овозможува 
преглед на таксаметри со различни вредности на констан-
тата „к". 

Член 4 
Работниот еталон од член 3 став 1 точка 1 на овој 

правилник, мора да биде таков што односот на мерната 
несигурност на тој еталон спрема дозволената грешка на 
таксаметарот, за изминатиот пат и линеарната брзина, да 
изнесува најмалку 1 : 4. 

Секундомерот од член 3 став 1 точка 2 на овој пра-
вилник мора да има вредност на најмалиот поделок од 
1/10 ѕ, со опсег на мерење од 0 до 3600 ѕ. 

Бројачот на обртите од член 3 став 1 точка 3 на овој 
правилник мора да има релативна мерна несигурност од 
најмалку ± 0,2 %. 

Член 5 
Во работната просторија мора да биде сместен тер-

мометар за мерење на температурата на воздух чија нај-
мала вредност на поделкот не смее да биде поголема од 
1°С. 

Член 6 
Работната просторија мора да биде: 
1) изградена во согласност со техничките нормативи 

и доволно пространа за сместување на опремата; 
2) чиста и сува и мора да ги исполнува пропишаните 

услови во поглед на хигиенско-техничката заштита; 
3) изолирана од потреси, вибрации, влегување на 

прав, водена пареа, агресивни гасови и ел.; 
4) заштитена од дејство на надворешни електромаг-

нетни полиња и од други штетни зрачења. 

Член 7 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ. 
1Ј.С9.100, предвиден со Решението за југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62), односно осветлението мора да биде „големо" и да 
се изведува како „општо" осветление. 

Член 8 
Изворите за греење на работната просторија мораат 

да бидат доволно оддалечени од местото на кое се врши 
преглед на таксаметрите и изведени така што да обезбеду-
ваат рамномерно загревање на просторијата. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети што го попречуваат нормалното вршење на преглед 
ниту за време на прегледот смеат да се вршат други деј-
ствија. 

Член 10 
Работната просторија за преглед на таксаметри мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) температура: 22 ± 5°С; 
2) напон на напојување на опремата за преглед 220 V 

± 10%;, 
3) фреквенција на напонот на напојување на опрема-

та за преглед: 50 Нг ± 1% 
4) напон на напојување на таксаметрот 12 (24) V ± 10 

%, односно номинална вредност на напонот ± 10 %. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0404-109/1 
9 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

311. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л И И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МО-
СТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ И-РЕФЕРЕН-
ТНИ ПЛОЧКИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТВРДОСТА ПО РОК-

ВЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентни материјали - референтни плочки (во натамош-
ниот текст: референтни плочки) за преглед на апарати за 
мерење на тврдоста по Роквел за скали: А, В, С, Р, N и г 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој чаен 
се означуваат скратено со ознаката РМ1С11М - С/6 
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Член 2 
Референтните плочки мораат да бидат од материјал 

со позната хомогеност, временска стабилност и рамно-
мерност на површинската тврдост. 

Ако референтните плочки се од челик, мораат да би-
дат размагнетизирани. 

Член 3 
Референтните плочки мораат да имаат две рамни и 

паралелни површини од кои едната служи за испитување, 
а другата за потпирање. 

Член 4 
Минималната дебелина на референтните плочки мо-

ра да биде 6 т т . 

Член 5 
Паралелноста на површините на референцата плоч-

ка мора да биде таква што дебелината на референтните 
плочки да не отстапува за повеќе од 0,010 шш на 50 шш 
должина во сите правци, а грешката на рамноста на по-
вршините не смее да биде поголема од 0,005 тш. 

Член 6 
Површината за испитување мора да биде измазнета и 

без оштетувања, а нејзината рапавост не смее да биде по-
голема од 0,3/цш. 

Површината за потпирање мора да биде прецизно об-
работена. 

Член 7 
Тврдоста на референтната плочка по Роквел (ИКА, 

н а в , н а с , н а р , Н1Ш, НЕТ) претставува средна аритме-
тичка вредност на длабочините на пет отпечатоци што ќе 
ги втисне апаратот за испитување на еталони од системот 
Роквел (скали А, В, С, Р, N и Т), при што отпечатените мо-
раат да бидат рамномерно распоредени по површината за 
испитување. 

Член 8 
Нерамномерноста на тврдоста на референтната 

плочка, изразена во единици Роквел, се определува со раз-
ликата меѓу најголемата и најмалата длабочина од пет от-
печатоци. 

Член 9 
Релативната нерамномерност на тврдоста на рефе-

ренцата плочка, изразена во проценти, се определува со 
односот на разликата меѓу најголемата и најмалата дла-
бочина на отпечатоците и аритметичката средина на дла-
бочините на пет отпечатоци. 

Член 10 
Најголемата дозволена нерамномерност на тврдоста 

на референтата плочка изнесува: 
1) 1,5% за скалите А и С; 
2) за 3% за скалите В, Р и Т; 
3) 2% за скалата N. 

Член 11 
Временската стабилност на тврдоста на материјалот 

од кој е изработена референтната плочка мора да биде 
таква што помеѓу два последователни прегледа вредноста 
на тврдоста да не се промени за повеќе од: 

1) ± 1,5% за скалите А и С; 
2) ± 3% за скалите В, Р и Т; 
3) ± 2% за скалата N. 

Член 12 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

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

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

Член 13 
На бочните страни на референтната плочка мораат 

да се наоѓаат следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) ознака и вредност на тврдоста; 
4) службена ознака на референтната плочка; 
5) дебелина на плочката или идентификациона ознака 

на површината на испитување. 
Натписите и ознаките од став 1 на овој член мораат 

да бидат испишани така што да бидат видливи во секоја 
положба на плочката. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1591/1 
24 април 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

312. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МО-
СТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ-ПРОБНИ 
ИГЛИ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕ-

НИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат пробните игли за 
контрола на предмети од скапоцени метали. 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката РМК.аМ - С/6. 

Член 2 
Под пробни игли, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат ламели или стапчиња од злато, сребро и 
платина што се заварени за бронзана или бакарна рачка и 
изработени од злато со финост 950/1000, 840/1000, 
750/1000, 585/1000, 417/1000 и 333/1000; од сребро со фи-
ност 950/1000,900/1000 и 800/1000 и од платина со финост 
950/1000. 

Член 3 
Скапоцениот метал што се користи за изработка на 

пробни игли мора да биде со финост 999,9/1000 и мора да 
ги има сите карактеристики на скапоцен метал (физички и 
хемиски). 

Член 4 
Границите на дозволената релативна грешка на легу-

рата од која ќе се изработуваат пробни игли се: 
1) ± 0,5/1000 за легури за пробна игла за злато; 
2) ± 1/1000 за легура за пробна игла за сребро; 
3) ± 5/1000 за легура за пробна игла за платина. 

Член 5 
Легурата од која е изработена пробната игла мора да 

биде хомогена. 
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Член 6 
Димензиите на пробната игла мораат да бидат такви 

да овозможуваат лесно ракување со пробната игла. 

Член 7 
Натписите и ознаките на пробната игла мораат да 

бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 8 
На рамката на пробната игла мораат да бидат напи-

шани следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот, 

година на производство и сериски број; 
2) ознака на легурата од која е изработена пробната 

игла (хемиски симбол); 
3) ознака на степенот на финост. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3546/85-1 
9 јануари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

313. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РОКОВИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСИСКИ 
ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ОБЈА-
ВУВАЊЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ТИЕ ПОДАТОЦИ, ПОКА-

ЗАТЕЛИ, ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат роковите за обра-

ботка и објавување на публикации за финансиските пода-
тоци, показатели, информации и анализи од статистички-
те истражувања од интерес за целата земја од делокругот 
на Службата на општественото книговодство. 

Обработка на податоци и показатели 

Член 2 
Под рокови за обработка на финансиски податоци и 

показатели, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
роковите во кои организационите единици на Службата 
на општественото книговодство (филијалите, централите 
и Службатата на општественото книговодство на Југосла-
вија) се должни извештаите односно обработените подато-
ци да им ги достават на соодветните медиуми. 

Член 3 
За обработка на финансиски податоци и показатели 

од месечните статистички истражувања се утврдуваат 
следните рокови за организационите единици на Служба-
та на општественото книговодство (во натамошниот тек-
ст: Службата): 

Реден Назив на статистич- Рокови 
број кото истражување Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 5 
1. Месечен извештај за 

расчленетиот промет 
на жиро и на другите 
сметки на корисници-
те на општествени 10. во 17. во 20. во 
средства (Р-1) месецот месецот месецот 

2. Месечен извештај за 
плаќањата извршени 
за сметка на членови 
на интерната банка 
(Р-1) 

3. Месечен извештај за 
постапката за санаци-
ја (С) 

4. Месечен извештај за 
неизвршените обврски 
на корисниците на оп-
штествени средства 
евидентирани во ре-
доследот на наплатата 
кај СОК (Л) 

5. Месечен извештај за 
наплатата на приходи-
те на ОПЗ и нивните 
фондови, на СИЗ и 
други самоуправни 
организации и нивна-
та распределба на ко-
рисниците (Б-2) 

6. Месечен извештај за 
корисниците на оп-
штествени средства 
кои при исплатата на 
аконтациите на чисти-
те лични доходи има-
ле ненамирени втаса-
ни обврски (ЛДН) 

7. Месечен извештај за 
начинот на исплата на 
аконтациите на чисти-
те лични доходи кај 
организациите на 
здружен труд што ис-
кажале загуба по пери-
одичната пресметка 
(ЛДГ-1) 

8. Месечен извештај за 
начинот на исплата на 
чистите лични доходи 
кај организациите на 
здружен труд што ис-
кажале непокриена за-
губа по завршната 
сметка (ЛДГ-2) 

9. Месечен извештај за 
кредитите за обртни 
средства (К-1) 

10. Статистичко следење 
за паричните примања 
и издавања на населе-
нието 

11. Месечен извештај за 
бруто прометот и сал-
до на сметките на ко-
рисниците на општес-
твени средства кај 
Службата (КЊ-1-
СОК) 

12. Месечна спецификаци-
ја на средствата на де-
позити по видување на 
корисниците на оп-
штествени средства 
(КЊ-2-СОК) 

10. " 17. " 20. " 

10." 17." 20." 

06. " 10. " 16. и 

08. " 12. " 14. " 

05. и 08. - 10. м 

05. - 08. - 10. " 

05. во 08. во 10. во 
мес. мес. мес. 

13. " 16. " 18. " 

23. -

06. " 09. " 12. * 

06. " 09. - 12. " 

I 
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13. Месечен извештај за 
исплатите за инвести-
ции од сметките на ин-
веститорите и од сред-
ствата на кредитите 17. 20. 23. 

Роковите за статистички истражувања под редните 
броеви 11 и 12 од став 1 на овој член за месец декември се: 

- за филијалите 10 јануари; 
- за централите 15 јануари; 
- за СОКЈ 18 јануари. 
Роковите за статистичко истражување под редниот 

број 13 од став 1 на овој член во месеците во кои се за-
вршува тримесечјето (март, јуни, септември и декември) 
се: 

- за филијалите: 25 април; 25 јули; 25 октомври; 25 
јануари; 

- за централите: 30 април; 30 јули; 30 октомври; 30 
јануари; 

- за СОКЈ: 10 мај; 10 август; 10 ноември; 10 февру-
ари. 

Член 4 
За обработка на финансиските податоци и показатели 

од статистичките истражувања врз основа на периодични-
те пресметки (за три, шест и девет месеци) на корисниците 
на општествени средства и од други статистички ис-
тражувања се утврдуваат следните рокови за организацио-
ни единици во Службата: 

Реден Назив на статистич- Рокови 
број кото истражување Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 5 

Периодични пресмет-
ки 

1. Организации на 
здружен труд: 

1.1. Податоци од пропи-
шаните обрасци за 
ОЗГ во областа на сто-
панството и аналитич-
ки табели и индикато-
ри, за периодот: 
- М И 09.05. 15.05. 
-1-У1 09.08. 15.08. 
- М Х 09.11. 15.11. 

1.2. Основни податоци на 
организациите на 
здружен труд на сто-
панството, за перио-
дот: 
- М И 
- 1-У1 
- М Х 

1.3. Организации на 
здружен труд во об-
ласта на стопанството 
што работат со загуба, 
за периодот: 
- М И 09.05. 15.05. 
- 1-М 09.08. 15.08. 
- М Х 09.11. 15.11. 

1.4. Податоци од пропи-
шаните обрасци за 
ОЗТ за општествени 
дејности и аналитички 
табели и индикатори, 
за периодот: 
- М И 14.05. 19.05. 
- I—VI 14.08. 19.08. 
- М Х 14.11. 19.11. 

1.5. Основни податоци на 
организациите на 
здружен труд за оп-

17.05. 
17.08. 
17.11. 

17.05. 
17.08. 
17.11. 

18.05. 
18.08. 
18.11. 

21.05. 
21.08. 
21.11. 

штествени дејности, за 
периодот: 
- М П 
- 1-У1 
- М Х 

1.6. Организации на 
здружен труд за оп-
штествени дејности 
што работат со загуба, 
за периодот: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

1.7. Работни заедници на 
организациите и заед-
ниците, за периодот: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

1.8. Податоци и показате-
ли за следење на оп-
штествениот договор 
за стекнување и рас-
пределба на доходот, 
за^ периодот: 

- М Х 
2. Финансиски резултати 

од работењето на деј-
ностите за потребите 
на општествениот 
стандард, за перио-
дот: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

3. Банки и други финан-
сиски организации, за 
периодот: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

4. Заедници за осигуру-
вање на имоти и лица, 
за периодот: 
- М И 
- 1-У1 
- М Х 

5. Самоуправни интере-
совни заедници, за пе-
риодот: 
- М П 
- I—VI 
- М Х 

6. Органи и организации 
на општествено-поли-
тичките заедници, за 
периодот: 
- М И 
- 1-У1 
- М Х 

7. Буџети на општестве-
но-политичките заед-
ници, за периодот: 
- 1-111 
- I—VI 
- М Х 

8. Претпријатија, банки, 
осигурителни органи-
зации и други единици 
во странство, за пери-
одот : 
- 1-У1 
- М Х 

9. Податоци за работно-
-деловна единица во 
странство (РЕ-2), за 
периодот 1-У1 

14,05. 
14.08. 
14.11. 

16.05. 
16.08. 
16.11. 

20.05. 
20.08. 
20.11. 

16.05. 
16.08. 
16.11. 

16.05. 
16.08. 
16.11. 

18.05. 
18.0Ѕ. 
18.11. 

21.05. 
21.08. 
21.11. 

21.05. 
21.08. 
21.11. 

16.09. 
16.12. 

16.09. 

19.05. 
19.08. 
19.11. 

21.08. 
21.05. 
21.11. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

22.05. 
22.08. 
22.11. 

23.05. 
23.08. 
23.11. 

24.05. 
24.08. 
24.11. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

26.05. 
26,08. 
26.11. 

21.09. 
21.12. 

21.09. 

21.05. 
21.08. 
21.11. 

22.05. 
22.08. 
22.11. 

24.05 
24.08. 
24.11. 

27.08. 
27.11. 

29.05. 
29.08. 
29.11. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

26.05. 
26.08. 
26.11. 

27.05. 
27.08. 
27.11. 

28.05. 
28.08. 
28.11. 

29.05 
29.08 
29.11. 

26.09. 
26.12. 

26.09. 
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10. Податоци за мешови-
то претпријатие во 
странство (МИС), за 
периодот 1-У1 

11. Наспоредни показате-
ли за искажување на 
резултатите од трудот 
на работниците и од 
работењето на основ-
ните организации на 
здружен труд на сто-
панството, за перио-
дот 1-У1 

12. Наспоредни показате-
ли на резултатите од 
трудот на работници-
те и од работењето на 
организациите на 
здружен труд на сто-
панството, по општи-
ни, за период 1-1У 

13. Наспоредни показате-
ли за искажување на 
резултатите од трудот 
на работниците и од 
работењето на основ-
ните организации на 
здружен труд за оп-
штествени дејности, за 
период 1-У1 
Други статистички ис-
тражувања 

1. Тримесечен извештај 
за инвестициите во тек 
по инвестициони об-
јекти и други инвести-
циони вложувања, за 
периодот: 
- 1 - Ш 
- 1 - У 1 
-1-1Х 
- 1-ХН 

2. Тримесечен извештај 
за примената на ин-
струментите за обезбе-
дување на плаќањата 
(ОП), за периодот: 
- 1-Ш 
-1-У1 
-1-1Х 
- 1-ХН 

16.09. 21.09. 26.09. 

22.08. 

25.04. 
25.07. 
25.10. 
25.01. 

10.04. 
10.07. 
10.10. 
10.01. 

30.04. 
30.07. 
30.10. 
30.01. 

15.04. 
15.07. 
15.10. 
15.01. 

20.08. 

22.08. 

10.05. 
10.08. 
10.11. 
10.02. 

20.04. 
20.07. 
20.10. 
20.01. 

Член 5 
За обработка на податоците и показателите од го-

дишните статистички истражувања врз основа на за-
вршните сметки на корисниците на општествени средства 
и од другите статистички истражувања, се утврдуваат 
следните рокови за организационите единици во Служба-
та: 

Реден Назив на статистич- Рокови 
број кото истражување Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 5 

Завршни сметки 
1. Организации на 

здружен труд: 
1.1. Податоци од пропи-

шаните обрасци за ор-
ганизациите на 
здружен труд на сто-
панството и аналитич-
ки табели и индикато-
ри 11.03. 17.03. 20,03. 

1.2. Основни податоци на 
организациите на 
здружен труд на сто-
панството 

1.3. Организации на 
здружен труд на сто-
панството што рабо-
тат со загуба 

1.4. Податоци од пропи-
шаните обрасци за ор-
ганизациите на 
здружен труд за оп-
штествени дејности и 
аналитички табели и 
индикатори 

1.5. Основни податоци на 
организациите на 
здружен труд за оп-
штствени дејности 

1.6. Организации на 
здружен труд за оп-
штествени дејности 
што работат со загуба 

1.7. Работни заедници на 
организации и заедни-
ци 

1.8. Податоци за акумула-
тивната и репродук-
тивната способнсот на 
организациите на 
здружен труд на сто-
панството 

1.9. Податоци за за-
долженоста на органи-
зациите на здружен 
труд на стопанството 

1.10. Податоци и показате-
ли за следењето на оп-
штствениот договор 
за стекнување и рас-
пределба на доходот 

2. Финансиски резултати 
од работењето на деј-
ностите за потребите 
на општествениот 
стандард 

3. Банки и други финан-
сиски организации 

4: Заедници за осигуру-
вање на имоти и лица 

5. Самоуправни интере-
совни заедници 

6. Органи и организации 
на општсетвено-поли-
тички заедници 

7. Буџети на општстве-
но-политички заедни-
ци 

8. Други корисници на 
општствени средства 

9. Определени корисни-
ци на општествени 
средства 

10. Збирен и консолиди-
ран биланс на успехот 
на работната органи-
зација * 

И. Збирен и консолиди-
ран биланс на успехот 
на сложената органи-
зација на здружен 
труд 

12. Претпријатија, банки, 
осигурителни органи-
зации и други единици 
во странство 

— 20.03 

11.03. 17.03. 21.03. 

14.03. 20.03. 23.03. 

- - 23.03. 

14.03. 20.03. 24.03. 

16.03. 22.03. 25.03. 

- - 26.03. 

- - 27.03. 

- - 28.03. 

20.03. 25.03. 29.03. 

17.03. 23.03. 26.03. 

18.03. 24.03. 27.03. 

20.03. 26.03. 29.03. 

21.03. 27.03. 30.03. 

22.03. 28.03. 31.03. 

24.03. 30.03. 02.04. 

24.03. 30.03. 02.04 

31.03. 13.04. 15.04. 

05.04. 13.04. 15.С4. 

10.04. 16.04. 20.04. 

I 
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13. Податоци за работно-
•деловна единица во 
странство (РЕ-2) 10.04. 16.04. 20.04. 

14. Податоци за вложува-
ња на средства на 
странски лица (ВССЛ) 10.04. 16.04. 20.04. 

15. Податоци за мешови-
то претпријатие во 
странство (МПС) 10.04. 16.04. 20.04. 

16.* Наспоредни показате-
ли за искажување на 
резултатите од трудот 
на работниците и од 
работењето на основ-
ните организации на 
здружен труд во об-
ласта на стопанството - - 23.03. 

17. Наспоредни показа-
тели на резултатите 
од трудот на работни-
ците и од работењето 
на основните органи-
зации на здружен труд 
во областа на стопан-
ството, по општини - - 25.03. 

18. Наспоредни показате-
ли за искажување на 
резултатите од трудот 
на работниците и од 
работењето на основ-
ните организации на 
здружен труд за оп-
штствени дејности - 23.03. 

19. Минимум основни по-
казатели за планира-
ње и следење на оства-
рувањето на планови-
те на организациите 
на здружен труд 

20. Минимум основни по-
казатели за планира-
ње и следење на оства-
рувањето на планови-
те на самоуправните 
интересовни заедници 

21. Минимум основни по-
казатели за планира-
ње и следење на оства-
рувањето на планови-
те на месните заедни-
ци -

22. Минимум основни по-
казатели за планира-
ње и следење на оства-

! рувањето на планови-
те на заедниците за 
осигурување на имоти 
и лица - - 29.03. 

23. Податоци за работе-
њето на организации-
те на здружен труд на 
малото стопанство - - 05.04. 
Други статистички ис-
тражувања 

1. Ревалоризација на ос-
новните средства и на 
средствата за заеднич-
ка потрошувачка на 
корисниците на оп-
штествени средства 
(Р) 15.04. 22.04. 25.04. 

2. Ревалоризација на ос-
новните средства и на 
средствата за заеднич-
ка потрошувачка на 
претпријатија, банки, 

27.03. 

29.03. 

02.04. 

осигурителни органи-
зации и на други ра-
ботни единици во 
странство (Р) в 23.04. 15.05. 20.05. 

3. Годишен извештај за 
бројната состојба на 
корисниците на оп-
штствени средства 
(БСК) 20.01. 28.01. 15.02. 

4. Пресметка на обртни-
те средства и на изво-
рите на обртни сред-
ства (ОБС) 25.03. 01.04. 05.04. 

Член 6 
Ако последниот ден на рокот од чл. 3, 4 и 5 на овој 

правилник паѓа во недела или на ден на државен празник, 
рокот истекнува со истекот на првиот нареден работен 
ден. 

Објавување на статистички податоци, показатели, инфор-
мации и анализи 

Член 7 
Врз основа на обработката на податоците и показате-

лите Службата на општественото книговодство на Југо-
славија ги објавува, во периодични публикации, финансис-
ките податоци и показатели што ги издава месечно, три-
месечно, полугодишно и годишно. 

Под публикации на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат: статистички соопштенија, статистички 
билтени, публикации за податоци и показатели од перио-
дичните пресметки и завршните сметки на корисниците на 
општествени средства и од другите статистички ис-
тражувања, како и информации и анализи на Службата на 
општественото книговодство на Југославија. 

Член 8 
Обработените податоци и показатели Службата на 

општественото книговодство на Југославија ги објавува 
во следните рокови: 

а) Месечни публикации: Рок 
1. Статистички билтен 15. во месецот 
2. Соопштение за наплатата на 

приходите на ОПЗ, на СИЗ за 
општствени дејности и на дру-
ги самоуправни организации и 
фондови и нивна распределба 
на корисници и приходи за оп-
што општествени заеднички и 
други потреби 17. во месецот 

3. Соопштение за исплатите за 
инвестиции во основни сред-
ства од сопствени средства на 
корисниците на општествени 
средства и од средства на кре-
дити на банкарските организа-
ции 26. во месецот 

4. Соопштение за исплатените 
чисти лични доходи 23. во месецот 

5. Соопштение за паричните при-
мања и издавања на население-
то од односите со општствени-
от сектор 26. во месецот 

6. Соопштение за паричните сред-
ства на корисниците на општес-
твени средства 15. во месецот 

7. Соопштение за санација поради 
непокриената загуба по за-
вршната сметка 23. во месецот 

I 
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8. Соопштение за неизвршените 
обврски на корисниците на оп-
штествени средства евиденти-
рани во редоследот за наплата 
кај Службата 19. во месецот 

9. Соопштение за исплатата на 
чистите лични доходи на КОС 
што имале ненамирени втасани 
обврски 13. во месецот 

10. Соопштение за исплатите на 
чистите лични доходи во ОЗТ 
што по завршната сметка ис-
кажале непокриена загуба 13. во месецот 

11. Соопштение за исплатите на 
чистите лични доходи во ОЗТ 
што по периодичната пресметка 
искажале загуба во работењето 13. во месецот 

Рокот за објавување соопштение под редниот број 3 
за месеците со кои се завршува тримесечје^ (март, јуни, 
септември, декември) е: 13 мај; 13 август; 13 ноември и 13 
февруари. 

б) Тримесечни публикации: 
1. Податоци од периодичните пре-

сметки на организациите на 
здружен труд на стопанството 
во каспоредниот преглед за 
СФРЈ, СР и САП, за периодот 
- 1-111 22.05. 
- 1-У1 22.08. 
- М Х 22.11. 

2. Податоци од периодичната пре-
сметка на организациите на 
здружен труд за општествени 
дејностии во наспоредниот пре-
глед за СФРЈ, СР и САП, за пе-
риодот: 
- 1-Ш 25.05. 
- I—VI 25.08. 
- М Х 25.11. 

3. Податоци од периодичните пре-
сметки на организациите на 
здружен труд на стопанството, 
за СФРЈ, по дејности, за перио-
дот: 
- М Н 23.05. 
- 1-У1 23.08. 
- М Х 23.11 

4. Податоци од периодичните пре-
сметки на организациите на 
здружен труд за општествени 
дејности за СФРЈ, по дејности, 
за периодот: 
- М Н 25.05. 
- 1-У1 25.08. 
- М Х 25.11 

5. Податоците од пресметки на ра-
ботните заедници на сите орга-
низации и заедници за СФРЈ, по 
дејности, за периодот: 

-1-У1 
- М Х 

6. Податоци и показатели за следе-
њето на општествениот договор 
за стекнување и распределба на 
доходот, од периодичните пре-
сметки, за периодот: 
- I—VI 
- М Х 

7. Податоци за периодините пре-
сметки на банките и другите фи-
нансиски организации и заедни-
ци за осигурување на имот и ли-
ца, за периодот: 
- М И 
-1-У1 
- М Х 

29.05. 
29.08. 
29.11 

07.09. 
10.12. 

01.06. 
01.09. 
01.12. 

8. Податоци од периодичните пре-
сметки на самоуправните инте-
ресовни заедници, за периодот: 
- М И 02.06. 
- 1-У1 02,09. 
- М Х 02.12. 

9. Податоци од периодичните пре-
сметки на општествено-поли-
тичките заедници, за периодот: 
- М Н 04.06. 
- 1-У1 04.09. 
- М Х 04.12. 

10. Статистички билтен за инвести-
ции во тек, за периодот: 
- М И 20.05. 
- I—VI 20.08. 
- М Х 20.11. 
- 1-ХИ 20.02. 
в) Полугодишни публикации: 

1. Наспоредни показатели на ре-
зултатите од трудот на работни-
ците и од работењето на основ-
ните организации на здружен 
труд на стопанството по перио-
дичната пресметка, по дејности, 
за периодот 1-У1 28.09. 

2. Напоредни показатели на ре-
зултатите од трудот на работни-
ците и од работењето на основ-
ните организации на здружен 
труд на стопанството по перио-
дичната пресметка, по дејности, 
поединечно за сите организации 
на здружен труд во СФРЈ, за пе-
риодот 1-У1 15.10 
г) Годишни публикации: 

1. Податоци од завршната сметка 
на организациите на здружен 
труд на стопанството во наспо-
редниот преглед за СФРЈ, СР и 
САП, и збирно за сите области 28.03. 

2. Податоци од завршната сметка 
на организациите на здружен 
труд за општествени дејности, 
во наспоредниот преглед за 
СФРЈ, СР и САП 31.03. 

3. Податоци од завршната сметка 
на организациите на здружен 
труд на стопанството за СФРЈ, 
по дејности 01.04. 

4. Податоци од завршната сметка 
на организациите на здружен 
труд за општествени дејности, 
за СФРЈ, по дејности 04.04. 

5. Податоци од завршната сметка 
на работните заедници на сите 
организации и заедници, за 
СФРЈ, по дејности 07.04. 

6. Наспоредни показатели на ре-
зултатите од трудот на работни-
ците и од работењето на основ-
ните организации на здружен 
труд на стопанството по за-
вршната сметка, по дејности 29.04. 

7. Наспоредни показатели на ре-
зултатите од трудот ка работни-
ците и од работењето на основ-
ните организации на здружен 
труд на стопанството по за-
вршната сметка, по дејности, 
поединечно за сите основни ор-
ганизации на здружен труд во 
СФРЈ 15.05 

8. Податоци и показатели за следе-
ње на општествениот договор за 
стекнување и распределба на до-
ходот, по завршната сметка 08.04. 
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9. Минимум основни показатели 
за планирање и следење на ос-
тварувањето на плановите од 
завршните сметки на: 
- организациите на здружен 
труд 
- самоуправните интересовни 
заедници 
- заедниците за осигурување на 
имоти и лица 
- месните заедници 

10 Податоци од завршните сметки 
на банките и другите финансис-
ки организации и заедници за 
осигурување на имоти и лица 

11. Податоци од завршната сметка 
на самоуправните интересовни 
заедници 

12. Податоци од завршната сметка 
на буџетот на општествено-по-
литичките заедници 

13. Податоци од завршната сметка 
на други определени корисници 
на општествени средства 

14. Бројна состојба на корисниците 
на општествени средства 

Член 9 

10.04. 

04.04. 

06.04. 

09.04. 

10.04. 

10.02. 

Врз основа на обработените финансиски податоци и 
показатели, Службата на општественото книговодство на 
Југославија ги изработува и објавува информациите и ана-
лизите во следните рокови: 

Рок 
а) Тримесечни информации и 
анализи: 

1. Информација (анализа) за фи-
нансиските резултати од работе-
њето на организациите на 
здружен труд од областа на сто-
панството, според податоците 
од периодичните пресметки, за 
периодот: 
- 1-Ш 06.06. 
- 1-У1 06.09. 
- М Х 06.12. 

2. Информација за загубите на ор-
ганизациите на здружен труд од 
областа на стопанството, спо-
ред податоците од периодични-
те пресметки, за периодот: 
- I—VI 20.09. 
- М Х 20.12. 

3. Информација за работењето на 
банките, според податоците од 
периодичните пресметки, за пе-
риодот: 
- М Н 14.06. 
- 1-У1 14.09. 
- I—IX 14.12. 

4. Информација за работењето на 
заедниците за осигурување на 
имоти и лица, според податоци-
те од периодичните пресметки, 
за периодот: 
- 1-1II 14.06. 
- 1-У1 14.09. 
- М Х 14.12. 

5. Информација за финансиските 
резултати од работењето на ор-
ганизациите на здружен труд за 
општествени дејности, според 
податоците од периодичните 
пресметки, за периодот: 
- М Н 08.06. 
- I—VI 08.09. 
- М Х 08.12. 

6. Информација за загубите на ор-
ганизациите на здружен труд за 

општествени дејности, според 
податоците од периодичните 
пресметки, за периодот: 
- I—VI 
- М Х 

7. Информација за движењето на 
општата и заедничката потро-
шувачка, за периодот: 
- М И 
- 1-У1 
- М Х 

8. Информација за финансиските 
резултти од работењето на 
претпријатија и погони и други 
единици во странство основани 
од страна на домашни организа-
ции, според податоците од пери-
одичните пресметки, за перио-
дот: 
- 1-У1 
- М Х 

9. Информација за остварените 
финансиски резултати од рабо-
тењето на самоуправните инте-
ресовни заедници врз база на 
податоците од периодичните 
пресметки, за периодот: 
- М Н 
- I—VI 
- М Х 

10. Информација за инвестициите 
во тек и нивното покривање и за 
вкупните исплати и вложувања 
за инвестиции во основни сред-
ства, за следните периоди: 
- М И 
- I—VI 
- М Х 

б) Годишни информации и ана-
лизи: 

1. Информација (анализа) за фи-
нансиските резултати од работе-
њето на организациите на 
здружен труд од областа на сто-
панството според податоците 
од завршната сметка 

2. Информација за загубите на ор-
ганизациите на здружен труд од 
областа на стопанството, спо-
ред податоците од завршната 
сметка 

3. Информација за акумулативна-
та и репродуктивната способ-
ност на организациите на 
здружен труд од областа на сто-
панството според податоците 
од завршната сметка 

4. Информација за резултатите од 
работењето на претпријатија, 
банки, осигурителни организа-
ции и други единици и мешови-
ти претпријатија и вложувањата 
на странски средства во домаш-
ни организации на здружен труд 
во странство, според податоци-
те од завршната сметка 

5. Информација за работењето на 
банките според податоците од 
завршната сметка 

6. Информација за работењето на 
заедниците за осигурување на 
имоти и лица, според податоци-
те од завршната сметка 

7. Информација за финансиските 
резултати од работењето на ор-
ганизациите на здружен труд за 
општествени дејности, според 
податоците од завршната смет-
ка 

20.09. 
20.12. 

30.06. 
30.09. 
30.12. 

15.10. 
20.01. 

14.04. 
14.09. 
14.12. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

12.04. 

20.04. 

08.06. 

18.05. 

20.04. 

20.04. 

16.04. 

I « 
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8. Информација за загубите на ор-
ганизациите на здружен труд за 
општествени дејности, според 
податоците од завршната смет-
ка 20.04. 

9. Информација за приходите и 
расходите на другите и опреде-
лени корисници на општествени 
средства, според податоците од 
завршната сметка 20.04. 

10. Информација (анализа) за 
движењето на општата и заед-
ничката потрошувачка 31.03. 

11. Информација за финансиските 
резултати од работењето на са-
моуправните интересовни заед-
ници за општествени дејности 
според податоците од завршна-
та сметка 20.04. 

12. Информација за приходите и 
расходите на буџетот на оп-
штествено-политичките заедни-
ци според податоците од за-
вршната сметка 20.04. 

13. Информација за инвестициите 
во тек и нивното покривање и за 
вкупните инвестициони исплати 
и вложувања за инвестиции во 
основни средства со посебен ос-
врт на влијанието на мерките на 
тековната економска политика 
во областа на инвестиционата 
потрошувачка 01.03. 

Член 10 
Со влегувањето на овој правилник во сила престану-

ва да важи Правилникот за роковите за обработка и обја-
вување на финансиски податоци, показатели, информации 
и анализи на Службата на општественото книговодство 
од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/84). 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

21 бр. 1/20 
21 март 1986 година 
Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното 
книговодство, 

м-р Џемшит Дуриќи, е. р. 

314, 
Врз основа на член 137 од Законот за основите на сис-

темот за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, 29/77 
и 52/83), директорот на Сојузната управа за радио-врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕВИДЕНТИРА. 
ЊЕ НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ И ЗА НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД 

ЕВИДЕНЦИЈАТА 

Член 1 
Во Правилникот за евидентирање на радиостаници-

те и за начинот и условите за користење на податоците од 
евиденцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/79), член 3 
се менува и гласи: 

„Сојузната управа за радиоврски доставува копија од 
дозволата за поставување на радио-станица до надлежни-
от републички, односно покраински орган. На барање од 
надлежниот републички, односно покраински орган, Со-
јузната управа за радио-врски доставува четири примеро-
ци од обрасците бр. 1 и 1а, кои истовремено служат и како 
образец на дозвола за поставување на радио-станица и ка-
ко образец за евидентирање на податоците за радио-ста-
ницата. 

Член 2 
Член 5 се брише, а чл. 6 до 12 стануваат чл. 5 до 11. 

Члан 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-2723/16 
25 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврски, 
д-р Драшко Марин, е. р. 

315. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85) и Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86), Советот на гу-
вернерите донесува 

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

ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

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

ње на количината на пари во оптек со оваа одлука ги ут-
врдува условите за користење на примарната емисија за 
намените определени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1986 година (во на-
тамошниот текст: Одлука за целите во 1986 година), и 
тоа: 

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

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

3) за давање кредити ка Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка (во натамошниот текст: 
Југословенската банка) заради дополнително кредитира-
ње на банките по работи иа извоз на опрема и бродови на 
кредит и изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

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

Како услови за користење на примарната емисија, во 
смисла на став 1 од оваа точка, се смета учеството на при-
марната емисија, пресметувања на основицата за учество 
на примарната емисија, роковите за враќање на. користе-
ните средства и документацијата врз основа на која се ко-
ристи примарната емисија, како и посебните услови за 
кредитна способност пропишани со Одлуката за целите во 
1986 година и Одлуката за остварување на целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1986 година 
(во натамошниот текст: Одлука за остварување на целите 
во 1986 година). Другите услови за користење на примар-
ната емисија се регулирани со Одлуката за општите усло-
ви, за начинот и постапката за користење и враќање на 
примарната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/84, 
10/85 и 32/85) - (во натамошниот текст: Одлука за општи-
те услови). 

2. Користење на примарната емисија, во смисла на 
оваа одлука, ќе им се ускрати на банките што не ги испол-
нуваат условите за кредитна способност и финансиска 
дисциплина, во согласност со точ. 15 до 20 на Одлуката за 
општите услови, како и со точка 14 на Одлуката за целите 
во 1986 година и точка 12 на Одлуката за остварување на 
целите во 1986 година. 

Во согласност со став 1 од оваа точка, банката е 
должна, при користењето на примарната емисија за наме-
ните од оваа одлука, да и поднесе на народната банка изја-
ва дека ги исполнува пропишаните услови за кредитна 
способност и дека не давала нови кредити и други пласма-
ни односно дека презела мерки за наплата на дадените 
кредити и други пласмани во случаите што се предвидени 
со точ. 11, 12 и 13 од Одлуката за остварување на целите 
во 1986 година, точ. 10 и 11 од Одлуката за остварување на 
целите во 1986 година и со член 192 став 1 од Законот за 
основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/85 и 9/86). 

И. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ БРЗ ОСНОВА НА ТИЕ 

ХАРТИИ 
3. Користење на примарната емисија за намените од 

точка 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 
1986 година: 

1) со купување, преку банките, на меници издадени со 
рок на втасување до 90 дена и со авал на банката, што ги 
издале организациите на здружен труд во областа на сто-
панството или нивните интерни банки според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84) - (во 
натамошниот текст: Закон за обезбедување на плаќање-
то); 

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

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

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од орга-
низациите на здружен труд од областа на стопанството 
или одбивните интерни банки меници од точка 3 одредба 
под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасување не пре-
останува повеќе од 30 дена и кои не гласаат на износ по-
мал од 500.000 динари, под услов тие организации однос-
но нивните интерни банки, како доверители во стоковно-
-парични работи, да ги прибавило од други организации 
на здружен труд од областа на стопанството или од ни-
вните интерни банки. 

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

1) мениците да ги содржат битните елементи пред-
ввидени со Законот за меницата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 
54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, како и да се испол-
нети условите за издавање и авалирана на тие меници во 
смисла на тој закон; 

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

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

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на 
банките врз основа на меници што, во смисла на точка 4 
од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед 
на поединечната номинална вредност на тие меници, на 
времето на нивното држење во портфељот на банката, на 
преостанатото време до рокот за нивно втасување и на 
тоа дали тие меници се авалирани од банките или од дру-
ги корисници на општествени средства во смисла на сојуз-
ниот закон. 

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање 
кредити на банките од одредбата под 2 на точка 3 од оваа 
одлука, народната банка врши во височина до 60% од но-
миналната вредност на состојбата на вкупниот портфељ 
на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а 
која преставува книговодствена состојба на тие меници 
кај банката, зголемена за износот на мениците што банка-
та ги реесконтирала кај народната банка, по кои рокот за 
наплата не втасал. 

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи 
за користењето на примарната емисија за меничниот по-
ртфељ, во смисла на став 1 на оваа точка. Тој извештај 
банката го поднесува до народната банка кај која ја корис-
ти примарната емисија, на образецот и на начинот што со 
упатства ги утврдува Народната банка Југославија. 

7.Краткорочни кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност, од точка 3 одредба под 3 на 
оваа одлука, народната банка им дава врз подлога на ме-
ници и други странски хартии од вредност што можат да 
бидат предмет на купопродажба на странските пазари на 
хартии од вредност, а што ги поседуваат организациите 
на здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и ус-
луги и врз основа на кои банката им дала кредити на тие 
организации. 

Кредити од став 1 на оваа точка народната банка да-
ва во височина до 60% од износот на динарската против-
вредност на номиналната вредност на странските хартии 
од вредност што втасуваат до три месеци, сметајќи од де-
нот на давањето кредит до втасувањето на тие хартии од 
вредност, а најмногу до износот на кредитот што банката 
им го дала на организациите на здружен труд врз подлога 
на тие хартии од вредност. 

8. Како подлога за користење на примарната емисија 
по основ на точка 3 од оваа одлука не може да служи хар-
тија од вредност што организација на здружен труд ја 
прибавила по основ на работа за која ја користи примар-
ната емисија по пат на кредити за селективна намена. 

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

МЕНИ 
9. Народната банка на Југославија во 1986 година ќе 

обезбеди со давањето краткорочни кредити на банките дел 
од примарната емисија да се користи за поддршка на ос-
тварувањето на селективните цели на монетарно-кредит-
ната политика, врз основа на краткорочните кредити што 
банките им ги дале на организациите на здружен труд за 
намените од точка 6 на Одлуката за целите до 1986 годи-
на, и тоа за: 

1) извоз на стоки и услуги со кои се обезбедува деви-
зен прилив; 

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

3) општествено организирано производство и залихи 
на определени земјоделски и прехранбени производи; 
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4) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од одредбата под 3 на оваа точка; 

5) производство и залихи на вештачки ѓубрива; 
6) продажба односно купување на домашна опрема, 

бродови и шински возила на кредит во земјата; 
7) сезонски залихи на јаглен; 
8) увоз на најважни производи (суровини) од земјите 

во развој и од други земји од определени валутни подрач-
ја. 

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

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

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

2) кредитирање на извозот на стоки на комерцијален 
кредит; 

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кре-
дит во земјите во развој; 

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

5) кредитирање на производството и подготвувањето 
стоки за извоз; 

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

7) кредитирање на производството и подготвување 
на стоки за извоз по договорени работи што се наплатува-
ат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за 
обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИМА; 

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

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

11. Кредитите за кредитирање на извршениот извоз 
на стоки и услуги за готово (точка 10 одредба под 1) бан-
ките можат да ги користат, и тоа: 

1) во височина до 49% до износот на кредитот што 
организациите на здружен труд го користеле кај банката 
по основ на извоз на стоки и услуги чие плаќање е догово-
рено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за 
враќање да не може да биде подолг од 60 дена; 

2) во височина до 47% од износот на кредитот што 
организациите на здружев труд го користеле кај банката 
по основ на извоз на стоки и услуги по кој е договорен 
клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за 
враќање да не може да биде подолг од 30 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат по основ на кредитите што за тие намени им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на исправа 
за извршен извоз на стоки што ја заверила царинарницата 
(извозна царинска декларација) и исправа за извршени ус-
луги на странски нарачувачи (фактура, ситуација односно 
заклучница, договор со странскиот нарачувач од кој 
можат да се утврдат височината, динамиката и начинот на 
плаќање на извршените услуги, договор склучен меѓу до-
машната туристичко-патничка агенција и угостителско-
-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните 
права и обврски во поглед на користењето кредит кај бан-
ката и друга документација од која може да се утврди из-
носот на побарувањата од странство), како и друга извоз-
на документација. 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка во 
која се наведени две или повеќе организации на здружен 
труд - учеснички во извозната работа, се заменува се спе-
цификација за користење на кредитот што ја заверува на-
родната банка надлежна според седиштето на носителот 
на извозната работа во онолку примероци колку што има 
учесници во извозната работа, и тоа со заверка на секој 
примерок покрај називот на учесникот на кој се однесува 
примерокот од спецификацијата. Таа спецификација, по-
крај другите битни елементи содржани во царинската дек-
лерација, содржи: попис на учесниците во таа извозна ра-
бота, износ на припаѓачкото девизно побарување и на ди-
нарската противвредност на секој учесник и клаузула дека 

царинската декларација наведена во спецификацијата е 
поништена и сторена неважечка за користење кредит. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точ-
ка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите 
што банките ги даваат врз основа на договори за произ-
водство на опрема и бродови за извоз и договори за врше-
ње услуги во странство, и тоа: 

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

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

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од став 1 од-
редба под 1 на оваа точка се изедначуваат, од становиште 
на височината на учестовото на примарната емисија, и 
кредитите што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд за извоз на стоки и услуги на клириншког 
подрачје по определени долгорочни меѓудржавни 
аранжмани, според списокот што го утврдил СОЈУЗНИОТ 
извршен совет, како и по работи на долгорочна индус-
триска кооперација. 

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

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

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка по-
чнуваат да течат од денот на извшеното царинење на сто-
ките односно од денот на извршувањето на услугите, сог-
ласно со Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/85) и со прописите донесени врз основа 
на тој закон. 

По исклучок од одредбите на став 1, рокот за враќа-
ње на кредитите од став 1 на оваа точка може да се про-
должи вкупно до 120 дена, под услов организацијата на 
здружен труд која користела кредит по овој основ да и 
поднесе на банката решение од народната банка за про-
должување на рокот за внесување девизи, донесено во сог-
ласност со одредбите на Законот за девизното работење и 
со прописите донесени врз основа на тој закон. 

Во рамките на рокот од ст. 1 и 9 на оваа точка, а во 
согласност со роковите за наплата на извозот на стоки и 
услуги што организациите на здружен труд ги договориле 
со странските купувачи, банките ќе договорат враќање на 
користените кредити од организациите на здружен труд 
во согласност со рокот за извршување наплата на побару-
вањата по основ на извоз. Во согласност со тоа, банките 
истовремено ќе вршат наплата од организациите на 
здружен труд и ќе ја враќаат користената примарна еми-
сија за работи на извоз на стоки и услуги. 

Под ден наплата од став 10 на оваа точка се смета де-
нот за наплата утврден во смисла на Законот за девизното 
работење односно во смисла на прописите донесени врз 
основа на тој закон. 

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 1 
и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по основ 
на извоз на стоки и услуги што се кредитира во смисла на 
оваа точка, банката е должна за износот на ненавремено 
внесените девизи веднаш да ги наплати користените сред-
ства на кредитот од таа организација во соодветен износ. 

Крајниот рок за враќање на користената примарна 
емисија, во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка, не може да 
биде подолг од пет дена од денот кога износот на девизи е 
одобрен на сметката на овластената банка, со тоа што тој 
краен рок не може да биде подолг од рокот од ст. 1 и 9 на 
оваа точка. 

12. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на 
комерцијален кредит (точка 10 одредба под 2) банките 
можат да ги користат во височина до 46% од состојбата на 
кредитите што за таа намена им ги дале на организациите 
на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз 
на стоки што ги заверила царинарницата, договори со 
странските купувачи од кои можат да се утврдат видот на 
стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роко-
вите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и 



Страна 618 - Број 21 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 април 1986 

соодветни хартии од вредност ако со договорите со стран-
ските купувачи се предвидени такви хартии, под услов ко-
ристењето на кредитот од примарната емисија да не трае 
подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 18 месе-
ци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз 
на други стоки. 

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

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

13. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и 
услуга на кредит во земјите во развој (точка 10 одредба 
под 3) банките можат да ги користат во височина до 61% 
од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на исправи 
за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарница-
та, договори со странските купувачи од кои можат да се 
утврдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката 
на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит, 
и соодветни хратии од вредност ако со договорите со 
странските купувачи се предвидени такви хартии, под ус-
лов користењето на кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 
18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци 
за извоз на други стоки и извоз на услуги. 

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

Одредбите на точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

14. Кредитите за кредитирање на извоз на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) банки-
те можат да ги користат во височина до 53% од износот на 
побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале 
од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а 
што втасуваат во рок од 24 месеци почнувајќи од денот на 
давањето кредит на банката од страна на народната бан-
ка. 

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

15. Кредитите за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) може 
да ги користи и Југословенската банка заради дополни-
телно кредитирање на банките за овие намени, и тоа во ви-
сочина до 65% од износот на побарувањата по кредитите 
што за тие намени им ги дала на банките, а што втасуваат 
во рок до 36 месеци од денот на давањето кредит на Југос-
ловенската банка од страна на народната банка. 

За користење на кредити од став 1 на оваа точка Ју-
гословенската банка А поднесува на народната банка спе-
цификација на договорите по банките, со преглед на от-
платите што втасуваат во рок до 36 месеци и амортизаци-
онен план кој го содржи вкупниот износ на одобрените 
кредити, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за 
враќање на кредитот. 

16. Кредитите за кредитирање на производството и 
подготвувањето на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) 
банките можат да ги користат во височина до 27% од сос-
тојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на ор-
ганизациите на здружен труд со рок за враќање до три ме-
сени. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз основа на кредитите дадени на организа-
циите на здружен труд - производители на стоки за извоз, 
и тоа врз основа на договор со странските нарачувач*! или 
пријави за склучени извозни работи што ги заверила на-
родната банка. Покрај оваа документација што банките 
задолжително ја поднесуваат, народната банка може, по 
потреба, да бара од банката да А поднесе и друга докумен-

тација со која се докажуваат трошоците, структурата, обе-
мот и динамиката на вложувањата во производството и 
подготвувањето на стоки за извоз. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да 
се договори во траење подолго од 3 месеци, во согласност 
со рокот на траење на производството односно подготву-
вањето на стоки за извоз, со тоа што вкупниот рок за вра-
ќање не може да биде подолг: 

1) од 6 месеци - ако технолошкиот процес на произ-
водството односно подготвувањето на стоки за извоз трае 
подолго од три месеци; 

2) од 12 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти од-
носно серии на опрема чиј циклус на производство трае 
подолго од 6 месеци. 

Банките се должни при секоја отплата на користени-
те кредити од оваа точка да А поднесат на народната бан-
ка доказ дека организациите на здружен труд ги извезле 
произведените стоки по кој основ користеле кредит кај 
банката, во смисла на оваа точка. Како доказ дека извозот 
е извршен банката ќе ќ поднесе на народната банка на 
увид соодветни царински декларации. По извршената кон-
трола народната банка секоја царинска декларација ќе ја 
завери со клаузулата: „користена како доказ дека извозот 
е извршен". 

17. Кредитите за кредитирање на подготовката за 
вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 
10 одредба под 6) банките можат да ги користат во височи-
на до 27% од состојбата на кредитите што за тие намени 
им ги дале на организациите на здружен труд со рок за 
враќање до 3 месеци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат само врз основа на кредитите што за таа на-
мена им ги дале на туристички и угостителски организа-
ции на здружен труд, и тоа: врз основа на договори склу-
чени со странски нарачувачи, непосредно или со посред-
ство на домашна туристичко-патничка агенција, или дру-
ги исправи од кои се гледа дека кредитираното подготву-
вање на туристички услуги ќе се реализира со вршење на 
услуги на странски туристи. 

18. Кредитите за кредитирање на производството и 
подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи 
што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓу-
народната банка за обнова и развој, нејзините афилијации 
и ЕУРОФИМА (точка 10 одредба под 7), банките можат да 
ги користат во височина до 38% од состојбата на кредити-
те што за тие намени им ги дале на организациите на 
здружен труд врз основа на договор со странски купувач и 
доказ дека договорената работа ја финансира меѓународ-
на финансиска организација, под услов рокот за враќање 
на дадените кредити да не е подолг од 2 години. 

19. Кредитите за кредитирање на побарувањата од 
Меѓународната банка за обнова и развој во основ на из-
вршени и платени работи и вградена опрема по инвести-
циони програми во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија што делумно се финансираат од сред-
ствата на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 
10 одредба под 8), банките можат да ги користат во висо-
чина до 61% од состојбата на кредитите што им ги дале на 
организациите 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 финанси-
ра Меѓународната банка за обнова и развој, под услов ро-
кот за враќање на кредитот да не е подолг од три месеци 
почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај на-
родната банка. 

20. Кредитите за кредитирање на побарувањата чие 
наплата е одложена во согласност со посебен сојузен за-
кон (точка 10 одредба под 9), банките можат да ги корис-
тат во височина до 49% од состојбата на кредитите што 
им ги дале на организациите на здружен труд по тој ос-
нов, а на начинот и под условите што се утврдени со по-
себна одлука на Советот на гувернерите. 

Одредбите на точка 11 ст. 10 до 13 од оваа одлука се 
однесуваат и на давањето кредити од оваа точка. 

2. Кредити за кредитирање на заеднички програми за про-
изводство и извоз од значење за целата земја 

21. Кредитите за кредитирање на извозот што се реа-
лизира во рамките на заеднички програми за производ-
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ство и извоз на определени производи односно групи про-
изводи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на 
предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 9 
одредба под 2), банките можат да ги користат во височина 
до 51% од состојбата на кредитите што им ги дале на орга-
низациите на здружен труд за овие намени, а чие плаќање 
е договорено во конвертибилни девизи, под услов крајни-
от рок за враќање на дадените кредити да не е подолг од 
60 дена. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на исправа за извршен извоз на стоки, заве-
рена од царинарницата (извозна царинска декларација), 
како и друга документација со која се докажува дека е во 
прашање извоз на определени производи што Сојузниот 
извршен совет ги распоредил во заедничка програма за 
производство и извоз од значење за целата земја. 

22. Кредитите за кредитирање на производството 
што се реализира во рамките на заеднички програми за 
производство и извоз на определени производи односно 
групи производи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен со-
вет на предлог од Стопанската комора на Југославија 
(точка 9 одредба под 2), банките можат да ги користат во 
височина до 56%, под услов производството и подготовка-
та да се вршат за извоз чија наплата е договорена во рок 
до 20 дена: во височина до 46% под услов наплатата на из-
возот да е договорена во рок до 30 дена и во височина до 
30% под, услов наплатата на таквиот извоз да е договоре-
на во рок подолг од 30 дена. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точ-
ка не може да биде подолг од 3 месеци. 

По исклучок од став 2 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитите од став 1 на оваа точка може да се догово-
ри во траење подолго од три месеци, во согласност со ро-
кот на траење на производството односно подготовката, 
со тоа што рокот на траење не може да биде подолг: 

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводство на стоките за извоз трае подолго од 3 месеци; 

2) од дванаесет месеци - ако е во прашање производ-
ство на крупна опрема и бродови и на поголеми контин-
генти односно серии на опрема чиј циклус на производ-
ство трае подолго од шест месеци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат врз подлога на кредитите што за тие намени 
им ги дале на организациите на здружен труд - произво-
дители на определени производи односно групи произво-
ди, и тоа врз основа на договори со странските нарачува-
чи, пријави за склучени извозни работи заверени од народ-
ната банка и акт на Сојузниот извршен совет со кој се 
докажува дека е во прашање производство, подготовка за 
извоз и за извоз на производ што е распореден во заеднич-
ка програма за производство и извоз од значење за целата 
земја. Покрај оваа документација народната банка може, 
по потреба, да бара од банката да поднесе и друга доку-
ментација со која се докажуваат трошоците, структурата, 
обемот и динамиката на вложувањето во тоа производ-
ство. 

3. Кредити за кредитирање на општествено организирано 
прроизводство и залихи на определени земјоделски и пре-

хранбени производи 
23. Кредитите за кредитирање на општествено орга-

низирано производство и залихи на определени земјодел-
ски и прехранбени производи (точка 9 одредба под 3) бан-
ките можат да ги користат за: 

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

2) кредитирање на гоење на добиток (говеда, свињи, 
овци), живина, риби и производство на млеко; 

3) кредитирање на сезонски залихи на домашна пче-
ница, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни кул-
тури, домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и ту-
тун; 

4) кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје 
и јаболко во ладилници, залихи на вино во винарски под-
руми во општествениот сектор, залихи на месо во ладил-
ници и залихи на млечни преработки од домашно произ-
водство. 

Давањето кредити на банките за намените од став 1 
одредби под 1 и 2 на оваа точка, народните банки ќе го ус-
ловуваат со обврска за банките да обезбедат при давањето 
кредити на организациите на здружен труд за тие намени 
да се исклучи можноста за двојно кредитирање во случаи-
те во кои кредитирањето на тие намени е обезбедено врз 
основа на здружување на труд и средства, во смисла на 
точка 26 од оваа одлука. 

Давањето кредити на банките за намените од став 1 
одредби под 3 и 4 на оваа точка, народните банки ќе го ус-
ловуваат со обврска за банките при давањето кредити за 
тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисници на 
кредит за производство и за залихи на определени земјо-
делско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовре-
мено враќање на користените кредити за производство на 
производите од кои се формираат тие залихи. 

24. Кредитите за кредитирање на општествено орга-
низирано производство на пченица (меркантилна и семен-
ска), пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сон-
чоглед, соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна репка и 
тутун (точка 23 одредба под 1), банките можат да ги ко-
ристат во височина до 41% од состојбата на кредитите 
што за тоа производство им ги дале на организациите на 
здружен труд, врз основа на самоуправна спогодба однос-
но договори за производство и испорака, склучени со ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со прера-
ботка или доработка на тие производи и врз основа на 
договори склучени со дирекцијата односно со друга орга-
низација за резерви на прехранбени производи за произод-
ство на меркантилна пченица, а најмногу во височина до 
35% од вредноста на договореното производство намале-
на за износот од примените средства по основ на 
здружување, во смисла на точка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи 
од денот на нивното користење, и не можат да преминува-
ат: за маслодајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 ок-
томври, за маслинки 31 декември, за оризова арпа 30 но-
ември, за пченка 15 декември и за шеќерна репка 31 декем-
ври 1986 година, за тутун 31 март 1987 година, за пченица 
од родот на 1985/86 година - 15 август 1986 година, а за 
пченица од родот на 1986/87 година - 15 август 1987 годи-
на. 

Кредитите за кредитирање на производството на се-
менска пченица и семенска пченка банките можат да ги ко-
ристат кај народната банка врз основа на самоуправна 
спогодба односно договори за производство и испорака 
склучени меѓу производителските организации на 
здружен труд и организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со преработка односно доработка и промет на 
тие производи, под услов договорите да се регистрирани 
кај Фондот за стимулирање на извозот на жито и прера-
ботки од жито. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат врз основа на кредитите што им ги дале на организа-
циите на здружен труд за договорено производство на оп-
ределени земјоделски производи во општествениот сектор 
на земјоделстовото и за производство на здружените зем-
јоделски производители за производство во кооперација 
со индивидуалните производители, во согласност со за-
кон. 

25. Кредитите за кредитирање на гоење на добиток 
(говеда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, гуски, 
пајки и мисирки), одгледување на риби и производство на 
млеко (точка 23 одредба под 2) банките можат да ги корис-
тат во височина до 31% од состојбата на кредитите што за 
тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, 
а најмногу до 30% од вредноста на договореното произ-
водство намалена за износот за примените средства по ос-
нов на здружување, во смисла на точка 26 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги од 12 месеци - за го-
ење на говеда, шест месеци - за гоење на свињи и овци, 
три месеци - за гоење на живина, шест месеци - за одгле-
дување на риби и еден месец за производство на млеко. 

Кредитите од оваа точка банките можат да ги корис-
тат кај народната банка врз основа на самоуправни спо-
годби односно договори за производство и испорака склу-
чени меѓу производителските организации на здружен 
труд и организациите на здружен труд што се занимаваат 
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со преработка и промет на тие производи, под услов дого-
ворите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на 
производството и пласманот на добиток и добиточни про-
изводи. 

Одредбата на точка 24 став 4 од оваа одлука се одне-
сува и на кредитите од оваа точка. 

26. Кредитите од точ. 24 и 25 на оваа одлука банките 
можат да ги користат врз основа на кредитите дадени на 
организациите на здружен труд кои здружиле труд и сред-
ства врз доходовни односи односно здружиле средства во 
определени стоковно-парични работи, под услов таквото 
здружување на средства да е регулирано со самоуправна 
спогодба односно со договор за производство и испорака, 
склучен пред почетокот на производството. 

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

27. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
определени земјоделски и прехранбени производи (точка 
23 одредба под 3) банките можат да ги користат, и тоа: за 
залихи на домашна пченица, маслодајни култури (сончог-
лед, соја, маслодајна репка, маслинки и ссмки од тикви) и 
домашно сурово масло за јадење во височина до 49%, за 
залихи на пченка, оризова арпа односно ориз, шеќерна ре-
па и шеќер - во височина до 46%, а за залихи на тутун во 
височина до 42% - од состојбата на кредитите што за тие 
залихи им ги дале на организациите на здружен труд. 

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

1) за залихи на меркантилна пченица - жито - мел-
ничките организации на здружен труд, како и земјоделски-
те задруги кои во својот состав имаат мелници; 

2) за залихи на меркантилна пченка - организациите 
на здружен труд што се занимаваат со гоење на добиток, 
живина и со одгледување на риби, како и со индустриска 
преработка односно доработка на пченка; 

3) за други залихи - организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка односно доработка и 
промет на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат под услов со договорот за кредит со организа-
циите на здружен труд да е предвидено враќање на креди-
тот во согласност со динамиката на потрошокот или со 
реализацијата на залихите која мора да биде во соглас-
ност со реалните потреби на единствениот југословенски 
пазар. Банките што ги користат кредитите од став 1 на 
оваа точка се должни со организацдиите на здружен труд 
да договорат нивна обврска динамиката ка потрошокот 
односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со 
потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа 
што крајните рокови за враќање на кредитите, почнувајќи 
од денот на почетокот на нивното користење, а за залихи 
на тутун почнувајќи од денот на почетокот на користење-
то на секоја транша на кредитот, да не се подолги: 

1) од 12 месеци - за залихи на пченица, оризова арпа 
односно ориз, пченка, маслодајни култури односно до-
машно сурово масло и шеќерна репка и шеќер и да не пре-
минуваат: за пченица - 31 јули, маслодајни култури - до-
машно сурово масло - 30 септември, оризова арпа - ориз, 
пченка и шеќерна репка - шеќер - 31 октомври 1987 годи-
на; 

2) од осум месеци - за залихи па семенска пченица и 
семенска пченка и да не преминуваат: за пченица 31 јануа-
ри, а за пченка 31 мај 1987 година; 

3) од 15 месеци - за залихи на тутун и да не премину-
ваат 31 &ај 1988 година. 

Одредбата од точка 24 став 3 на оваа одлука се одне-
сува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска 
пченица и семенска пченка на оваа точка. 

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на 
трпезно грозје и јаболко во ладилници, залихи на вино од 
домашно производство во винарски подруми на општес-
твениот сек а ор, залихи на месо во ладилници и залихи на 

млечни преработки од домашно производство (точка 23 
одредба под 4), банките можат да ги користат во височина 
до 31% од состојбата на кредитите што за тие залихи им 
ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 
31% од вредноста на кредитираните залихи. 

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

1) од шест месеци - за залихи на трпезно грозје и ја-
болко во лздилници, со тоа што да не преминуваат 30 ап-
рил 1987 година; 

2) од 12 месеци - за залихи на вино од домашно про-
изводство во винарски подруми во општествениот сектор, 
со тоа што да не преминуваат 31 октомври 1987 година; 

3) од три месеци - за залихи на месо во ладилници и 
за залихи на млечни производи од домашно производ-
ство. 

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

1) за залихи на трпезно грозје и јаболко во ладилници 
- производителските организации на здружен труд и орга-
низациите што се занимаваат со промет на тие производи 
на големо за количините складирани во ладилници; 

2) за залихи на вино - организациите на здружен труд 
што се занимаваат со производство на вино; 

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

4) за залихи на месо во ладилници - организациите 
на здружен труд од кланичната индустрија. 

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

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

На кредитите од оваа точка се применуваат одредби-
те од точка 27 став 3 на оваа одлука кои се" однесуваат на 
обврската за враќање на кредитите во согласност со дина-
миката на потрошокот и со реализацијата на залихите. 

29. За кредитите за кредитирање на општествено ор-
ганизирано производство и залихи на земјоделски и пре-
хранбени производи, покрај документација од точ. 24 до 
28 на оваа одлука, банките и доставуваат на народната 
банка: 

1) договори за кредити што банката им ги дала на ор-
ганизациите на здружен труд, посебно за секој вид произ-
водство и гоење односно залихи, со преглед на договоре-
ната динамика на отплатување™ на кредитите; 

2) фактури и други исправи или изводи од книговод-
ствената состојба на крајот на претходната декада за ко-
личината и вредноста на залихите за кои се користат кре-
дитите од точ. 27 и 28 на оваа одлука; 

3) потврди од Фондот за унапредување на производ-
ството и пласманот на добиток и добиточни производи 
или од соодветната самоуправна заедница (фонд и ел.) во 
републиката односно автономната покраина за регистри-
рање на договореното гоење и испорака на добиток однос-
но живина за која се користи кредитот; 

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на 
жито и преработки од жито или од соодветната самоуп-
равна заедница за стимулирање на извозот на жито и пре-
работки од жито за регистрирање на договорите за произ-
водство и испорака на семенска пченица и семенска пчен-
ка за кои се користи кредитот; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредити се користат 
наменски и дека во секое време користењето на тие креди-
ти е покриено со соодветна вредност на производството 
односно залихите на определени земјоделски и прехранбе-
ни производи. 

30, Пресметка на вредноста на производството и за-
лихите на земјоделски и прехранбени производи, заради 
утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во краткорочното кредитирање на производство-
то односно залихите, според оваа одлука, ќе се врши во 
согласност со одредбите од точка 5.2. втор дел на оддел IV 
од Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1999 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85). 
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4* Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи 
31. Кредитите за кредитирање на формирањето на 

стоковни резерви на земјоделски и прехранбени произво-
ди од домашно производство (точка 9 одредба под 4), што 
се формираат на ниво на општествено-политичките заед-
ници, во смисла на Законот за основите на системот на 
стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84), банките можат да ги 
користат, и тоа: за резерви на меркантилна пченица и су-
рово масло за јадење - во височина до 49%, за резерви на 
меркантилна пченка и шеќер - во височина до 46%, а за ре-
зерви на други земјоделско-прехранбени производи од 
оваа одлука - во височина до 38% од состојбата на креди-
тите што за таа намена им ги дале на организациите на 
здружен труд односно на други општествени правни лица 
каЈ кои се формираат тие резерви. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точ-
ка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот 
на користењето на секој поединечен износ - транша на 
одобрениот кредит. . 

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

1) договорите за кредити што банката им ги дала на 
организациите на здружен труд односно на други општес-
твени правни лица кај кои се формираат резерви; 

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

3) фактури и други исправи со кои се докажуваат ко-
личината и вредноста на кредитирањето на стоковните ре-
зерви; 

4) преглед на договорената динамика на отплатата 
на дадените кредити. 

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехран-
бените производи, заради утврдување на височината на 
учеството на примарната емисија во кредитите од оваа 
точка ќе се врши по цените од точка 30 на оваа одлука. 

5. Кредити за кредитирање на производството и залихите 
на вештачки ѓубрива 

32. Кредитите за кредитирање на производството и 
залихите на вештачки ѓубрива (точка 9 одредба под 5), 
банките можат да ги користат за: 

1) кредитирање на производството на вештачки ѓуб-
рива; 

2) кредитирање на сезонските залихи на вештачки 
ѓубрива. 

33. Кредитите за кредитирање на производството на 
вештачки ѓубрива (точка 32 одредба под 1), банките можат 
да ги користат во височина до 31% од состојбата на креди-
тите што им ги дале на организациите на здружен труд за 
оваа намена, а најмногу до 30% од вредноста на суровини-
те за производство на вештачки ѓубрива наменети за до-
машна потрошувачка во земјоделството не сметајќи ја 
вредноста на суровините чиј увоз се кредитира, во смисла 
на точка 38 од оваа одлука. Рокот за користење на креди-
тите од оваа точка не може да биде подолг од 30 дена по-
чнувајќи од денот на користењето на средствата по овој 
основ. 

34. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи 
на вештачки ѓубрива (точка 32 одредба под 2) банките 
можат да ги користат во височина до 49% од состојбата на 
кредитите што им ги дале за оваа намена на организации-
те на здружен труд - производители на вештачки ѓубрива, 
и тоа во периодот од 1 јуни до 31 август 1986 година и од 1 
декември 1986 до 28 февруари 1987 година. Рокот за корис-
тење на кредитите од оваа точка почнува на 1 јуни 1986 го-
дина односно на 1 декември 1986 година, а ќе трае во за-
висност од динамиката на формирањето и реализацијата 
на сезонските залихи на вештачки ѓубрива, најмногу до 90 
дена, со тоа што не може да премине 31 август 1986 година 
односно 28 февруари 1987 година. 

Кредитите од точ. 33 и 34 на оваа одлука банките 
можат да ги користат врз основа ка следните исправи што 
и ги доставуваат на народната банка, и тоа: 

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

2) изводи од книговодствената состојба за количина-
та и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за кои се 
користат кредитите; 

3) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредити се користат 
наменски и дека во секое време користењето на тие креди-
ти е покриено со соодветна вредност на производството 
односно залихите на вештачки ѓубрива. 

Пресметка на вредноста на поизводството и на зали-
хите на вештачки ѓубрива заради утврдување на височина-
та на учеството на примарната емисија во кредитите за 
производство односно за залихи на вештачки ѓубрива ќе 
се врши по цените што, врз основа на одлука на Сојузниот 
извршен совет за давање согласност на цените на опреде-
лени производи, со свое решение за давање согласност, ги 
донесува Сојузниот завод за цени не сметајќи го износот 
на регресот што се плаќа во согласност со прописите. 

6. Кредити за кредитирање на продажбата односно купува-
њето на домашна опрема, бродови и шинеш возила на 

кредит во земјата 
35. Кредитите за кредитирање на проджбата односно 

купувањето на домашна опрема, бродови и шински вози-
ла на кредит во земјата (точка 9 одредба под 6) банките 
можат да ги користат: 

1) за продажба на кредит - врз основа на невтасани 
меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обез-
бедување на плаќањето, што банките ги имаат во својот 
меничен портфељ, а што од организациите на здружен 
труд ги купиле (ги есконтирале) на начинот и под услови-
те што се пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за купување на кредит - врз основа на договори за 
кредити дадени на организациите на здружен труд - ин-
веститори за купување на домашна опрема односно бро-
дови и шински возила на кредит - врз основа на договори-
те за купопродажба и мениците што банката ги прибавила 
за обезбедување враќање на дадените кредити. 

Кредитите за продажба на кредит од став 1 одредба 
под 1 на оваа точка банките можат да ги користат само 
врз основа на меници што се издадени по договорите за 
купопродажбата домашна опрема, бродови и шински воз-
ила на кредит, а што втасуваат за плаќање во рок до две 
години почнувајќи од денот на користењето на кредитот, 
и тоа во височина до 33%, односно за продажба на шински 
возила и на бродови за потребите на поморскиот и речни-
от сообраќај до 46% од износот на номиналната вредност 
на тие меници. 

Кредитите за продажба на кредит од став 1 одредба 
под 1 на оваа точка по основ на меници земени во есконт 
од прометните организации на здружен труд што посреду-
ваат во купопродажбата меѓу производителите и инвести-
торите, банките можат да ги користат само под услов да 
располагаат со документација од која се гледа дека таа 
прометна организација му ја платила на производителот 
во готово опремата, бродовите односно шинските возила 
од домашно производство испорачани на инвеситорот на 
кредит. 

Како продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се 
смета продажба на опрема, бродови и шински возила на 
кредит чиј рок за плаќање не е пократок од две години. 

Кредитите за купување на домашна опрема на кре-
дит од став 1 одредба под 2 на оваа точка банките можат 
да ги користат во височина до 33%, а за купување на шин-
ски возила и на бродови за потребите на поморскиот и 
речниот сообраќај на кредит до 46% од износот на побару-
вањата по кредитите дадени на организациите на здружен 
труд - купувачи инвеститори, што втасуваат за наплата во 
рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на 
кредитот кај народната банка по овој основ. 

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да 
се засметуваат побарувањата по основ на кредитите даде-
ни на железничките транспортни организации на здружен 
труд, во смисла на Законот за обезбедување средства на 
железничките транспортни организации на здружен труд 
за купување на шински возила од домашно производство 
(„Службен лист на СФРЈ**, бр. 77/82) и Законот за обезбе-
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дување средства од делот на неискористените кредити од 
примарната емисија на железничките транспортни орга-
низации на здружен труд за купување на шински возила 
од домашно производство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/84). 

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на 
домашните организации на здружен труд во дејностите: 
металопрераоотувачката, машиноградбата, производство-
то на сообраќајни средства, бродоградбата и производ-
ството на електрични машини и апарати наменети за ин-
вестиции во основни средства на организациите на 
здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, ка-
ко домашна опрема се сметаат и гумените транспортни 
ленти и цементно-азбестните цевки кои, по својата техно-
лошка функција, се составни делови на инвестиционата 
опрема од тој став и што непосредно им се испорачуваат 
на организациите на здружен труд - купувачи инвестито-
ри. 

Со продажбата односно купувањето на домашна оп-
рема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фази на произ-
водство на бродови и други пловни морски и речни објек-
ти и друга опрема што се произведува по фази - до висо-
чината на вредноста на одделна завршна фаза, ако купе-
цот - инвеститорот прифатил обврска за плаќање по фази 
и на производителот му врачил меници издадени во смис-
ла на став 1 одредба под 1 од оваа точка, во височина на 
вредноста на завршната фаза. 

Со кредитите од став 1 одредба под 2 на оваа точка се 
изедначуваат и кредитите дадени по основ на продажба на 
земјоделски машини и друга земјоделска опрема од до-
машно производство на индивидуалните земјоделски про-
изводители на кредит непосредно од страна на производи-
телите или преку други организации на здружен труд. 

7. Кредити з | кредитирање на залихи на јаглен од домаш-
но производство 

36. Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен од 
домашно производство (точка 9 одредба под 7) банките 
можат да ги користат за: 

1) кредитирање на сезонски залихи на јаглен во руд-
ниците за јаглен; 

2) кредитирање на залихи на јаглен кај термоелектра-
ните и другите големи потрошувачи на јаглен во стопан-
ството кои имаат континуирана потрошувачка на јаглен 
во текот на годината; 

3) кредитирање на залихи на јаглен кај организации-
те на здружен труд во стопанството - големи потрошува-
чи на јаглен кои имаат потрошувачка на јаглен од сезон-
ски карактер во текот на годината (сезона на производ-
ствена кампања и сезона на греење); 

4) кредитирање на сезонски залихи на јаглен кај трго-
вијата во поголемите потрошувачки центри. 

Кредитите од став 1 на оваа точка за сезонски залихи 
на јаглен во рудниците за јеглен и за залихи на јаглен кај 
термоелектраните банките можат да ги користат во висо-
чина до 42%, а за залихи на јаглен кај другите корисници 
од тој став - во височина до 34% од состојбата на кредити-
те дадени на организациите на здружен труд за тие зали-
хи. 

Кредитите за сезонски залихи на јаглен од став 1 од-
редба под 1 на оваа точка банките можат да ги користат 
во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што корис-
ници на овие кредити можат да бидат организациите на 
здружен труд-производители на јаглен кои на своите депо-
нии имаат залихи на јаглен произведени во 1986 година во 
количини што не се помали од количините што одговара-
ат на просечното производство во текот од 45 дена оства-
рено во претходната година, како и роковите за враќање 
на тие кредити да не бидат подолги од 45 дена почнувајќи 
од денот на нивното користење. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
2 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на термоелектраните за за-
лихи на јаглен потребни за просечна потрошувачка до 45 
дена, како и врз основа на кредитите дадени за залихи на 
јаглен на други организации на здружен труд во стопан-
ството кои имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а 
чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува 

најмалку 120.000 тони, под услов роковите за враќање на 
тие кредити да не можат да бидат подолги од 45 дена по-
чнувајќи од денот на нивното користење. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
3 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на организациите на здружен 
труд за залихи на јаглен купен во периодот од 1 април до 
30 септември 1986 година, под услов корисници на тие 
кредити да можат да бидат организациите на здружен 
труд во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка 
на јаглен изнесува најмалку 30.000 тони и роковите за вра-
ќање да не можат да бидат подолги од шест месеци почну-
вајќи од денот на нивното користење, и да не можат да 
преминат 28 февруари 1987 година. 

Кредитите за залихи на јаглен од став 1 одредба под 
4 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа 
на кредитите што им ги дале на организациите на здружен 
труд кои се занимаваат со промет на огревен материјал во 
поголемите потрошувачки центри за залихи на јаглен ку-
пен од рудниците за јаглен во периодот од 1 април до 30 
септември 1986 година, под услов тие организации на 
здружен труд годишно да им испорачуваат на крајните по-
трошувачи најмалку 10.000 тони јаглен и договорените ро-
кови за враќање на кредитите да не бидат подолги од шест 
месеци почнувајќи од денот на нивното користење и да не 
можат да преминат 31 јануари 1987 година. 

37. Кредитите за кредитирање на залихи на јеглен од 
точка 36 на оваа одлука банките можат да ги користат врз 
основа на следните исправи што и ги доставуваат на на-
родната банка, и тоа: 

1) договорите за кредити што банката им ги дала на 
организациите на здружен труд за кредитирање на опреде-
лени залихи на јаглен; 

2) изводи од книговодствената состојба за залихите 
на јаглен на депониите во рудниците за јаглен; 

3) договорите за купородожба и за динамиката на ис-
пораките на јаглен склучени меѓу организациите на 
здружен труд кои, во смисла на оваа одлука, можат да ко-
ристат кредити за залихи на јаглен и организациите на 
здружен труд - производители на јаглен; 

4) фактури и други исправи со кои се докажуваат ко-
личините и вредноста на кредитираните залихи; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека дадените кредити се користат 
наменски и дека во секое време постои покритие со соод-
ветна вредност на кредитираните залихи. 

Пресметка на вредноста на залихите на јаглен заради 
утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во дадените кредити за залихи на јаглен од точка 
36 став 1 одредба под 1 на оваа одлука, ќе се врши по про-
дажните цени на производителите на јаглен, а за залихи 
од одредбите под 2 до 4 од став 1 на истата точка - по на-
бавките цени за јаглен. 

8. Кредити за кредитирање на увозот на определени произ-
води 

38. Кредитите за кредитирање на увозот на најважни 
производи (суровини) од земјите во развој и од други зем-
ји од определени валутни подрачја (точка 9 одредба под 8) 
банките можат да ги користат на начинот и под условите 
утврдени со посебна одлука на Советот на гувернерите. 

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

НИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ 
39. Примарната емисија во 1986 година ќе се користи 

и за давање кредити на банките врз подлога на кредити 
што банките им ги даваат на граѓаните за станбена из-
градба, купување на станови и изградба и опремување на 
занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и 
други деловни објекти за вршење на редовната дејност на 
граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи 
од нивните девизни сметни и девизни штедни влогови. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат во височина до 25% од износот на дадените 
кредити на граѓаните во 1986 година, под услов банките да 
ги дале тие кредити врз основа на документација за из-
вршувањето на тие работи и гоговинските исплати да не 
се поголеми од 10% од износот на дадените кредити за на-
мените од тој став. 
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Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на 
банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот 
на давањето кредит на банката од страна на народната 
банка. 

Банките и поднесуваат на народната банка, еднаш 
месечно, преглед на кредитите дадени на граѓаните за на-
мените од став 1 на оваа точка, одвоено за станбена из-
градба и за купување на станови, а одвоено за унапредува-
ње на стопанската дејност. Во тие прегледи банките дава-
ат податоци за износот на дадените кредити на граѓаните, 
и за износот на продадените девизи на банката во стран-
ска валута и за динарската противвредност на денот на 
продажбата. По барање на народната банка, банките под-
несуваат и друга потребна документација. 

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

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
40. За да се обезбди контрола на наменското користе-

ње на кредитите за залихи на определени производи од 
точ. 27 и 28, како и за стоковни резерви од точка 31 на оваа 
одлука, банките ќе и доставуваат на народната банка кај 
која користат кредити за тие намени извештаи за состојба-
та и вредноста на кредитираните залихи и резерви. Тие из-
вештаи банките ќе ги доставуваат до 15. во месецот за пре-
тходниот месец. 

Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 
на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со 
своите евиденции, ќе составува збирни извештаи што, нај-
доцна до 20. во месецот, ќе и ги доставува на Народната 
банка на Југославија. 

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

41. Народната банка ќе купува меници од банките и 
ќе им дава на банките кредити врз основа на тие меници и 
врз основа на странски хартии од вредност, како и креди-
ти за намените од оваа одлука под услов банките тие ме-
ници да ги есконтирале и да им дале кредити на организа-
циите на здружен труд, односно организациите на 
здружен труд да користеле кредити од оваа одлука по ес-
контните односно каматните стапки предвидени со само-
управната спогодба на банките. 

Ако банките не склучат самоуправна спогодба од 
став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираните 
меници односно каматната стапка на кредитите за наме-
ните од оваа одлука може да изнесува најмногу до два 
процентни поени над есконтната односно каматната стап-
ка што банките ја плаќаат на пласманите од примарната 
емисија, во согласност со Одлуката за каматните стапки 
на пласманите од примарната емисија. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се применува-
ат на Југословенската банка. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
42. Пресметување на динарската противвредност на 

странските средства за плаќање и на странските хартии од 
вредност, заради утврдување на височината на учеството 
на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се 
врши, и тоа: 

1) за плаќање односно за наплатување во конверти-
билна валута - по продажниот курс утврден на претпос-
ледниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен 
пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е из-
вршен извозот односно во кој настанува обврската за пла-
ќање царина за стоките што се увезуваат; 

2) во клириншкиот платен промет - со примена на 
пропишаниот курс за пресметување на плаќањето и на-
платата. 

43. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 
О. бр. 38 
И април 1986 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

316. 
Врз основа на член 9 ст. 4 и 6 од Законот за основите 

на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/85 и 9/86) и член 7 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОЦЕНА НА ИСПОЛНУВА-
ЊЕТО НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ 
НА БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО И НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ОДЗЕМАЊЕ 

НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 
1. Народната банка на Југославија и дава на банката, 

на нејзино барање, овластување за вршење на платен про-
мет со странство, ако ги исполнува условите пропишани 
со член 9 став 3 од Законот за основите на банкарскиот и 
кредитниот систем, ако со самоуправната спогодба за ос-
новање на банка е предвидено банката да се занимава со 
тие работи и ако е утврдена постапката и се предвидени 
средства за извршување на обврските и поднесување на 
ризиците во нејзиното работење. 

Критерумите врз основа на кои Народната банка на 
Југославија го цени исполнувањето на условите од точка 1 
став 1 на оваа одлука се следните: 

- обемот на платниот промет со странство на банка-
та по основ на текуштите трансакции, освен каматите, ос-
тварен преку сите сметки во претходната година, според 
податоците на народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина усогласени со 
податоците на Народната банка на Југославија, да изнесу-
ва најмалку 1% од вкупниот платен промет на земјата со 
странство остварен во претходната година по ист основ, 
односно кога се работи за банка која го немала овластува-
њето од став 1 на оваа точка, ако од нејзиниот годишен 
план на прилив и одлив на девизи по ист основ произлегу-
ва дека банките ќе исполнат 1% во однос на планот на при-
ливот и одливот на девизи на земјата по основа на текуш-
тите наплати и плаќања; 

- според проекцијата на годишните планови на изво-
зот да се обезбедуваат предуслови за зголемување на де-
визниот прилив во конвертибилни девизи во однос на при-
ливот остварен по тој основ во претходната година изра-
зен во САД долари, сметано по курсот од член 35 став 2 на 
Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), односно кога се работи за банка која немала ов-
ластување, ако со проекцијата на годишните планови на 
извозот се обезбедуваат тие цели; 

- на корисниците на наплатата навремено да им 
врши исплата на динарската противвредност на остваре-
ниот прилив, односно ако навремено врши наплата на Ан-
дорската противвредност за уредно извршување на нало-
зите за плаќање во странство; 

- на сметките во странство постојано да ги држи из-
носите на девизи пропишани од страна на Народната бан-
ка на Југославија во согласност со член 59 од Законот за 
девизото работење; 

- навремено да доставува точни податоци за плано-
вите на приливот и одливот на девизи; 

- технички да е оспособена навремено да дава точни 
податоци за своето работење со странство и да располага 
со стручен кадар оспособен за вршење на работи на плат-
ниот промет со странство; 

- за своите комитенти уредно и точно да врши пре-
сметка и даја води евиденцијата од член 126 на Законот за 
девизното работење; 

- уредно и во роковите да ги намирува обврските 
спрема Народната банка на Југославија по основ на Зако-
нот за вршење на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 61/82 и 40/84) и по други основи и уредно и 
во роковите да ги намирува обврските спрема другите ов-
ластени банки. 

По исклучок, Народната банка на Југославија може 
да ќ даде овластување за вршење на платен промет со 
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странство на банка која не ги исполнува критериумите од 
првата и четвртата алинеја на точка 1 од оваа одлука, ако 
таа банка на Народната банка на Југославија и достави 
докази дека платниот промет со странство може да го 
врши преку сметката во странство на банката овластена 
за вршење на платен промет и кредитни работи со стран-
ство, со која склучила самоуправна спогодба за здружува-
ње. 

2. Народната банка на Југославија и дава на банката, 
на нејзиното барање, овластување за вршење на платен 
промет и кредитни работи со странство ако таа банка, по-
крај критериумите пропишани во точка 1 на оваа одлука, 
ги исполнува и следните критериуми: 

- да има воспоставена мрежа на кореспондентски од-
носи со банките во странство, која обезбедува ефикасно и 
рационално вршење на платниот промет и на кредитните 
работи со странство и ако има отворени девизни сметки 
кај банките во странство на денот на влегувањето во сила 
на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот сис-
тем; 

- уредно и во роковите да ги извршува втасаните об-
врски по странските кредити и меѓународните конвенции; 

- уредно и во роковите да и доставува на Народната 
банка на Југославија точни податоци за својата девизна 
позиција. 

3. Под банка овластена за работи со странство, во 
смисла на оваа одлука* се смета банката овластена за 
вршење на платен промет со странство односно банката 
овластена за вршење на платен промет и кредитни работи 
со странство. 

4. Барање за добивање на овластувањето од точ. 1 и 2 
на оваа одлука, банката поднесува до народната банка на 
републиката односно до народната банка на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа седиштето на таа 
банка. 

Барањето од став 1 на оваа точка народната банка на 
републиката односно народната банка на автономната по-
краина го доставува до Народната банка на Југославија, 
со мислење. 

5. Ако банката утврди дека не исполнува некој од 
критериумите пропишани со оваа одлука, па не може ус-
пешно да ги врши работите по даденото овластување, 
должна е во рок од 7 дена од денот кога тоа го утврдила, 
за тоа да ја извести Народната банка на Југославија. 

6. Народната банка на Југославија на банката која 6 
доставила известување во смисла на точка 5 од оваа одлу-
ка, како и на банката за која сама утврдила дека не испол-
нува некој од критериумите пропишани со оваа одлука па 
не може успешно да ги врши работите по даденото овлас-
тување, ќе и ги запре текуштите плаќања спрема стран-
ство. 

Ако банката ни по истекот на 60 дена од денот* на по-
четокот на запирањето на текуштите плаќања спрема 
странство, не ги исполни условите пропишани со оваа од-
лука, Народната банка на Југославија во смилса на член 
58 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, спрема банката, покрај мерките од став 1 на оваа точ-
ка, ќе ги примени по пропишаниот редослед, и следните 
мерки: запирање на натамошното кредитирање и купува-
ње на хартии од вредност кај народните банки, ограничу-
вање ка обемот на пласманите и ограничување на за-
должувањата во странство. 

Банката е должна веднаш по преземањето на мерките 
од став 1 и мерките од став 2 на оваа точка за тоа да го из-
вести собранието на банката, народната банка на републи-
ката односно народната банка на автономната покраина и 
собранието на републиката односно собранието на авто-
номната покраина кое над неа врши општествен надзор. 

7. Ако и покрај преземените мерки од точка 6 на оваа 
одлука, ни по истекот на рокот од 120 дена од денот на 
преземањето на мерките, банката не ги исполни критери-
умите пропишани со оваа одлука, Народната банка на Ју-
гославија ќе донесе решение за одземање на овластување-
то на банката за вршење на платен промет со странство 
односно на овластувањето за вршење на платен промет и 
кредитни работи со странство и ќе ја брише од својот ре-
гистар на банките овластени за работи со странство. 

Со решението со кое го одзема овластувањето, На-
родната банка на Југославија ќе А наложи на банката во 
рок од 90 дена од денот на доставувањето на решението 
да ги ликвидира работите од даденото овластување. 

Решението за одземање на овластувањето за вршење 
на платен промет со странство Народната банка на Југос-
лавија го доставува до собранието на банката, до народна-
та банка на републиката односно до народната банка на 
автономната покраина и до собранието на републиката 
односно до собранието на автономната покраина кое 
врши општествен надзор над работата на односната бан-
ка, заради поведување постапка за определување на банка 
која ќе ги преземе правата и обврските на банката на која 
А е одземено овластувањето дадено по критериумите од 
оваа одлука. 

Решението за одземање на овластување за вршење на 
платен промет и кредитни работи со странство, Народна-
та банка на Југославија го доставува до собранието на 
банката, до народната банка на републиката односно до 
народната банка на автономна покраина, до собранието 
на републиката, односно до собранието на автономната 
покраина кое врши општествен надзор над работата на 
банката и до Собранието на СФРЈ, заради поведување по-
стапка за определување на банка која ќе ги преземе права-
та и обврските на банката на која А е одземено овластува-
њето дадено врз основа на оваа одлука. 

8. Народната банка на Југославија на банката која, 
пред влегувањето во сила на оваа одлука, имала овласту-
вање за вршење на платен промет со странство, а која спо-
ред одредбите на Законот за основите на банкарскиот и 
кредитниот систем и одредбите на оваа одлука не ги ис-
полнува условите за добивање на ова овластување, со ре-
шението со кое го одбива нејзиното барање ќе и наложи во 
рок од 90 дена од денот на доставуањето на решението да 
ги ликвидира работите од тоа овластување. Народната 
банка на Југославија ова решение ќе им го достави на ор-
ганите од став 3 точка 7 заради поведување постапка за 
определување на банка која ќе ги преземе правата и об-
врските на банката која не добила овластување за вршење 
на платен промет со странство. 

Народната банка на Југославија на банката која пред 
влегувањето во сила на оваа одлука, имала овластување 
за вршење на платен промет и кредитни работи со стран-
ство, а која според одредбите на Законот за основите на 
банкарскиот и кредитниот систем и одредбите на оваа од-
лука не ги исполнува условите за добивање на овие овлас-
тувања, со решението со кое го одбива нејзиното барање, 
ќе А наложи во рок од 90 дена од денот на доставувањето 
на решението да ги ликвидира работите од овластувањата 
и да ги укине сметките во странство. Ова решение Народ-
ната банка на Југославија ќе им го достави на органите од 
став 4 точка 7 на оваа одлука заради поведување постапка 
за определување на банка која ќе ги преземе правата и об-
врските на банката на која не и е дадено овластување за 
вршење на платен промет и кредитни работи со стран-
ство. 

9. Ако банката која пред влегувањето во сила на оваа 
одлука имала овластување за вршење на .блатен промет со 
странство, на Народната банка на Југославија не А подне-
се до 30 јуни 1986 година барања за добивање на ова ов-
ластувања, Народната банка на Југославија најдоцна до 
15 јули 1986 година ќе ги извести собранието на банката, 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина и собранието на републиката 
односно собранието на автономната покраина кое над 
оваа банка врши општествен надзор дека од 30 јуни 1986 
година оваа банка нема овластување за вршење на платен 
промет со странство. Истовремено, Народната банка на 
Југославија на оваа банка ќе и наложи во рок од 90 дена да 
ги ликвидира работите од тоа овластување. 

Органите од став 1 на оваа точка ќе определат банка 
која ќе ги преземе правата и обврските на банката на која 
и престанало да важи овластувањето за вршење на платен 
промет со странство. 

Ако банката, која пред влегувањето во сила на оваа 
одлука, имала овластување за вршење на платен промет и 
кредитни работи со странство, на Народната банка на Ју-
гославија ке и поднесе до 30 јуни 1986 година барање за 
добивање на овластување, Народната банка на Југослави-
ја најдоцна до 15 јули 1986 година ќе и наложи на банката 
во рок од 90 дена да ги ликвидира работите од овластува-
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њата и да ги укине сметките во странство. Истовремено, 
Народната банка на Југославија ќе го извести собранието 
на банката, народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина, собранието на 
републиката, односно собранието на автономната покраи-
на и Собранието на СФРЈ, заради поведување постапка за 
определување на банка што ќе ги преземе правата и об-
врските на оваа банка. 

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

О. бр. 31 
28 март 1986 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, с.р. 

317. 
Врз основа на член 10 став 2 од Статутот на Интере-

совната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76, 
26/77 и 15/78), Собранието на Интересовната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНО-
ВИТЕ, ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ И ГАРАЖИТЕ НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. Со оваа одлука се определуваат работите што спа-

ѓаат во одржувањето на станбените згради, становите, де-
ловните простории и гаражите на сојузните органи и во 
одржувањето на опремата и уредите во станбените згради 
и становите здружени во Интересовната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потребите на 
рботниците и функционерите на сојузните органи (во на-
тамошниот текст: Заедницата за домување). 

2. Одржувањето на станбените згради, становите, де-
ловните простории и гаражите и одржувањето на опрема-
та и уредите во станбените згради и становите, во смисла 
на оваа одлука, ги опфаќа: 

1) работите на инвестиционото одржување на станбе-
ните згради; 

2) работите на инвестиционото одржување на стано-
вите; 

3) работите на текуштото одржување на станбените 
згради; 

4) работите на текуштото одржување на становите, 
деловните простории и гаражите. 

Инвестиционото одржување на станбените згради, 
дел од инвестиционото одржување на становите, деловни-
те простории и гаражите и текуштото одржување на стан-
бените згради, во смисла на оваа одлука, се финансираат 
од средствата на станарината и закупнината, а финансира-
њето на дел од инвестиционото одржување и текуштото 
одржување на становите, деловните простории и га-
ражите паѓаат врз товар на носителите на станарското 
право односно врз товар на корисниците на деловниот 
простор и гаражите. 

3. Работи на инвестиционото одржување на станбени-
те згради се: 

1) поправка и замена на покриена конструкцији и 
други конструктивни елементи на зграда; 

2) одржување, поправка и замена на покривни по-
крива и други елементи на покрив (оџаци и вентилацио-
ни канали, покриени баци и покривни светларници, лиме-
ни опшивки и вдлабнатини, сливници, одводи и други еле-
менти на покрив), со тоа што приоритет имаат работите 

на одржувањето, поправката и замената на хидроизолаци-
јата како покриена покривка; 

3) одржување, поправка и замена на олуци, олучни 
цевки, лимени опшивки и други елементи за одвод на вода 
од покривот и за заштита на зградата од навлегување на 
вода; 

4) поправка и замена на вертикална и хоризонтална 
хидроизолација, изработка на дренажа, тампони, риголи, 
тротоари и ел. заради заштита на зградата и становите од 
вода и влага; 

5) поправка и замена на потпорни ѕидови на зграда и 
двор; 

6) одржување, поправка и замена на канализационата 
мрежа која и припаѓа на зградата, од приклучокот на ка-
нализационата мрежа на градската канализациона мрежа, 
сенгруп или друго изливно место до приклучокот на сани-
тарниот уред во зградата односно станот; 

7) отпушување на канализационата мрежа во зграда-
та кога ќе се утврди дека запушувањето настанало поради 
техничка неисправност на канализационата мрежа; 

8) одржување, поправка и замена на водоводната 
мрежа што и припаѓа на зградата, од водомерот до при-
клучокот на местото за точење во станот и заедничките 
простории на зградата (славини, батерии, ЕК-вентили, 
приклучоци за машини за перење алишта и машина за ми-
ење садови и ел.); 

9) одржување, поправка и замена на електроинстал-
ција во зградата, од приклучокот на градската мрежа до 
разводната табла во станот, а во заедничките делови на 
зградата - од приклучокот на градската мрежа до сијалич-
ното место односно до местото за приклучок на заеднич-
киот уред; 

10) одржување, поправка и замена на уреди и построј-
ки за производство на топлотна енергија кои и припаѓаат 
на зградата (индивидуални куќни котларници и блоковски 
котларници), со сите припаѓачки делови, вклучувајќи го и 
одржувањето на просториите каде што е сместена по-
стројката; 

11) одржување, поправка и замена на инсталации на 
централното греење, грејните тела и делови на топловод-
ните постројки и уреди што и припаѓаат на зградата вклу-
чувајќи го и полнењето, празнењето и озрачувањето на 
топловодната мрежа; 

12) одржување, сервисирање, поправка и замена на 
хидрофорска и хидроцилска или друга пумпна постројка 
за снабдување на зградата со вода, со припаѓачките дело-
ви; 

13) одржување, сервисирање, поправка и замена на 
пумпната постројка за исфрлување на вода (отпадни и 
подземни води и дождовник), со припаѓачките делови; 

14) текушто одржување, сервисирање, ремонт, по-
правка и замена на лифт со припаѓачките делови (куќичка, 
окно со инсталации и уреди) како и повремено испитува-
ње на исправноста со прибавување на употребна дозвола; 

15) одржување, сервисирање, поправка и замена на 
уреди за резервна електрична енергија за заеднички по-
стројки, уреди и осветление во зградата (агрегати, генера-
тори, акумулаторски батерии и ел.), со инсталации и уре-
ди; 

16) поправка и замена на дотраени и заштитни метал-
ни, стаклени и други огради на покрив, скали, балкони, те-
раси, лоѓии и други делови на зграда; 

17) поправка и замена на сливници, ревизиони шахти, 
одводни канали и септички јами што и припаѓаат на згра-
дата; 

18) поправка и замена на канали за отпадоци во згра-
дата; 

19) поправка и замена на бојлер, казан за бојлер со 
термостат и грејач и казан на цврсто гориво во заеднички-
те простори на зградата; 

20) поправка и замена на дотраени подови, ѕидови и 
тавани во заедничките делови на зградата; 

21) замена на дотраени дрвени и метални делови на 
отвори во заедничките делови на зградата; 

22) бојосување на надворешна столарија и браварија 
во заедничките делови на зградата; 

23) одржување, поправка и замена на сите видови ро-
летни и капаци на прозории и врати на заеднички делови 
на зграда; 

Ј 
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24) поправка и замена на дотраени и оштетени фаса-
ди, фасадни облоги и елементи на фасади, со тоа што при-
оритет имаат работите врз одржувањето на фасадата како 
заштита од навлегување на вода и влага; 

25) одржување, поправка и замена на сите видови 
громобрани и нивни делови; 

26) одржување, поправка и замена на инсталации и 
уреди за тревожење во зградата; 

27) замена на дотраени пожарни хидрантна, хидрант-
ски црева и други делови на хидранти во зградата, како и 
на градинарски хидранти што И припаѓаат на зградата; 

28) замена на дотраени противпожарни апарати во 
зградата; 

29) периодично вршење на потребни контролни пре-
гледи и испитување на заеднички инсталации, постројки и 
уреди во зградата; 

30) одржување, поправка и замена на куќна инстала-
ција и уреди за централно загревање на вода за станови и 
заеднички простории што Ѕ припаѓаат на зградата; 

31) одржување, поправка и замена на противпожарни 
скали во зградата; 

32) одржување, поправка и замена на инсталации на 
заштитно сигнално светло за воздушен сообраќај; 

33) одржување, поправка и замена на уреди за при-
силно проветрување на зграда и станови; 

34) поправка и замена на вентилациони цевки на ка-
нализационата мрежа и нивните глави на покривот на 
зградата; 

35) замена на дотраени на сите видови санитарни уре-
ди во заедничките делови на зградата. 

36) замена на керамички, виназ и други плочки на ѕи-
довите и половите во заедничките делови на зградата; 

37) поправка и замена на ограда и врати во двор што 
# припаѓаат на зградата; 

Елементите и деловите од став 1 на оваа точка можат 
да се заменат по истекот на векот на траењето само во 
случаите кога поправка не е економски и технички оправ-
дана. 

4. Работи на инвестиционото одржување; на стан се: 
1) замена на дотраените печки на етажното греење 

што се болуваат во станот; 
2) поправка, одржување и замена на инсталациите на 

централното греење во станот; 
3) поправка и замена на дотраените подови, плафони 

и ѕидови во станот; 
4) поправка и замена на дотраените дрвени и метал-

ни делови на отворите што му припаѓаат на станот; 
5) бојосување на надворешната столарија и браварија 

на прозорите и вратите во станот; 
6) замена на дотраените платнени, венецијанер и ес-

лингер ролетни и капаци на прозорци, врати и други отво-
ри во станот; 

7) замена на дотраена када, со придружни работи во 
станот; 

8) замена на дотраен бојлер, казан во бојлер и казан 
на цврсто гориво во станот, ако се во употреба осум и по-
веќе години; 

9) одржување, поправка и замена на телефонската ин-
сталација од местото на концентрацијата до станот; 

10) замена на дотраена покриена покривка и покрие-
на конструкција на шупа за огрев во двор што му припаѓа 
на станот. 

5. Приоритетни работи на инвестиционото одржува-
ње на станбени згради и станови се: 

1) поправка и замена на покривната конструкција и 
другите конструктивни елементи на зградата; 

2) поправка и замена на покривната покривка и дру-
гите елементи на покривот (оџаци, вентилациони канали, 
покриени отвори и покриени светларници, лимени опшие-
ни и вдлабнатини, сливници, одводни и други елементи на 
покривот; 

3) неопходни работи на заедничките инсталациони 
мрежи (водовод, канализација, електроинсталација, лиф-
тови, централно греење, подготовка на топла вода со хид-
рофори и хидроцили) и други постројки и уреди значајни 
за редоввно непречено користење на зградата и станот и 
за целосна безбедност на зградата и станот; 

4) поправка и замена на оштетените фасади, фасадни 
облоги и елементи на фасади со приори ет за заштита на 
фасадата од навлегување на вода и влага; 

За Програмата на работите на инвестиционото 
одржување на станбените згради и станови и за обезбеду-
вање на средства за изведување на тие работи одлучува 
Собранието на Заедницата за домување, на предлог од ор-
ганот на управување со станбени згради. 

6. Работи на текуштото одржување на станбени згра-
ди се: 

1) чистење и миење на заедничките делови на зграда-
та и чистење на приодните патеки, тротоарите и дворови-
те што и припаѓаат на зградата; 

2) отстранување на снегот од покривот, од приодните 
патеки и тротоарите на зградата, на мразот од венецот на 
зградата, како и посинување на сол на приодните патеки и 
тротоари што и припаѓаат на зградата; 

3) редовен преглед и контрола на работата на: 
- хидрофорските и хидроцилските постројки во згра-

дата (склопка, контрола на притисокот, пумпата); 
- инсталацијата и уредите за гаснење на пожари 

(пожарни хидранти, црева со млазници, противпожарни 
апарати, градинарски хидранти и др.); 

- инсталацијата на центролното греење (топлотни 
потстаница вклопни часовници во потстаниците, пропус-
тливи вентили, пумпи и ел.); 

- водоводот и канализацијата (пропустливи вентили, 
шахтови, ревизии и др.); 

- електроинсталацијата (растворни ормари, осигура-
вачи, алармни уреди и др.); 

- инсталацијата и опремата за вентилација и клима-
тизација (склопки, мотори, прекинувачи и др.); 

- инсталацијата за резервна електроенергија за заед-
нички постројки и уреди во зградата (агрегати, акумулато-
ри, електролит гориво и др.); 

4) поправка и замена на брави, окови на прозорци и 
врати и други отвори во заедничките делови на зградата; 

5) поправка и замена на точечки арматури (ЕК-вен-
тили, славини, батерии и др.) во заедничките делови на 
зградата и во дворот што и припаѓа на зградата; 

6) поправка и замена на кофички и решетки на слив-
ници; 

7) чистење на олуци, ригола, олучни цевки и слични 
делови што 8 припаѓаат на зградата; 

8) чистење и отпушување на канали за отпадоци во 
зградата; 

9) отпушување на канализационата мрежа во зграда-
та и канализационата мрежа надвор од зградата што и 
припаѓа на зградата; 

10) замена на прекинувачи, штекери, осигурувачи, 
грла, плафоњери, повикливи ѕвона и неонски арамтури во 
заедничките делови на зградата; 

11) поправка и замена на автомати за скалишно ос-
ветлување во зградата; 

12) поправка и замена на петли на оџаци на зградата; 
13) замена на стакла и кит на застаклени површини 

во заедничките делови на зградата; 
14) поправка и замена на окови, брави, катанци и дру-

ги уреди за затворање на ормани за струјомери, водомери, 
телефонски и телевизиски инсталации во зградата; 

15) варосување и бојосување на заедничките делови 
на зградата; 

16) бојосување со мрсна боја на цокли и други по-
вршини во заедничките делови на зградата; 

17) бојосување на внатрешната столарија и браварија 
во заедничките делови на зградата; 

18) поправка и замена на автомати за затворање на 
влезните врати на зградата; 

19) бојосување на цевката мрежа и на грејните тела 
во заедничките делови на зградата; 

20) одржување на тресачите за теписи; 
21) одржување, поправка и пополнување на недости-

гачките хидрантски цевки и млазници и другите хидрант-
ски делови во зградата; 

22) контрола и пополнување на противпожарните 
апарати со соодветна смеша; 

23) одржување и замена на брисачите на чевли на вле-
зот во зградата; 

24) одржување, поправка и замена на сандачињата за 
писма на влезот во зградата; 

25) поправка на маските на грејните тела во заеднич-
ките делови на зградата; 

26) одржување, поправка и замена на заедничките те-
левизиски и радиоантени во зградата; 
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27) замена на огледалата во кабината на лифотот; 
28) одржување на конзолите за знамиња и одржување 

и замена на знамињата што и припаѓаат на зградата; 
29) одржување, поправка и замена на машините за пе-

рење и сушење на алишта што Л припаѓаат на зградата; 
30) дератизација, дезинфекција и дезинсекција на за-

едничките делови на зградата; 
31) поткастрување и сечење на дрвјата во дворот и 

парцелата што б припаѓаат на зградата; 
32) набавка на гориво за агрегати за производство на 

резервна електроенергија; 
33) набавка на електродите за акумулаторски по-

стројки; 
34) други работи во заедничките делови на зградата 

што не спаѓаат во инвестиционото одржување. 
7. Приоритетни работи на текуштото одржување на 

станбените згради се: 
1) чистење и миење на заедничките делови на зграда-

та и чистење на приодните патеки, тротоари и дворови 
што и припаѓаат на зградата; 

2) отстранување на снегот од покривот, приодните 
патеки и тротоари на зградата, на мразот од венецот на 
зградата, како и посипување со сол на природните патеки 
и тротоари што и припаѓаат на зградата: 

3) дератизација, дезинсекција и дезинфекција на заед-
ничките делови на зградата; 

4) Редовнен преглед и контрола на работата на: 
- хидрофорските и хидросилските постројки во згра-

дата. 
- инсталациите на централното греење (топлотни 

потстаница вклопни часовници во потстаниците, пропус-
тлив вентил, пумпи и др.); 

- инсталацијата и уредите за гаснење на пожар 
(пожарни хидранти, црева со млазници, противпожарни 
апарати, градинарски хидранти и др.); 

- водоводот и канализацијата (пропустливи вентили, 
шахтови, ревизии и др.); 

- електроинсталацијата (разводни ормани, осигуру-
вачи, алармни уреди и др.); 

- инстлацијата и опремата за вентилација и климати-
зација (склопки, мотори, прекинувачи и др.); 

- инсталацијата за резервна електроенергија, (заед-
нички постројки и уреди во зградата, агрегати, акумулато-
ри, електролит, гориво и др.). 

Програмите на работите на текуштото одржување на 
зградите ги донесуваат органите на управување со зграда-
та, а за зградите во кои не е конституиран орган на упра-
вување - Заедницата за домување. 

8. Работи на текуштото одржување на станот се: 
1) одржување и поправка на печките за етажно греење 

што се болуваат во станот; 
2) одржување и поправка на сите видови ролетни и 

капаци на прозорци и врати и на други отвори во станот; 
3) поправка и замена на фаќачи на пареа што се вгра-

дени во станот; 
4) бојосување на ѕидни и плафонски површини и 

одржување и замена на тапети на ѕидни површини во ста-
нот; 

5) бојосување и лакирање на цокли во кујна, бања и 
други простории во станот; 

6) бојосување на внатрешната столарија во станот, 
како и вградување на мебел и опрема во станот; 

7) бојосување и лакирање на цевната мрежа, грејните 
тела и маските на грејните тела во станот; 

8) одржување, преѕидување и чистење на калеви печ-
ки и одделна замена на калеви; 

9) одржување и поправка на подови и поединечна за-
мена на керамички, виназ и други плочки во станот; 

10) одржување на електрични инсталации и разводни 
табли и замена на осигурувачи, штекери, прекинувачи и 
светлосни арматури во станот; 

11) поправка и замена на електрична греалка во ста-
нот; 

12) одржување, поправка и замена на лавабоа, поли-
ци, плакари, кујнски и друг мебел што е вграден во ста-
нот; 

13) одржување, поправка и замена на санитарните 
уреди (мијалник, биде, шолја и др.), со сите приклучо-
ци и делови што се вградени во станот; 

14) одржување, поправка и замена на котлете за вода 
во станот, со припаѓачкиот прибор, изливната цевка и 

другите делови за приклучок на >УС шолјата и замена на 
дотраената пливка; 

15) одржување, поправка и замена на проточниот бој-
лер во станот; 

16) одржување, поправка и замена на бојлери, казани 
во бојлери и казани со печки на цврсто гориво кои се во 
употреба до осум години, како и замена на ситни делови 
на бојлери и казани (сигурносна лампа, грејач, термостат, 
сигурносен вентил и др.); 

17) замена на стакла и кит на прозорци, врати и дру-
ги застаклени површини односно отвори во станот; 

18) одржување, поправка и замена на сите видови са-
нитарни арматури и точечки славини во станот; 

19) замена на етажери, огледала, синџирчиња и сифо-
ни на санитарни уреди во станот; 

20) одржување, поправка и замена на брави, кваки и 
други окови на врати, прозорци и други отвори во станот; 

21) одржување и поправка на интерфон во станот; 
22) поправка и замена на прегради во шупи за огрев 

во визба или во двор на зградата што му припаѓаат на ста-
нот; 

23) отпушување на канализационите цевки и санитар-
ните уреди во станот. 

Заедницата за домување, по барање на носителот на 
станарског право, учествува во покривањето на трошо-
ците за поправка и замена на бојлери и казани во бојлери, 
зависно од времето на употребата на бојлерот и од финан-
сиските средства утврдени со финансискиот план на Заед-
ницата за домување за определена година. 

9. Покрај трошоците за работите од точка 8 на ова 
одлука, носителите на станарското право и корисниците 
на деловниот простор и гаражите ги поднесуваат и тро-
шоците за: 

1) чистење на септичките јами; 
2) потрошок на електрична енергија за заедничките 

делови на зградата и инсталациите и уредите во зградата; 
3) одржување на чистота во пералниците и сушилни-

ците во зградата; 
4) набавка на клучеви и друг прибор за обезбедување 

на влезните врати во зградата и во другите заеднички де-
лови на зградата. 

10. Работи што поради заштита на зградата и стано-
вите и безбедност на станарите мораат да се изведуваат по 
итна постапка се: 

1) поправка на лифт заради ослободување на лица од 
лифтот кога е во дефект и оспособување на лифтот за ко-
ристење во рок од еден час (ако лифтот не може да се ос-
пособи во тоа време, се исклучува од употреба и се презе-
маат потребните мерки заради отстранување на дефектот 
во најкратко потребно време); 

2) симнување на малтер, фасадни облоги и други еле-
менти на фасадата за кои ќе се утврди дека ја загрозуваат 
безбедноста на луѓето и имотот; 

3) симнување, заштита и поправка на оштетените де-
лови на ограда на балкон, тераса, лоѓии и скали на зграда-
та за кои ке се утврди дека Ја загрозуваат безбедноста на 
луѓето и имотот; 

4) поправка и замена на водоводната мрежа во згра-
дата и во станот кога ќе прсне некој нејзин дел; 

5) поправка и замена на хидрофори и хидроцили и 
нивни делови кога поради дефект на хидрофорите и хид-
роцилите зградата ќе остане без вода; 

6) поправка и замена на канализационата мрежа во 
зградата и во станот кога ќе прсне цевка или се излијат фе-
калии ; 

7) отпушување на канализационата мрежа во зграда-
та; 

8) отстранување на излиените фекалии и дезинфекци-
ја на просторот во зградата и станот загадени со излева-
њето на фекалиите; 

9) исфрлување на подземни и слични води од визбите 
и другите простории на зградата што ја згрозуваат згра-
дата, инсталациите и имотот на станарите во зградата; 

10) поправка и замена на уредите за исфрлање на под-
земни води и слични води од визбите и другите простории 
во зградата; 

И) откривање и отстранување на причините за де-
фект на електричната инсталација на зградата од приклу-
чокот на градската мрежа до разводната табла во станот 
односно сијаличното место во заедничките делови на згра-
дата; 
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12) откривање и отстранување на причините за елек-
тризирање на уредите и инсталациите во зградата и во 
станот; 

13) поправка и замена на цевната мрежа, грејните те-
ла и деловите на топловодните постројки што и припаѓа-
ат на зградата кога ќе прсне некој дел од мрежата, грејни-
те тела или топловодните постројки; 

14) други работи неопходни заради отстранување на 
последици од пожари, елементарни и други непогоди, кои 
мораат да се изведуваат по итна постапка заради заштита 
на зградата, луѓето и имотот. 

Изведувањето на работите од став 1 на оваа точка 
мора да почне веднаш по пријавувањето, а најдоцна во 
рок од 24 часа, а за работите под 1,4,6, 8,13 и 14 најдоцна 
во рок од 12 часа. 

11. Извршените работи од точ. 3,4 и 6 на оваа одлука 
ги заверуваат органите на управување со зградата и Заед-
ницата за домување. 

12. Непотрошените средства за инвестиционо и те-
кушта одржување се пренесуваат во наредната година и се 
користат според намената и утврдената програма за ин-
вестиционо и текушто одржување. 

13. Ако при извршувањето на работите што спаѓаат 
во инвестиционото одржување, а се утврдени како работи 
кои мораат да се изведат по итна постапка, треба да се из-
вршат и одделни работи кои според одредбите на оваа од-
лука спаѓаат во работите на текуштото одржување, тро-
шоците на̂  тие работи паѓаат врз товар на средствата за 
инвестиционо одржување. 

14. За станбениот фонд на сојузните органи надвор од 
Белград ќе се применуваат одлуките што ги донесуваат са-
моуправните интересовни заедници за домување на тери-
ториите на општествено-политичките заедници на кои се 
наоѓаат станбените згради и становите на сојузните орга-
ни. 

15. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за одржување на станбените 
згради, становите, деловните простории и гаражите на со-
јузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/81). 

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

Бр. 02/2-3339/4 
25 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Здравко Шево, е. р. 

318. 
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛИ И СОГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 

1. Во Упатството за издавање на дозволи и согласнос-
ти за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85 и 
14/86) во точка 8 по зборот: „увезува" се додаваат зборо-
вите: „или регионалните подрачја на увозот, а стоки се 
увезуваат од тие земји односно регионални подрачја". 

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

П. бр. 25002/1 
8 април 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

319. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА 
Во Списокот на организациите на здружен труд ов-

ластени за атестирање на волна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/79) во точка 3 на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка и се додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Основната организација на здружен труд „Дрво, 
кожа и текстил", со ограничена супсидијарна одговорност, 
во состав на Работната организација „Југоинспект Загреб" 
контрола на квалитетот и квантитетот, со неограничена 
супсидијарна одговорност, Загреб, Прерадовиќева 31 а". 

Бр. 07-1065/1 
5 март 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

320. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖИШТА 
Во Списокот на организациите на здружен труд ов-

ластени за атестирање на тркални лежишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/85) во точка 2) на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и се додава нова точка 3), која 
гласи: 

„3) Основна организација удруженог рада за произ-
водњу котрљајућих лежаја „Лежај", со ограничена соли-
дарна одговорност во состав на Радна организација за 
производњу котрљајућих лежаја и кардана „Победа -
ФКЛ", со ограничена солидарна одговорност на организа-
циите на здружен труд, Темерин, ул. Петефи Шандора бр. 
19 - за вршење на работи на задолжително атестирање на 
тркални лежишта." 

Бр. 07-822/1 
18 февруари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за контрола на предме-
тите од скапоцени метали, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81, се потпаднала долунаведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
Во член 32 став 2 на Законот за контрола на предме-

тите од скапоцени метали зборовите: „може да се изрече" 
се заменуваат со зборовите: „ќе се изрече". 

Од Службен лист на СФРЈ, Белград. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Димитријевић Новица Мирко, Јовановић Милоша 
Томислав, Миловановић Петра Димитрије, Никезић Пет-
ра Марија, Пејић Љубомира Драгица, Поповић Љубисава 
Драган; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Котур Петра Вера; 

- за особени заслуги и јогата успеси во работата 
од значење за напредокот га земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аврамовић Панте Радисав, Ћосић Милоша Миодраг, 

Денчић Милана Панте, Девечерски Стевана Милоје, Ђо-
рђевић Грујице Мирјана, Ђурић Величка Богољуб, Гаври-
ловић Милоша Мара, Георгиев Глигора Љубинко, Гли-
шић Ђорђа Љубиша, Грујић Владимира Боривоје, Јовано-
вић Миленка Бранко, Јовановић Милинка Живан, Ласица 
Јанка Михаило, Лазић Величка Радојко, Мићић Вучка Јо-
ван, Мијалковић-Стамболић Ђорђа Десанка, Милошевић 
Чедомира Светомир, Мирјанић Тихомира Никола, Мит-
ровић Светислава милорад, Николић Јована Владимир, 
Пејаковић Марка Божидар, Петковић Јосифа Петар, По-
повић-Савић Миливоја Јулка, Радовановић Димитрија Ра-
доје, Стајић Обрада Милан, Стаматовић Миливоја Ми-
лош, Станић Станоја Милоје, Станојевић Војислава Дра-
гољуб, Стојановић Стојана Добривоје, Свиларев Василија 
Михајло, Тркуља Марка Лазар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

^

Адјански-Митровић Милоша Милка, Анђелковић За-
ира Миодраг, Баћевић Шћепана Јанко, Бједов Душана 
брад, Богдановић Љубомира Живко, Божичковић Ђуре 

Милан, Брковић Шпире Обрад, Чалић Димитрија Андри-
ја, Ђорђевић Давида Недељко, Ђуровић-Максимовић Ми-
ливоја Јелисавета, Гаровић Младена Димитрије, Јотано-
вић Луке Ранко, Крстић Милана Стојан, Кржа Симе Ми-
ле, Максимовић Светислав Живорад, Миленковић Јовче 
Чедомир, Митровић Александра Војислав, Ојданић-Мићо-
вић Миливоје Анђелија, Принц-Томић Давида Естера, Ра-
дојчић Кирила Урош, Секулић Радована Бранко, Стојано-
вић Стевана Чедохмир, Шишаковић Драгоја Борка, Тадић-
-Петковић Ђуре Зорка, Васић Радивоја Сава, Вичић Фран-
ца Алојз, Вукићевић Витомира Иван, Вукотић-Вељовић 
Вука Љубица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антић Стојана Милорад, Антић Миладина Влајко, 
Барлов Миломира Станоје, Боројевић Боривоја Драго-
љуб, Буљубашић Мустафа Ахмет, Царевић Василија Сла-
виша, Цветковић Славка Зарије, Ћосић Милана Петар, 
Дсбрашиновић Љубомира Драгољуб, Ђорђевић Живојина 
Стојан, Ђукић Косте Богдан, Гајић Борисава Гвозден, 
ГруЈић Живомира Живко, Илић Александра Војислав, 
Ивановић Николе Јован, Ивезић Бранка Драгомир, Јаук 
Јурија Душан, Јелић Владимира Милоје, Јовановић Мило-
вана Душан, Јовановић Ивана Милорад, Јовановић Бори-
сава Мирослав, Кочкеш-Огњановић Ђорђа Милка, Кокеза 
Грге Анте, Коничанин Алије Џемаил, Манојловић Петра 
Мирча, Марковић Андрије Филип, Матић Павла Јован, 
Милојевић Живадина Душан, Миљанић Милована Крста, 
Пандуровић Секуле Срећко, Павловић Јована Обилић, 
Петров-Глишић Милутина Надежда, Петровић Велисава 
Драган, Петровић-Марковић Љубомира Љиљана, Попа-
дић Макарија Л»убомир, Поповић Тихомира Михаило, 
Прица-Пешић Мите Ружица, Радовић Михајла Илија, Ра-
дуловић-Петоовић Михајла др Драгиња, Радуловић Драга 
милутин, Ранђеловић Ђорђа Александар, Севић Ненада 
Драгојло, Симоновић Петра Душан, Стевановић Младена 
Станко, Стојановић Гаје Илија, Стојановић Живојина Ми-
лан, Стојчић Ђорђе Михајло, Стојковић Станоја Влади, 
мир, Стошић-Додић Спасе Костадинка, Шундраковић-
-Шпановић Илије Јованка, Томашевић Ристе Ратко, Уро-
шевић Милинка Живојин, Васић Дамјана Ђорђе, Ѕогрнн 
Андрије Славица, Врачевић Божидара Ђорђе, Вучићевић 
Светислава Гојко, Вуксановић Петра Милош, Живанић 
Томе Јован, Живковић Веселина Томислав; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата ка општонародната одбрана и за успеси во по-
дигање н^ воено-стручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вучићевић Јована Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Стојадина Светомир, Алшек Марка Петар, 

Антић Стамена Чедомир, Антић Љубе Митка, Антонић 
Нинка Живорад, Аранђелово Јордана Србислав, Арсић 
Богдана Милош, Аврамовић Милутина Љубомир, Бачван-
ски-Павловић Веселина Надежда, Батина Милоша Милан, 
Богдановић Милана Слободан, Бошковић Живка Андрија, 
Божиновић Витомира Милија, Божовић Гаврила Радо-
мир, Брадић Арсенија Љубиша, Цукавац Миладина Радо-
мир, Цветковић-Трајковић Јована Јулка, Чалдовић Симе 
Драгојла, Ћирковић Радојка Славко, Ћосић Мирослава 
Милинко, Чиврак Николе Фрањо, Дамјановић Пантелије 
Радован, Данковић-Симић Димитрија Кристина, Дазидо-
вић-Четрозић Тихомира Мирјана, Дедијер Радована 
Ружица, Димитровић Петра Ђуро, Докмановић Петра 
Бранко, Драшковић Страхиње Милован, Дукић Адама Ду-
шан, Душић Милорада Марија, Ђаповић Мила Радош* 
Ђогатовић Момира ЈБубиша, Ђокић Саве Слободан, Ђо-
кић Милана Живота, половић Александра Јанићије, Ђо-
рђевић Живорада Миломир, Ђорђевић Милорада Сини-
ша, Ђорђиловић Лазара Никола, Ђошић Панте Светис-
лав, Ђурић Трифуна Драгић, Галић Миљка Бранко, Глави-
нић Драгића Љубинко, Глишић Владимира Милутин, Го-
лубовић Милорада Благоје, Грујић Сретена Радомир, Иг-
њатовић Димитрија Божидар, Јакобсвска-Синадиновић 
Влајка Драгица, Јаковљевић Светозара Милинко, Јаков-
љевић Петка Миломир, Јаковљевић Драгољуба Милутин, 
Јанковић Бранка Александар, Јанковић Миленка Милен-
и ј , Јањић Милорада Богић, Јањић Ти осава Милија, Јелић 
Драгослава Драгиша, Јелић Драгољуба Милорад, Јелић 
Драгутина Милутин, Јешић-Контић Анђелка Марија, Јо-
ловић-Драгићевић Радомира Љубинка, Јовановић Живо-
рада Борка, Јовановић Александра Чедомир, Јовановић 
Радивоја Драгољуб, Јовановић Душана Михаило, Јовано-
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вић Милана Урош, Јовић-Ђорђевић Драгољуба Милева, 
Јовић Станка Радомир, Јуришић Петра Славко, Катанић 
Станимира Милољуб, Којић Станимира Александар, Ко-
ванцић-Лукић Борисава др Драгица, Красић Мирка Мо-
мир, Кркић-Илић Властимира Мирослава, Куч Вуксана 
Миливоје, Лукић Љубомира Илија, Луковић Радована Ду-
шан, Љиљак Душана Пане, Љубичић Петра Славко, Маг-
лов-Кљајић Стевана Анка, Максимовић-Узелац Ђуре Сто-
ја, Мандић Момчила Драгиша, Манојловић-Стефановић 
Светислава Радмила, Мариновић Срећка Живота, Марко-
вић-Павловић Јеротија Јелица, Марковић Витомира Радо-
лија, Мачанин Вучка Душан, Медић-Јовић Милорада Љу-
бица, Мићић Јована Сретен, Јихајловић Михајла 
Божидар, Мијатовић Добросава Рајко, Милановић Мили-
сава Милован, Миленковић Драгољуба Петар, Милорадо-
вић Чедомира Божидар, Милошевић Витомира Милић, 
Милошевић Алексија Младомир, Милошевић Драгољуба 
Ненад, Милошевић-Стојановић Добросава Персида, Ми-
ловановић Миливоја Ђорђе, Миловановић Милентија Ми-
одраг, Минић-Јанићијевић Градимира Јела, Мионић Радо-
мира Радојко, Мирковић Тодора Љубиша, Мишић Милу-
тина Љубиша, Митровић Николе Боривоје, Митровић Че-
домира Јордан, Недовић Вукосава Драгољуб, Нсдовић-Бе-
лић Сретена Душанка, Николић Рафајла Бранислав, Нико-
лић-Холас Јована Бранислава, Николић Светислава Јо-
сиф, Николић Велимира Војислав, Остојић Недељка Ми-
ленко, Остојић Миливоја Радомир, Оташевић Будимира 
Милош, Пантелић Тикомира Богдан, Пантелић-Јаковље-
вић Стојана Надежда, Пантић Живана Драгић, Пантелић 
Обрена Рајко, Павлетић Едуарда Антон, Павловић 
Божидара Драгомир, Павловић Божидара Љубинко, Пав-
ловић-Миленковић Ђорђа Милица, Павловић Милана 
Миодраг, Павловић Милана Светозар, Павловић Драгу-
тина Велисав, Перић Јаком Момчило, Перовић Милована 
Миодраг, Петковић Јошша Станојко. Петровић-Гајић Ра-
досава Бранислава, Петровић Идаје Мирко, Петровић 
Драгомира Радомир, Петровић Душана Велимир, Поле-
дица Михаила Рајко, Поповић Селимира Миодраг, Пру-
шевић-Филиповић Стаменка Даница, Првуцовић Ђорђа 
Живојко, Пуцаревић Живојина Раденко, Рацић-Стојано-
вић Светозара Ђурђина, Рачић-Протић Радојице Вера, Ра-
дисавчевић Милојка Милорад, Радивојевић Миленка Ми-
хаило, Радовановић Животе Милија, Радовановић Трифу-
на Миодраг, Радовановић Светислава Сретен, Радовић 
Петра Радосав, Радуловић Благоја Димитрије, Радуловић 
Љубише Властимир, Рајић Милутина Драгутин, Ракоњац 
Гавре Радивоје, Ранђеловић Младена Благоје, Ранковић 
Миљка Вељко, Ристић Василија Добросав, Ристић Светис-
лава Милан, Сантић Анте Анте, Савић Жарка Слободан, 
Симић-Јанковић Богољуба Бранка, Симић Милована Ми-
одраг, Симић Милоша Радиша, Стјепчевић Бранка Јо-
ван, Стајичић Владимира Богољуб, Стаменовић Милоја 
Новица, Стаменковић Радомира Светислав, Станић Жи-
војина Радован, Станишић Ћетка Јован, Станковић Стоја-
на Слободан, Станковић Стојана Спаса, Станковић Љуби-
сава Виктор, Станојевић Спасоја Раденко, Станојевић 
Благоја Станимир, Стефановић Витомира Милош, Стефа-
новић Војислава Миодраг, Стефановић Милана Страхи-
ња, Степановић Филипа Ђорђе, Стевановић Тихомира Че-
домир, Стојадиновић Миливоја Љубиша, Стојадиновић-
-Милић Николина Надежда, Стојадиновић Милана Нико-
ла, Стојановић Милована Мирослав, Стојковић Владими-
ра Александар, Шапоњић Радомира Драгутин, Шипетић 
Милије Радоје, Шкровић Милана Радомир, Табаковић Бу-
димира Љубивоје, Тацковић-Дамјановић Милана Загорка, 
Танасковић Радована Благомир, Ташковић Александра 
Часлав, Теофиловић Радисава Негосав, Тодоровић Душа-
на Радосав, Тодоровић-Мартић Радомира Селимирка, То-
лић Радослава Витомир, Томашевић Радоја Миодраг, 
Триундић Бошка Драгољуб, Урошевић Милисава Љуби-
ца, Урошевић Ђурђа Милош, Васић Антона Васил, Васић 
Михаила Живко, Васиљевић Бошка Недељко, Ватовић 
Живка Петар, Вермезовић Рајка Гвозден, Ветнић Милана 
Саво, Видосављевић Радосава Милун, Влајковић Радосла-
ва Веселин, Вранић-Тодоровић Буде Надежда, Вучинић 
Богосава Милић, Вучковић Стевана Миодраг, Вукмано-
вић Саве Мирослав, Загорац Николе Мирко, Здравковић-
-Грбовић Вшина Душанка,' Марковић Милана Сретен, 
Живановић Богосава Љубиша, Живковић Миодрага Дра-
ган; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановић Мирка Градимир, Смиљковић Милоја 
Сретен; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Антић-Мицић Миодрага Милка, Бајић Алексија 

Предраг, Банковић Љубисава Часлав, Бошковић Сретена 
Радосав, Цветковић-Петровић Миливоја Миланка, Ченге-
ри Михајла Михаљ, Ћирић Светислава Милорад, Ћирко-
вић Драгослава Душан, Ђокић Светомира Душан, Гема-
љевић Живојина Дарко, Јанковић Бранислава Мирослав, 
Јокић Гвоздена Милорад, Јовичевић Миливоја Боривоје, 
Каличанин Милутина Обрад, Лосић Живадина Радивоје, 
Љујић Мирке Јанко, Макивић-Кнежевић Милана Душан-
ка, Милић Драгомира Слободан, Милорадовић Станими-
ра Бранимир, Обрадовић Милутина Славољуб, Пауљес-
кић Јована Милан, Павловић-Тасић Вукашина Љубинка, 
Петковић Јосифа Зора, Ракић-Вукић Момчила Дуња, Рис-
тић Радомира Милован, Симић Владимира Милинко, Си-
мић Радоја Славко, Спасић-Јовановић Стојана Добринка, 
Стаменковић Манасија Душан, Станковић Зарија Петар, 
Станковић Николе Станиша, Стефановић-Жагрић Младе-
на Славка, Шиљеговић Петра Ненад; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арсовић Слободана Драгослав, Букарица Јове Ми-

лан, Чокић Душана Љубисав, Ћирић Властимира Драго-
љуб, Дивац-Радуловић Владисава Стана, Ђорђевић Алек-
сандра Гојко, Филиповић Владимира Драгиша, Гојковић 
Момира Мирољуб, Гојковић Јездимира Вукашин, Грујић 
Раде Драгољуб, Илић-Поповић Илије Живана, Ивковић-
-Поповић Чедомира Загорка, Јаковљевић Момира Радо-
љуб, Јоцић-Васил>евић Десанка, Јовановић-Урошевић Ду-
шанка Даринка, Јовановић Миленка Србољуб, Јовановић-
-Спирић Стојана Видосава, Јовић Марија Милорад, Јови-
чић Милана Недељко, Костић Јордана Драган, Лаловић 
Гојка Радмила, Лијескић Милоша Недељко, Маринковић-
-Коларевић Божидара Гвозденија, Марковић Добривоја 
Милијан, Марковљев-Бркић Љубомира Вукосава, Матић 
Властимира Богољуб, Мићић Николе Момчило, Милано-
вић-Ранковић Тихомира Верослава, Миленковић-Ћосић 
Миодрага Слобода, Милинковић-Крнетић Стефана Јеле-
на, Пајовић Обрада Радисав, Данчић Предрага Алексан-
дар, Павловић Јована Милован, Пекарић Мехмеда Салих, 
Перовић-Урошевић Драгиша Загорка, Петровић Драгос-
лава Божидар, Петровић-Мишулић Момчила Верка, Ра-
денковић-Спасић Градимира Геновева, Радовиновић Ми-
лосава Милорад, Ребић-Малишевић Властимира Видоса-
ва, Сарајлић-Поповић Раде Зорка, Симоновић Милије Зо-
рица, Станковић-Димитријевић Боривоаја Босиљка, Сте-
вановић Радована Милош, Стојановић-Стефановић Сте-
вана Станица, Стојановић Станка Видоје, Шаиновић Ми-
лољуба Вукосав, Шошкић Мутимира Милутин, Тешић 
Милутина Драган, Томовић Милорада Миодраг, Траило-
вић-Васић Лазара Ружица, Танковски Богољуба Винка, 
Васић Миодрага Живота, Веселиновић Боривоја Иван, 
Видановић Славољуба Владимир, Вучићевић Тихомира 
Милан, Вујачић Душана Томислав, Зоћевић Мијаила Сте-
ван, Жикић-Радовановић Миливоја Љубинка; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на опш-
тона родната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Благојевић Часлава Мила, Грозданови!! Миливоја 

Ратко, јовановић Звонимира Србислав, Љубић Василија 
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Стојадин, Милутиновић Луке Радослав, Никић Николаја 
Никола, Ристић Светозара Часлав. 

Бр. 142 
31 декември 1984 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

289. Одлука за измена на Одлуката за усогласување 
на основицата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ 593 

290. Одлука за износот на надоместот за користење 
на годишен одмор 593 

291. Одлука за измена на Одлуката за усогласување 
на надоместот на личниот доход на делегатите 
што надомест на личниот доход остваруваат 
во Собранието на СФРЈ 593 

292. Одлука за измени на Одлуката за увоз на стоки 
врз основа на претходно одржано јавно надда-
вање или врз основа на присобирање на пону-
ди од определен најмал број понудувачи 593 

293. Одлука за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на општествените дејности и 
на општествените организации за 1986 година 594 

294. Одлука за забрана на употребата на растител-
ни масла за јадење и на свинска маст во индус-
тријата како технички маснотии 595 

295. Одлука за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика 
во 1986 година 595 

296. Одлука за видот и количината односно вред-
носта на предметите што физички лица можат 
да ги увезуваат и извезуваат 596 

297. Правилник за југословенските стандарди за 
жица за намотки 601 

298. Правилник за југословенските стандарди за ко-
нектори за радиофреквенции 601 

299. Правилник за југословенските стандарди за 
руднички транспорт 602 

300. Правилник за југословенските стандарди за 
бургии 602 

301. Правилник за југословенските стандарди за 
безбедност на електронските апарати за дома-
ќинство и за слична употреба приклучени на 
мрежата за напојување 602 

302. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за друмски возила — 603 

Страна 
303. Правилник за југословенските стандарди за 

проверка на стабилноста на носечки челични 
конструкции 603 

304. Правилник за југословенските стандарди за на-
вои и слојни елементи 604 

305. Правилник за југословенските стандарди за пе-
чатени кола 605 

306. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди од областа на мето-
дите за испитување на хемискиот состав на ба-
карот и бакарните легури 605 

307. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
рење на температурите на неизложената стра-
на на конструкциите 605 

308. Правилник за престанок на важењето на југос-
ловенскиот стандард за печатени кола 606 

1309. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони - лимбови 606 

310. Правилник за условите за образување на лабо-
ратории за преглед на таксаметри 607 

311. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали - рефе-
рентни плочки за мерење на тврдоста по Рок-
вел 607 

312. Правилник за метролошките карактеристики 
за мострите на референтни материјали - про-
бни игли за контрола на предмети од скапоце-
ни метали 608 

313. Правилник за роковите за обработка на финан-
сиски податоци и показатели и роковите за об-
јавување публикации за тие податоци, показа-
тели, информации и анализи 609 

314. Правилник за измени на Правилникот за еви-
дентирање на радиостаниците и за начинот и 
условите за користење на податоците од еви-
денцијата 615 

315. Одлука за условите за користење на примарна-
та емисија во 1986 година 615 

316. Одлука за критериумите за оцена на исполну-
вањето на условите за давање овластување на 
банките за вршење на платен промет со стран-
ство и на кредитните работи со странство, ка-
ко и за начинот на одземање на овластувањето 623 

317. Одлука за одржување на станбените згради, 
становите, деловните простории и гаражите на 
сојузните органи 625 

318. Упатство за дополнение на Упатството за из-
давање на дозволи и согласности за извоз и 
увоз 628 

319. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на вол-
на 628 

320. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на 
тркални лежишта 628 

Исправка на Законот за контрола на предметите од 
скапоцени метали 628 

Одликувања 629 
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