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152. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ' 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ 
БАНКИТЕ ВО 1980 И 1981 ГОДИНА ПО ОСНОВА 
НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И 
ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБО-

ТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за покритие на корените разлики наста-
нати ка ј банките во 1980 и 1981 година по основа на 
промената на курсот на динарот и по основа на те-
куштото девизно работење на банките,' што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 9 март 1983 година. 

П бр. 263 v 
9 март 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 4 

Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАС-
ТАНАТИ К А Ј БАНКИТЕ ВО 1980 И 1981 ГОДИНА 
ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА 
ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕ-

ВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во- Законот за покритие на курсните разлики 

настанати ка ј банките во 1980 и 1981 година по ос-
нова на промената на курсот на динарђт и по основа 
на текуштото девизно работење на банките („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 11/81 и 65/81) во називот 
зборовите: „1980 и 1931" се заменуваат со зборовите: 
„1980. 1981 и 1982". 

Член 2 
Во член 1 зборовите: „1980 и 1981" се заменуваат 

со зборовите: „1980, 1981 и 1982". 

Член 3 
Во член 2 став 1 по зборовите: „за 1981 година" 

се додаваат запирка и зборовите: „односно за 1982 

година", а по зборовите: „во 1981 година" се дода-
ваат запирка и зборовите: „односно во 1982 година". 

Член 4 
Почнувајќи од завршната сметка за 1982 годи-

на, негативното салдо на курсните разлики настана-
ти ка ј банките во 1980, 1981 и 1982 година банките 
го намируваат, како трошоци на работењето, до ви-
сочината на остварениот приход, по намирувањето 
на трошоците на работењето од, член 177 на Законот 
за основите на кредитниот и банкарскиот систем и 
издвојувањето на средствата за работната заедница. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

153. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ј а , Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА, ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжувањето на 
Народната банка на Југославија во странство во 
1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ. на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 9 март 1983 година. 

\ 
П бр. 264 

9 март 1983 година 
Белград 

е 
Потпретседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с ,р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради одржување на ликвидноста на Југосла-

вија во плаќањата со странство во 1983 година и за-
ради остварување на зголемен извоз на конверти-
билното подрачје, во согласност со Резолуцијата за 
остварувањето на Општествениот план на Југосла-
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вија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 го-
дина, Народната банка на Југославија може во 1983 
година да зема кредити во странство со рок за вра-
ќање подолг од една година. 

, Кредитите од став 1 на овој член можат да се 
земаат до вкупниот обем утврден со одлука на Со--
бранието на СФРЈ . 

Кредитите од став 1 на овој член Народната -
банка на Југославија ги користи за намените од 
член 167а на Законот за девизното работеше и 
кредитните односи со странство (во натамошниот 
текст: Законот), како и за обезбедување на основ-
ните суровини и репродукциониот материјал' што се 
неопходни за создавање на услови за обезбедува-
ње на општата ликвидност во плаќањата со стран-
ство. 

Во рамките на обемот на, кредитите од став 2 на 
овој член се содржани и износите на кредитите за 
кои Народната банка на Југославија дава гаранции 
и супергаранции. 

, Ч л е н 2 
За кредитите од став 1 на овој /закон Народната 

банка на Југославија ќе обезбеди во поглед на к а -
матите, должината на роковите до првата отплата 
на кредитите и другите трбшоци, најповолни усло-
ви под кои се склучуваат договорите за тие кредити. 

Член 3 
Народната банка на Југославија може да им 

одобрува привремени позајмици ' на овластените 
банки, на нивно барање, согласно со одредбата на 
член 167а од Законот, од преостанатите средства на 
странските кредити,\ по обезбедувањето девизи за 
девизните резерви и девизи за намирување! на 
своите фиксни и гарантирани обврски по странските 
кредити што ги зеда и што ги користела. 

' Народната банка на Југославија ќ е склучи до-
говор ,со овластената банка, во кој ќе се утврдат 
условите и начинот на враќањето на привремената 
позајмица, што овластената банка е должна да ги 
исполни, и документацијата што овластената банка ' 
е должна да ја приложи кон 'барањето за одобру-
вање на привремена позајмица. 

Член 4 
Во случај на неисполнување на обврските пре-

земени со договорот од член 3 став 2 на овој закон, 
Народната банка на Југославија ќе и ги запре сите 
плаќања спрема странство на овластената банка — ' 
корисник на привремена позајмица, до намирување-
то на обврските на таа банка спрема Народната 
банка на Југославија. 

Во случај на неисполнување на обврските пре-
земени со договорот од' член 3 став 2 на овој закон, 
Народната ба.нка на Југославија ќе и го запре на 
овластената банка натамошното користење на при-
времената позајмица и ќе бара веднаш враќање на 
износот на дотогаш искористената привремена ^ по-
зајмица. 

Член 5 ' 
Дел од кредитите од член 1 ста,в 3 на овој закон, , 

што Народната банка на Југославија ги зела за пла -
ќање на увозот на, основните суровини и репродук-
ционен материјал заради зголемување на извозот 
на конвертибилното подрачје, ќе се користи, под 
условите и на начинот предвидени со посебен со-
јузен закон. 

Член С ' , 
Овластената банка е должна да го контролира 

наменското користење' на средствата на кредитот, 
а надлежните органи — наменската употреба на су-
ровините и репродукциониот материјал набавени со 
вредностите од тој кредит и, врз основа на наодите 
на контролата, да ги преземат потребните м'ерки. 

Ако овластената банкз со вршење на својата 
контрола односно врз основа на наодите на на д леле-, 
мите органи утврди дека средствата од кредитот не 
се. наменски користени, на организацијата на здру-
ж е н труд ќе и го запре па организацијата на здру-
ж е н труд натамошното користење на кредитот и ќе 
изврши веднаш наплата на искористениот ' дел на ' 
кредитот. 

Член 7 
Народната банка на Југославија , ако овластена-

та банка ги користи кредитите сцротивно од од-
редбите на свој закон, и ако не ги врати во догово-
рениот рок, на овластената банка веднаш ќе и го 
запре користењето на 'кредитот од примарната, еми-
сија, како и давањето на нови кредити од примар-
ната емисија и ќе бара наплата на веќе дадените 
кредити од примарната емисија и ќе изврши вед- . 
наш наплата на искористениот дел на кредитот. 

Член 8 
Ако организацијата на здружен труд односно 

овластената банка не обезбедува редовно отпла-
тување на, кредитите што ги користи според од-
редбите на овој закон, рвластената банка односно 
Народната банка на Југославија ќе издаде налог од 
нејзината жиро-сметка да се пренесе на ,овластена-
та банкаi односно на Народната банка на Југосла-
вија соодветен износ на динарската противвредност 
на износот на девизите до отплатата на кредитот во 
девизи на име невратениот кредит. 

Член 9 
Ако ,овластената фанка подолго од 30 дена од 

денот кога е должна4 да ги изврши не ги извршува 
своите обврски по привремените поза1мици од член 
3 на овој закон, Народната банка на Југославија на 
таа банка ќе и го одземе овластувањето за . вршење 
работи со странство и во рок х од пет дена од денот 
на одземањето на овластувањето ќе ги извести за 
тоа странските кореспонденти на овластената банка. 

Член 10 
Со парична казна од 10.00Q до 1,000.000 динари , 

ќе се казни за стопански престап овластената 
банк,а: - . ' 1 ' 

1) ако не го контролира наменското користење 
на средствата на кредитот (член 6 став 1); 

2) ако на организацијата на здружен, труд не и 
го запре користењето на кредитот или веднаш не 
изврши Наплата на искористениот дел од кредитот 
што е ненаменски користен (член 6 став 2); 

3) ако кредитите добиени од Народната банка на 
Југославија ги користи спротивно на одредбите-од 
овој закон; 

4) ако своите обврски по привремените поза ј -
мици не ги извршува, уредно во согласност со член 
lG7a точка 3 од Законот и член 3 став 2 од овој, 
закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во ов-
ластената ,банка со парична казна од 20,000 ( до 
50.000 динари. ' 

Член 11 
Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 

ќе с^ казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд ако не обезбеди редовно отплатување 
на кредитот што го користи според одредбите на 
овој ,закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружен труд со парична казна од 
20.000 до 50.000 динари. 

, Член 12 
Овој закон влегува во сила ж наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
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154. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т ЗА З Е М А Њ Е 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ К Р Е Д И Т И ВО СТРАН-

СТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за земање определени 
стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 9 март 1983 
година. 

П бр. 267 
9 март 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ К Р Е Д И Т И 
ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Банките овластени за кредитни работи со стран-

ство (во натамошниот текст: овластените банки) мо-
ж а т во 1983 и 1984 година да земаат, од свое име и 
за своја сметка, стоковни кредити во странство што 
ги одобруваат или за нив даваат гаранции аген-
циите на владите на странските држави, заради пла -
ќање на увозот на суровини и репродукционен мате-
ријал за производство на стоки за извоз на конвер-
тибилното подрачје (во натамошниот текст: стоков-
ни кредити), најмногу до износот утврден со посебен 
сојузен закон, а под условите и на начинот што се 
пропишани со овој закон. 

Народната банка на Југославија може да дава 
гаранции и супергаранции по стоковните кредити 
што ги земаат во странство овластените банки спо-
ред одредбата на став 1 од овој член, под услови: 

1) кредитите да се земаат заради обезбедување 
на набавката на основни суровини и репродукционен 
материјал неопходни за производство на стоки за 
извоз и за создавање на услови за подобрување на 
ливидноста во плаќањата спрема странство, и 

2) овластената банка што го зема кредитот да 
обезбеди корисниците на кредитот уредно да го вра-
ќаат земениот кредит. 

Член 2 
Стоковните кредити земени според одредбите нџ 

овој закон можат да се користат само за плаќање 
на увозот на суровини и репродукционен материјал 
за производство на стоки за извоз на конвертибил-
ното подрачје. 

Член 3 
Овластените банки можат да им даваат стоков-

ни кредити на организациите на здружен труд што 

во односите на непосредната репродукциона поврза-
ност учествуваат во производството на стоки за из -
воз, како и на организациите на здружен труд, што 
самостојно остваруваат девизи и што ги исполну-
ваат пропишаните услови за користењето на тие 
кредити. 

Член 4 
Стоковните кредити можат да се земаат од да-

вателите на тие кредити од една д р ж а в а само пре -
ку една овластена банка што договорно ќ е ј а опре-
делат овластените банки, во рамките на Здружение-
то на банките на Југославија . 

Овластената банка што зела стоковен кредит 
спогодбено со другите овластени банки во рамките 
на Здружението на банките на Југославија ќе го 
уреди вршењето на работите по тој кредит со орга-
низациите на здружен труд. 

Ч л е н 5 
Овластената банка им го дава стоковниот кредит 

на организациите на здружен труд под истите усло-
ви во поглед на височината на каматната стапка и 
другите трошоци на кредитот под кои тој кредит го 
зела. 

Овластената банка стоковните кредити ќ е им ги 
дава на организациите на здружен труд од терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија што ќе и понудат најповони услови во 
поглед на роковите за враќање на кредитот и оства-
рувањето на поголем прилив во конвертибилни де-
визи од износот на дадениот стоковен кредит. ^ 

Овластената банка склучува со организациите на 
здружен труд договор за давање, користење и вра-
ќање на стоковниот кредит, за секоја извозна работа. 

Ч л е н 6 
Врз целокупниот девизен прилив остварен со и з -

воз на стоки произведени со користење на стоковни-
от кредит од овој закон се применува одредбата од 
член 81 став 1 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

Член 7 
Врз увозот на суровини и репродукционен мате-

ри јал што се плаќа со средства од стоковниот к р е -
дит не се применуваат мерките за привремено огра-
ничување на увозот, донесени врз основа на овла-
стувањето од член 38 на Законот за прометот на сто-
к и и услуги со странство. 

Член 8 
Од девизниот прилив остварен со извоз на стоки 

призведени со користење на стоковен кредит, орга-
низацијата на здружен труд, пред се, ги намирува 
своите обврски по земениот кредит во поглед на от-
платата на кредитот, плаќањето на каматите и д р у -
гите трошоци на кредитот. 

Врз девизниот прилив од став 1 на овој член се 
применуваат прописите за издвојување на дел од 
девизите, согласно со одредбите на чл. 80 и 81 од З а -
конот за измени и дополненија на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, со 
Одлуката за утврдување на вкупниот износ на де -
визи за потребите на федерацијата во 1983 година 
односно со одредбите на единствените критериуми 
од член 69а на Законот за девизното работење и к р е -
дитните односи со странство. 

Ако девизниот прилив, по намирувањето на об-
врските од став 1 на овој член, не е доволен за на -
мирување на обврските според став 2 од овој член, 
делот на девизи што недостига ќе го надомести од 
своите средства остварени по други основи органи-
зацијата на здружен труд што го зела кредитот. 
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Член 9 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи со 

кои поблиску се уредуваат условите и начинот на 
земање и користење на стоковните кредити, рокови-
те за отплата на кредитите, начинот на поднесува-
њето на барања и документација за давање на кре-
дити, како и за евиденцијата што ќе ' ја водат н а д л е ж -
ните царинарница! за извршениот увоз на суровини 
и репродукционен материјал платени со средствата 
од стоковниот кредит и за контролата при извозот 
на стоки дека стоките што се извезуваат се произ-
ведени со користење на увезени суровини и репро-
дукционен материјал. 

Член 10 
Овластената банка е должна да го контролира 

наменското користење на стоковните кредити, а над-
л е ж н и т е органи -г- наменската употреба на сурови-
ните и репродукциониот материјал платени со тие 
кредити и врз основа на наодите да ги преземат про-
пишаните мерки. 

Ако овластената банка со вршењето на својата 
контрола односно врз основа на наодите на надлеж-
ните органи утврди дека средствата од кредитот не 
се наменски користени, на организацијата на здру-
ж е н труд ќе и го запре натамошното користење на 
кредитот и ќе изврши веднаш наплата на искори-
стениот дел од кредитот. 

Член 11 
Ако организацијата на здружен труд, односно 

овластената банка, не обезбедува редовно отплату-
вање на стоковниот кредит, овластената банка од-
носно Народната банка на Југославија ќе издаде на-
лог да се пренесе од девизната сметка на организа-
цијата на здружен труд односно од девизната сметка 
на овластената банка соодветниот износ на неотпла-
тениот кредит врз девизната сметка на овластената 
банка односно на Народната банка на Југославија, 
заради отплата на тој кредит. 

Член 12 
Ако овластената банка подолго од 30 дена не ги 

извршува своите обврски по земениот стоковен кре-
дит. Народната банка на Југославија ќе и го одземе 
на таа банка овластувањето за вршење на работи 
со странство, освен плаќањето на фиксните и гаран-
тираните обврски. 

Член 13 
Одредбите од чл. 7 и 8 на овој закон се приме-

нуваат и на другите стоковни кредити чијшто рок 
за враќање не е подолг од една година, а што по 
влегувањето во сила на овој закон ќе бидат земени 
во 1983 година и во 1984 година, заради увоз на су-
ровини и репродукционен материјал, наменети за 
производство на стоки за извоз на конвертибилното 
по драчј е. 

Член .14 
Кредитите што овластените банки им ги даваат 

на организациите на здружен труд во смисла на 
овој закон не ги товарат утврдените лимити на пла-
сманите на банките во 1983 и 1984 година. 

Член :!5 
Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап овластената банка: 
1) ако не го контролира наменското користење 

на средствата на стоковниот кредит (член 10 став 1); 
2) ако на организацијата на здружен груд не и 

го запре користењето на средствата на стоковниот 
кредит или веднаш не преземе мерки за наплата на 
искористениот дел од кредитот (член 10 став 2), 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни . 
за стопански престап и одговорното лице во овласте-
ната банка со парична казна од 20.000 до 50.000 ди-
нари. 

Член 16 
Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд ако стоковните кредити што ги доби-
ла од овластената банка не ги користи за намените 
предвидени со овој закон (член 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се к а з н и 
за стопански престап и одговорното лице во органи-
зацијата на здружен труд со парична казна од 20.000 
до 50.000 динари. 

Член 17 
Овластените банки се должни, во рок од 14 дена 

од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ја 
определат овластената банка што ќе зема стоковни 
кредити согласно со член 4 од овој закон. 

Ако овластените банки во рокот од став 1 на овој / 
член не ја определат овластената банка, таа банка 
во натамошен рок од седум дена ќе ја определи Со-
јузниот извршен совет, на предлог од Народната ,бан-
ка на Југославија . 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ" . 

155, 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија. а во врска со член 288 став 3 точка 4 на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и член 13 став 2 од Законот за ,Народ-
ната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини, Со-
бранието на СФРЈ , на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 9 март 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Статутот на Народната банка на 
Југославија што го донесе Советот на гувернерите 
на Народнава банка, на Југославија на 231. седница 
од 27 декември 1982 година 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 65 
9. март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 
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156. 

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 
58 и 414 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата, („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

. 157. 

Врз основа на член 696 став 4 од Законот за ,де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ'1, бр. 15/77, 61/8-2 и'77/82), 
во врска со член 86, став 2 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ1 ' , бр. 77 /82), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА 
ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО ПА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ' 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕ-

Р И Ј А Л Н И ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и ЈЃруги 

трошоци што на сојузните органи на управата и ' н а 
сојузните организации им се признаваат во матери-
јални трошоци („Службен лист на СФРЈ" , бр. 20/79, 
48/79, 66/79, 58/80 и 40/81) во чле1н 6 ст. б ,и 7 се 
менуваат и гласат: 

„Издатоците за дневници за службено патување 
му се признаваат на органот во материјални тро-
шоци за работниците, раководните работници и 
функционерите во износ од 700 динари. 

Ако работникот, раководниот работник, односно -
функционерот на службено патување користи хо-
телско ноќевалиште, трошоците за н о ќ е в а л и ш т е ^ 
им сечпризнаваат во височината на сметката на хо-

,телско-угоетителската организација на здружен 
труд за ноќевање во еднокреветна соба во хотел 
,,В" категорија, ссј тоа што износот на дневницата 
од став 6 на овој член се намалува на 500 динари." 

Став 8 се брише. 

Член 2 
Во член 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Издатоците за надомест f з,ал одвоен живот од 

семејството му се признаваат во материјални тро-
шоци на органот во износ од 9.000 динари." 

Став 2 се брише. 
Во досегашниот став 3 кој станува став 2 зборо-

вите: ^надомест,за одвоен живот" се заменуваат со 
зборовите: „надомест на трошоците поради одвоен 
живот". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот Ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 88 
4 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

У Р Е Д Б А ' 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОРИСТЕ-
Њ Е НА К О Н В Е Р Т И Б И Л Н И ^ ДЕВИЗИ ЗА ПЛА-

Ќ А Њ Е ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Уредбата за користење на конвертибилните 

девизи за плаќање во странство („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 3/83) во член 2 по став 2 се додава нов 
став 2, кој ,гласи: 

„Овластените банки можат да ги издаваат пот-
врдите од став 2 на овој член и ако динамиката на 
приливот и одливот на девизите во ,текуштиот пери-
од не е усогласена за одделни општествени правни 
лица, под услов тие банки да обезбедиле девизи за 

1 такви плаќања во странство по утврдената динамика 
при поднесување на ризикот девизите по извршени-
от изв,оз на н^фта да им се вратат на изворите од , 
кои е извршено плаќањето спрема странство, заедно 
со девизните трошоци." 

Член 2 
Во член 3 по став 3 се додаваат нови ст. 3 и 4, 

кои гласат: 
„Одредбите на став 2 од овој член се однесуваат 

и на општествени правни лица кои ,не увезувале 
суровини и репродукциони материјали во 1982 го-
дина, а имаат потреби за увоз во 1983 година. 

Општите здруженија можат на ,општествените 
правни лица од став 3 на овој член да им издаваат 
потврди најмногу до обемот на просечната вредност 
на увозот на тие суровини и ,репродукциони матери-
јали во првото тримесечје на 1982 година, што ги 
оствариле други општествени правни лица кои спо-
ред обемот на производството и вредноста на изво-
зот на конвертибилното подрачје им одговараат на 
тие општествени правни лица' во рамките, на тие 
гранки односно дејности.". 

Во досегашниот став 3, ко,ј станува став 5, по 
зборот: „потрошувачка" се додаваат запирка и збо-
ровите: „односно суровини за нивно производство". 

Член 3 
Во член 5 по зборовите: „надлежниот орган" се 

додаваат зборовите: „на управувањето на општестве-
ното правно лице". 

Се додава нов став 2, ко ј гласи: 
„По исклучок девизите од член 2 на оваа уредба 

можат да ги користат и општествени правни лица , 
за намените од став 1 на овој член, кои пб тие на -
мени немале плаќања во странство во првото три-
месечје или во текот на целата 1982 година, до изно-
сот на најнеопходните потреби За вршење на стопан-
ската дејност. Пријавување и плаќање на овие ра-
боти се врши врз основа на потврда што ја издава 
овластена банка, во согласност со член 2 на оваа 
уредба." 
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Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 91 
4. март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р.-

158. . . . ' 

Врз основа на член 86 став 4 од. Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен ли-
ст на СФРЈ" , бр. 52/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

' О Д Л У К А 

ЗА-УСЛОВИТЕ ПОД К О И ФИЗИЧКИ ЛИДА МО-
Ж А Т ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Домаќини физички лица и странски ф и з и ч к и 
лица при доаѓањето од странство можат да внесу-
ваат: 

1) предмети на личен багаж, како и други пред-
мети до вкупна вредност од 200 динари, за кои се 
ослободени од плаќање на царина во смисла на точ-
ка 2 од Одлуката за утврдување на предметите, ко-

,личествата и вредностите на кои при увозот на сто-
ки се применуваат царински повластици („Службен 
лист на С Ф Р Ј Ѕ бр. 37/82 и 77/8?); 

2). предмет^ до вкупна вредност од 5.000 динари 
што не се наменети за препродавање, и тоа при се-
кое од првите пе.т доаѓања од странство во текот на 
годината. 

2. Домашни физички лица на привремена рабо-
та во странство, како и членовите на екипажот на 
бродови што сообраќаат со странство, 'односно во 
странство, кога доаѓаат на привремен престој во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(заради користење на годишен одмор, посета на се-
мејството и др ), можат еднаш годишно, покра ј ли-
чниот багаж и предметите во вредност до 5.000 ди-
нари од точка 1 на оваа одлука да внесуваат и пред-
мети 'до вкупна вредност од 25.000 динари, под ус-
лов тие предмети да не се наменети за препрода-
вање. 

3. Домашни физички лица кои на привремена 
работа во странство поминале непрекинато на јмалку 
една година, или непрекинато престојувале во стран-
ство на јмалку четири години, кога од привремена 
работа, односно од престој во странство се ^ 
во Социјалистичка Федеративна Република Ју осла-
бија. можат, покрај личниот багаж и предметите 
што можат да ги внесат според одредбите на точка 
V од оваа одлука, да увезуваат, внесуваат и примаат 
во рок од шест месени од денот на враќањето, одно-
сно доселувањето и предмети за потребите на свое-
то домаќинство наведени во Списокот на предметите 
за домаќинство што физички лица можат да- ги уве-
зуваат, внесуваат и примаат од странство. 

. 4. Домашни физички лица и странски држав-
јани постојано населени во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија можат, да увезуваат, 
внесуваат и примаат предмети што ги добиваат на 
меѓународни спортски натпревари и други манифе-
стации. 

5. Домашни ф и з и ч к и лица и странски физички 
лица можат, предмети што им служат за нивните 
лични потреби и за личните потреби на членовите 
на нивното потесно семејство, предмети за потребите 
на своето домаќинство, како и опрема и репродук-
ционен материјал што служат за вршење ,на со про-
писи дозволени дејности со личен труд, да увезуваат 
без ограничување, ако ги купуваат од организации 
на здружен труд што застапуваат странски фирми 
и држат консигнациони складови на странски стоки, 
или ги купуваат во странство со посредство на ор-
ганизации на здружен труд регистрирани за вршење 
на работи на надворешнотрговскиот промет. 

6. Домашни ф и з и ч к и лица и странски физички 
лица можат да примаат од, странство поштенски' 
пратки во вредност до 1.500 динари. 

7. По исклучок од одредбите на оваа одлука, до-
машни ф и з и ч к и лица и странски физички лица 
можат да увезуваат, внесуваат и примаат преку по-
штенски пратки лекови Брз основа на лекарски ре-
цепт од лекар на организација на здружен труд чи ја 
дејност е здравствена заштита, а ортопедско-техни-
чки помагала, ортотички помагала њ апарати за nppi-
мена на терапија — врз основа на потврда за потре-
бата од користење на такво помагало, односно апа-
рат од соодветна организација на здружен труд чија 
дејност е здравствена заштита. 

8. Домашни ф и з и ч к и лица што на работа во 
странство поминале непрекинато на јмалку две го-
дини или 24 месеци во три последовни години и кои 
се враќаат во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија од привремена работа во странство 
можат, покра ј основните середства што ги увезу-
ваат со царинска повластица, според посебни пропи-
си. да внесуваат/односно увезуваат и основни сред-
ства што им се потребни за вршење на со закон доз-
волената дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани, односно за вршење 
на земјоделска дејно-ст, а чи ја поединечна вредност 
не го преминува износот од 800.пео ^тт-.тр^^. ^ - о 
рок од три години од денот на враќањето во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои самостојно, 
како основно занимање, вршат рибарска дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани, можат да увезуваат рибарски бродови со 
должина до 14- метри, односно до 30 тони носивост 
или со депласман' до 65 тони, во рок од една година 
од денот на враќањето, односно доселувањето во Со-
цијалистичка Федеративна ' Република Југославија. 

Лицата од став 1 на оваа точка можат, заради 
здружување на своите средства во договорна орга-
низација на здружен трз^д. во рок од пет години од 
денот на враќањето во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија , да увезуваат и внесуваат 
опрема согласно со одобрението на надлежниот ор-
ган во републиката, односно автономната покраина 
за основање на таа догов4брМа организација на здру-
ж е н труд. 

9. Домашни ф и з и ч к и лица кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓа,ни, домашни ф и з и ч к и лица што-
ги здружиле своите средства во договорна органи-
зација на здружен труд и работни луѓе што се за-
нимаваат со земјоделсќа дејност, можат да увезуваат 
и внесуваат делеви за одржување на основните 
средства со кои ја вршат таа дејност. 

Домашни физички, лица што самостојно, како 
основно занимање, вршат рибарска дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани, можат да увезуваат, односно внесуваат делови, -
предмети и прибор за бродови што им се неопходни 
за вршење на таа дејност, а чија вредност не го пре-
минува вкупниот износ од 150.000 динари годишно. 
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10. Домашни ф и з и ч к и лица што се занимаваат 
со земјоделска дејност можат да внесуваат, односно 
увезуваат репродукционен материјал што им е неоп-
ходен за вршење на таа дејност, во вкупна вредност 
до 150.000 динари годишно. 

Домашни ф и з и ч к и лица што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопт 
ственост на граѓани можат да внесуваат, односно 
увезуваат репродукционен материјал што им е неоп-
ходен за вршење на таа дејност во вкупна вредност 
до 150.000 динари годишно. 

Ако лицата од став 2 на оваа точка односната 
дејност ја вршат со еден или два јца работници, мо-
ж а т да внесуваат, односно увезуваат репродукцио-
нен материјал во вкупна вредност до 200.000 динари 
годишно; ако таа дејност ја вршат, со три или чети-
ри работници, ќ о ж а т да внесуваат, односно увезу-
ваат репродукционен материјал во вкупна вредност 
до 250.000 динари годишно, а ако таа дејност ја вр-
шат со повеќе од четири работници можат да вне-
суваат, односно увезуваат репродукционен матери-
јал во вкупна вредност до 300.000 динари годишно. 

Домашни ф и з и ч к и лица што ги здружиле свои-
те средства на трудот во договорна организација на 
здружен труд можат да внесуваат, односно да уве-
зуваат репродукционен материјал што им е неоп-
ходен за вршење на дозволената дејност до вредност 
од 300.000 динари годишно, 

11. Лица што се занимаваат со културво-уметни-
чка и сценско-музичка дејност, а се зачленети во 
соодветни здруженија , како и слободни уметници од 
областа на сликарството?, вајарството, применетата и 
друга ликовна уметничка дејност, можат да внесу-
ваат, односно увезуваат опрема и репродукционен, 
материјал потребен за вршење на односната дејно-
ст, и тоа опрема до вредност од 200.000 динари годи-
шно, а репродукционен материјал до вредност од 
100.000 динари годишно. 

Под опрема од став 1 на оваа точка не се подраз-
бира телевизор, магнетофон, касетофон, магнетоскоп' 
и радиоапарат, што се увезуваат како посебни еди-
.ници. 

12. Лицата од точ. 2 и 3 на оваа одлука се долж-
ни при увозот да и поднесат на надлежната цари-
нарница потврда издадена од дипломатското односно 
конзуларното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство за 
времето поминато на работа, односно за престојот во 
странство, односно потврда за времето поминато на 
работа во странство издадена од органот DO репуб-
ликата односно автономната покраина надлежен за 
работи на вработувањето преку кој се упатени на 
работа во странство, ако тој орган за тоа води еви-
денција или потврда од организацијата на здружен 
труд што ги упатила на работа во странство. 

Ако лицата не располагаат со потврдата од став 
1 на оваа точка, времето поминато на работа во 
странство го докажуваат на друг соодветен начин 
(со патна исправа, соодветна исправа од странската 
служба за социјално осигурување или од странскиот 
работодавач, со пријава, односно одјава на престојот 
во странство и сл.). 

Лицата од точка 4 на оваа одлука се должни при 
увозот да и поднесат на надлежната царинарница 
потврда од организаторот дека предметите што ги. 
внесуваат, увезуваат или примаат ги добиле на ме-
ѓународни спортски натпревари и .други манифеста-
ции или потврда од соодветен сојуз на Југославија , 
односно здружение. 

13. Лицата од точка 8 на оваа одлука, покра ј 
доказите од точка 12 на оваа одлука се должни при 
увозот да и поднесат на надлежната царинарница 

потврда од-надлежниот орган во републиката одно-
сно автономната покраина дека односната дејност ј а 
вршат на територијата на таа република односно ав -
тономна покраина. 

Лицата од став 1 на оваа точка кои дозволата за 
вршење на определена дејност не можат да ј а до-

,бијат пред извршениот увоз на односната опрема, се, 
должни да и поднесат на надлежната царинарница 
потврда од надлежниот орган во републиката одно-
сно автономната покраина дека ги исполнуваат ус-
ловите за вршење на дејноста за чие вршење ја уве-
зуваат опремата, а во рок од една година од денот 
на извршениот увоз се должни на царинарницата да , 
и поднеса,т дозвола за вршење на односната дејност. 

14. Лицата од точка 9 на оваа одлука се должни 
при увозот да и поднесат на надлежната царинарни-
ца потврда од надлежниот орган во републиката од-
носно автономната покраина, дека односната дејност 
ја вршат на територијата на таа република, односно 
автономна покраина или писмена из јава дека се з а - . 
нимаваат со земјоделска дејност, како и доказ дека 
го поседуваат основното средство за кое увезуваат 
резервни делови. 

Лицата од точка 10 на оваа одлука се дол-
ж н и при увозот да и поднесат на надлежната ц а -
ринарница потврда од надлежниот орган во репуб-
ликата односно автономната покраина дека односна-
та дејност ја вршат на територијата на таа репуб-
лика, односно автономна1 покраина или писмена 
из јава дека се занимаваат со земјоделска дејност, за 
ко ја увезуваат репродукционен материјал. 

Лицата од точка 11 на оваа одлука што се за-
нимаваат со културно-уметничка и сценско-музичка 
дејност, се должни при увозот да и поднесат на над-
лежната царинарница потврда дека се членови на 
соодветно здружение, а слободните уметници се дол-
ж н и да поднесат докази врз основа на кои може да 
се утврди дека ,се занимаваат со соодветна дејност и 
писмена из јава дека се занимаваат со таа дејност. 

15. При увозот на репродукционен материјал, во 
смисла на оваа одлука, надлежните царинарници на 
оригиналот од потврдата, односно на писмената из- ' 
јава, вршат отпис на вредноста на увезениот репро-
дукционен материјал. 

16. Основни средства и опрема увезени според 
одредбите на оваа одлука, не можат да се продадат 
ниту да се отуѓат на друг начин пред истекот ria 
рокот од четири години од денот на извршениот увоз. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка можат да се продадат или на друг начин да се 
отуѓат основна средства и опрема во оправдани слу-
чаи, како што се: смрт на лицето што го остварило 
правото на увоз, престанок на вршење на дозволе-
ната дејност, настапување на инвалидност или други 
причини кои за период на време подолг од шест ме-
сеци или тра јно го оневозможуваат вршењето на 
дејноста. 

Согласност за продажба, односно -за отуѓување 
на друг начин на основните средства и на опремата 
од став 2 на оваа 'точка дава надлежниот орган што 
јач издал дозволата за работа. 

17. Врз предметите чи јшто увоз не е дозволен со 
одредбите на оваа одлука ќе се применат одредбите 
на член 204 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 10/76, 36/79. 52/79, 12/82 и 61/82). 

18. Лицата од оваа одлука можат, покра ј пред-
метите наведени во оваа одлука, да увезуваат, вне-
суваат и примаат и предмети за кои со Царинскиот 
закон, и со други прописи и меѓународни договори, се 
предвидени царински повластици, а во согласност со 
тие прописи, односно меѓународни договори. 
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19. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на увозот на моторни возила од страна на физички 
лида и на делови за моторните возила наведени во 
точка 2 од Одлуката за условите под кои домашни 
физички лица можат да увезуваат моторни возила 
од странство („Службен лист на СФРЈ", , бр. 26/7-7, 
44/78 и 37/80); 

20. Со денот на влегувањето во сила на'1 оваа од.-
лука престанува да' в а ж и Одлуката за условите под 
кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и 
примаат определени предмети Од странство („Служ-
бен лист нд СФРЈ" , бр. 62/82 и 73/82). 

21. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Служб.ен лист на СФРЈ".' 

Е. п. бр. 89 
4 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р.' 

СПИСОК 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО ШТО ФИ-
З И Ч К И ЛИЦА М О Ж А Т ДА ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕ-

СУВААТ И ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1) 2 телевизора со припаѓачките уреди; 
2) 1 НОСИЕ телевизор, со големина на екранот до 

48 см. 
3) 1 радиоапарат, са припаѓачките уреди; 
4) 1 радиокасетофон: 1 ' 
5) 1 транзисторски радиоприемник; 
6) 1 магнетофон, со' припаѓачките уреди, и 20 

ленти; 
7) 1 магнетоскоп, со припаѓачките уреди и 20 

касети; 
8) 1 грамофон, со предлагачките уреди и 100 

плочи; / 
9) 1 музички комплет (систем што се состои од 

еден радиоапарат, еден грамофон, еден магнетофон 
или касетофон, еден за јакнувач , слушалки и на ј -
многу четири звучници) 

10) 1 фотографски ,апарат; 
11) 1 кинокамера; 
12) 1 видеокамера; 
13) 1 машина за пишување; 
14) 2 ф р и ж и д е р а ' за домаќинство со или без 

оддел за длабоко смрзнување; 
15) 1 фрижидер за домаќинство, само за длабоко 

смрзнување; 
16) 1 клима-уред; 1 

17) 2 електрични, гасни, комбинирани или други 
шпорети; 

18) 1 микробранова печка; 
19) 1 електрична ск,ара; ,. . -
20) 2 електрични или гасни греалки, 2 греалки 

или 2 електрични радијатори; 
. 21) 1 правошмукалка, со припаѓачките уредм-

22) 1 машина за перење теписи; л 

23) 1 машина за перење алишта са припагачките 
уреди; , 

24) 1 машина за -сушење аништо; 
25) 1 машина за пеглање алишта; 
26) 1 машина за миење садови; 
27) 2 апарата за мелење и мешање намирници 

кујнски миксер (комплет); . 
I ' , 

2G) 1 апарат за мелење к а ф е ; 
29; 1 машина за шиење; , 
30) 1, машина за везење; 
31) 1 електронски калкулатор за домаќинство; 
32) машини и алати за домаќинство; ' 
33) опрема за кампување; 
34) по еден спортски реквизит од разни видови 

и спортска опрема; 
3D) 1 велосипед, без мотор; 
26) предмети на мебел, постелнина, завеси и сл,; 
37) прибори за јадење и сервиси најмногу за 12 

лица и соодветни ку јнски предмети и садови; 
38) 5 теписи; 
39) 1 клавир и по еден друг музички инструмент; 
43) книги и списанија на домашни и странски 

ар?тори; 
41) слики и други уметнички предмети; , 
42) украсни предмети, вклучува јќи и предмети 

на фолклорот; ; 
43) шиени текстилни и кожени стоки за лична 

или куќна употреба; 
44) инсталациони , материјал, во количина^ чија 

вкупна вредност не преминува 10.000 динари; 
45) Други предмети за домаќинства, освен граде-

ж е н материјал, во количина чија вкупна вредност 
не преминува 500.000 динари. 

V 

15Q. 

Врз основа на член 46 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство С--Службен лист -на 
СФРЈ",,бр.' 52/82), Сојузниот извршен совет донесува 

' , О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИ-

Р А Њ Е НA УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУ-
К Ц И О Н Е Н МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧ-

' ЈЕ НА 1983 ГОДИНА ШТО ,СЕ ПЛАЌААТ ВО 'КОН-
ВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за регулирање на увозот на су-
ровини и репродукционен материјал во , првото три-
месечје на 1933 година што се плаќаат во конверти-
билни девизи (,.Службен лист на СФРЈ" , бр. 77/82 
и 6/83), во точка 11 се додава нов, став 2, КОЈ гласи: 

„Организациите, на здружен труд можат во пр-
вото тримесечје на 1983 година да пријавуваат и 
увезуваат с.уровини и репродукционен м-атеријал 
што се плаќаат во конвертибилни девизи, до вред- ' 
нсста назначена в о ' п р и ј а в а т а за склучена кредитна 
работа во странство, регистрирана к а ј надлежната 
народна банка, и над односот на увозот спрема из-
возот, односно, над правата на увоз утврдени во сми-
сла на одредбите од оваа' одлука." 

2. По точка 13 се додаваат четири нови точки, 
кои гласат: 

„13а. На организациите на , здружен труд што 
сообразно со посебниот акт на Сојузниот извршен 
совет, преку Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски, производи вршат сезонски увоз на вол-
на, памук и тврди ликести влакна, правата утврдени 
според одредбите од оваа одлука ќе им се намалат 
во моментот на преземањето на стоките / од' таа ДИ-
рекција . . 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка, при поднесувањето на пријавата за ск-
лучен договор за увоз''од тој став, не се должни кон 
пријавата да ја поднесуваат и потврдата од точка 
19 на оваа одлука. , 
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136. Организациите на здружен труд можат ца 
пријавуваат и увезуваат резервни делови за теков-
но одржување ,на основните средства и над правата 
утврдени според одредбите од оваа одлука. 

13в. Организацијата на здружен труд што во 
рамките на малограничниот промет извезувала сто-
ки во 1982 година, може да поднесува пријави и да 
увезува стоки. во малограничниот промет во првото 
тримесечје на 1983 година, до височината на неиско-
р и с т е н и ^ средства остварени по тој извоз, и над 
правата што и се утврдени според одредбите од оваа 
одлука. 

13г. Увозот на суровини и репродукционен ма-
теријал што се врши заради замена н а суровини и 
репродукционен материјал уништени со дејство на 
виша сила може да се пријавува и царини во обем 
што е утврден со записникот за штетата, над обемот 
утврден според одредбите од оваа одлука." 

3. По точка 19 се додава нова точка 19а, ко ја 
гласи: 

„19а. Организациите на здружен труд можат во 
дрвото тримесечје на 1983 година да поднесуваат 
пријави за склучени договори за увоз на суровини 
и репродукционен материјал во второто тримесечје 
на 1983 година, во височина до 500/0 од правата што, 
според одредбите од оваа одлука, им се утврдени за 
увоз во првото тримесечје на 1983 година, а за увоз 
во третото тримесечје на 1983 година — во височина 
од 250/0 од правата што, според средбите од оваа од-
лука, им се утврдени за увоз во првото тримесечје 
на 1983 година.". 

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

Е. п. бр. 90 
4 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

160. 

Врз основа на член бб став 3 од Законот за Н а -
родната банка на Југославија и за единството моне-
тарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Сл-
ужбен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81), во сора-
ботка со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ 

Банките користат кредити за одржување на дне-
вната ликвидност од средствата на примарната еми-
сија, во согласност со одредбите на Одлуката за кре -
дитирање на банките за одржување на дневната ли-
квидност („Службен лист на СФРЈ" , бр. 62/81, 66/81 
и 57/82), со тоа што како кредити и други пласмани 
во смисла на точка 3 став 4 од таа одлука не се 
сметаат пласманите на банката настанати по о-снов 
на налози за исплата по гаранции и авали дадени 
од страна на банката. 

2. Оваа одлука останува во сила додека Народ-
ната банка на Југославија не го регулира прашањето 
што е уредено со оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 84 
4 март 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав, Сребриќ, с. р. 

161. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите 
на системот на д р ж а в н а т а управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(,.Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 66/79 и 29/82), во точка 2 став 1 по одредбата 
под 136 се додава нова одредба под 13в, ко ја гласи: 

,,13в) организационите и административно-тех-
ничките работи во врска со подготвувањето и од-
ржувањето на седниците на координационите одбо-
ри за одделни области на стопанството и на опште-
ствените дејности, ако тие работи не им се доверени 
на одделни сојузни органи н а управата и на сојузни 
организации;". 

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

Е. п. бр. 85 
4 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

, 162. 

Врз основа на член бб став 3 од Законот за Н а -
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
соработка со надлежните републички и покраин-
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81), во 
соработка со надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕР-

ВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ 

1. За одржување на својата дневна ликвидност 
банката користи средства на резервниот фонд на 
начинот и под условите предвидени со одредбиве на 
Одлуката за начинот и условите на користење на 
резервниот фонд на банките и на другите финан-
сиски организации за одржување на нивната Дневна 
ликвидност („Службен лист на СФРЈ" , бр. 62/81, 
57/82, 68/82 и 69/82. 

2. По исклучок од одредбите на одлуката од 
точка 1 на оваа одлука, банката може да ги кори-
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оти средствата на резервниот фонд и во текот на 
денот, пред завршувањето на дневната обработка 
во платниот промет, ако на својата жиро-сметка 
нема доволно средства за извршување на налозите 
во смисла на член 82 ст. 1 и 2 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 22/78, 35/80 и 43/82). 

Средствата на резервниот фонд банката може 
да ги користи во смисла на став 1 од оваа точка, 
под услов: 

1) на денот на издавањето на налозите за кори-
стење на средствата на резервниот фонд да нема 
втасани а ненамирени обврски по кредитите од при-
марната емисиј а; 

2) во изминатите десет дена уредно да ги вра-
ќала користените средства на посебната резерва на 
ликвидноста и на задолжителната резерва, што 
Службата на општественото книговодство го утврду-
ва врз основа на своите евиденции; 

3) во изминатите 30 дена средствата на жиро-
с м е т к а т а , средствата на резервниот фонд и сред-
ствата на задолж,ителната резерва на ба,нката да 
и биле доволни за намирување на дневн,ите обврски 
на банката; 

4) во текот на претходниот месец банката да не 
ги користела средствата на задолжителната резер-
ва непрекинато подолго од пет дена односно со 
прекини не подолго од 10 дена. 

Не се смета дека банката има втасани а не 
намирени обаврски во смисла на став 2 на одред-
бата под 1 и 2 од оваа точка, ако средствата на 
резервниот фонд ги користи заради намирување 
на тие обврски, за кое, кон налогот за користење 
на средствата на резервниот фонд, истовремено се 
поднесува и налог за враќање на тие обврски. 

Во случај на користење на средствата на резерв-
ниот фонд во смисла на ст. 1 до 3 од оваа точка, 
банката и поднесува на Службата на општественото 
книговодство налог за пренос на средства од сво-
јата посебна сметка на средствата на резервниот 
фонд — врз 'својата жиро-сметка. 

За користење на средствата на резервниот фонд, 
во смисла на одредбите од оваа точка, банката е 
должна веднаш да је извести народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина, сообразно со постапката што е пред-
видена во случај на користење на средствата на 
резервниот фонд во смисла на член 88 од Законот 
за Службата на општественото книговодство, 

3. Средствата на резервниот фонд користени 
во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката е 
должна да ги врати во согласност со одредбите на 
точка 3 став 1 од Одлуката за начинот и условите 
на користење на резервниот фонд на банките и на 
другите финансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност. 

Користењето на средствата на резервниот фодд 
на банката, во смисла на точка 2 од оваа одлука, 
не може да трае непрекинато подолго од 15 дена. 

4. Оваа одлука останува во сила додека Народ-
ната банка на Југославија не ги регулира праша-
њата што се уредени со оваа одлука. 

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

4 

163. . 

Врз основа на член G1 став 1 од Законот за 
основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените (,,,Службен лист, на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот 
изрршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА . НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
З А СЕМЕ Н А Х И Б Р И Д Н А ПЧЕНК,А ОД РОДОТ 

НА 1982 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство и доработка на семе на 
хибридна пченка можат своите постојни продажи 
цени, при з а д р ж у в а њ е на постојните услови на 
продажбата да ги формираат така што највисоките 
цени за одделни категории на хибридна пченка од 
1 класа од родот на 1982 година да изнесуваат, и 
тоа за : 

Дин/kg 
1) дволиниски (СК) хибриди (НССК 

606, З П С К 704, Б Ц С К 0061 и 
ООСК 594) 135 

2) други (СК) хибриди 125 
3) тролиниски (ТК) хибрид,и 87 
4) четворолииски (ДК) хибриди 69 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка ќе ги формираат цените на семето на 
хибридна пченка со ливост од 90% до 92% така 
што цените од тој став ќе ги намалат за 5%, а 
цените на семето на хибридна пченка со ртливост 
од 85% до 89'% — ќе ги намалат за 100/0. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т 
како цени во продажбата на големо франко расто-
варена станица на купувачот. Во цените од точка 
1 на оваа одлука е содржано учеството за покри-
вање на трошоците на прометот во апсолутни изно-
си што според прописите постоеле на 31 јули 1982 
година. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало на семе на хибридна 
пченка можат врз цените од точка 1 на оваа одлука 
да го засметаат учеството за покривање на тро-
шоците на прометот на мало ЕО апсолутни износи 
што според прописите постоеле на 31 јули 1982 
година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата на пазарот во движењето 
на цените заради чии отстранувања е донесена, со 
тоа што најдоцна до истекот на рокот од 6 месеци 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
ќе се преиспита дали постојат причини за з а д р ж у -
вање на оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 86 
март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Е. п. бр. 87 
4 март, 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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' 164. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за со-

ставот на сојузните ком,итети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претсед,ателот на Со-
јузниот комитет за енергетика и ин,дустрија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ. НА СОЈУЗНИ-
ОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

' 1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија се делегирани: 

а) од страна на определени сојузн,и орга,н на уп-
ра,вата и сојуз,ни организац,ии, самоуправн,и органи-
зации и заедници и општествени организац,ии во ф е -
дерацијата како н,ивни претставници, и тоа: 

1) од Сојузниот секретаријат за народна одт 
брана: 

Милорад Паштровиќ, генерал-мајор; 
2) од Сојузниот завод за општественото плани-

рање: 
Јово Кепчија , директор во Сојузниот ' завод за 

. општествено пла,нирање; 
3) од Интересната заедница на Југославија за 

економски односи со странство: 
инж. Раде Чалиќ, претседател на Самоуправна-

та интерес,на заедница на СР Србија ,за економски 
односи со странство; 

4) од Сојузот н,а републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за научна дејност 
на Социјалистичка Федеративна Републи,ка Југосла-
вија : 

д - р Мурис Османагиќ, секретар на Републичка-
та ' заедница з,а научна работа на СР Босна и Хер-
цеговина ;, 

5) од Стопанската ,комора на Југославија : 
Божин Јовановиќ, член на Претседателството на 

Стопанската комора на Југославија; 
б) од Заедницата на економс,ките институти: 
д -р Перо Бјелица, директор на Институтот за 

економи,ка на индустрии ата; 
7) од Деловната заедница за истражување, раз-

вој и мирновременско користење на нуклеарната 
енергија: 

инж. Предраг . Анастасиевиќ, виш стручен со-
ветник на Институтот за нуклеарни науки „Борис 
Кидрич"; 

8) од Деловната заед,ница на југословенската ма-
шки огр а дба и електромашиноградба: 

инж. Душан Радојковиќ, генерален секретар на 
Деловната заедн,ица на југословенската машино-
градба и електромашиноградба; 

9) од Општото здружение н,а организациите на 
нафтното стопанство н,а Југославија : 

м-р Зоран Пуповац, сек,ретар на Општото здру-
жен,ие на организациите на нафтното стопанство на 
Југославија; 

10)- од Општото здружение на рудниците за јаг-
лен на Југосла,вија: 

инж. Љубо Ќук, секретар на Општото здруже-
ние н,а рудниците за јаглен на Југославија ; 

11) од Југословенскиот комитет на Светската кон-
ференција за енергија: 

д-р Љубиша Лазар, претседател на Југо,словен-
скиот комитет на Светската конференција за енер-

, гија; 

12) од Заедницата на југословенското електро-
стопанство: 

инж. Мирко Никшиќ, помошник на г,енерални-
от директор нај Заедницата "на југословенското еле-
ктростопанство; 

13) од Постојаната конференција на градовите 
и општините на Југослав,ија: 

м-р Божидар Поповиќ, генерален секретар на 
Постојаната конференција-на градовите и општини^ 

/ т е н,а Југослав,ија; 
0) од стра,н,а на извршн,ите совети на собранија-

та н,а републи,ките и'изврш,ните совети на собрани ' 
. јата на автономните покраини, . како нивни прет-

ставници, и тоа: ѕ 

1) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Републ,ика Босна и Херцеговина: 

Омер Туѓ, член на 'Извршниот совет и претседа-
тел на Републичкиот комитет за енергетика и ин-
дустрија; 

2) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија : , 

инж. Љубомир Коруновски, член на Извршниот 
совет и претседател на, Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво; 

3) од Из,вршниот сонет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Словенија: 

Јанез Стерниша, член на Извршниот совет, и 
претседател на Републичкиот комитет за енергетика; 

4) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Републ,ика Србија: 

д -р Душан Јов-ановиќ, член на Извршниот совет 
и претседател на Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и градежништво; 

5) од Извршниот совет на Саборот на Социјал 
листичка Република Хрватска : / ' 

Вјекосла,в Срб, член на Извршниот совет и прет-
седател на Ре,публичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија, рударство и зан,аетчиство; 

6) од Извршн,иот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Црна Гора: 

Р а ј к о Вукчевиќ, член на Извршниот совет и ре-
публ,ички секретар за стопанство; 

7) од Извршниот совет на Собранието на Соција-
л,истичка Автономна Покраина Бо ј вод, ина: 

Василие Пирошки, чден на Извршниот совет и 
претседател на покраинскиот комитет за енергетика, 
суровини и научнотехнолошки развој ; 

8) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово: 

Азиз Абраши. член на Извршн,иот совет и по- ' 
краински секретар за стопанство. 

2. Со денот н а в л е г у в а њ е т о во сила на ова реше-
ние престанува, да в а ж и Решението за утврдување 
на составот на Сојузниот комитет за енергетика и 

. индустрија („Службен л,ист на СФРЈ" , бр. 53/78, 
16/79, 67/79 и 63/81). 

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

. Бр. 901 
24 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, 
инж. Раде Павловиќ, с. р. 
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165. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извр-
шување на Буџетот на федерацијата за 1983 годи,на 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 78/82), сојузниот се-
кретар за финансии донесува 

1 У П А Т С Т В О 
З А СОДРЖИНАТА, РОКОВИТЕ И Н А Ч И Н О Т НА 
'ДОСТАВУВАЊЕ НА' И З В Е Ш Т А Ј О Т ЗА ОСТВАРЕ-
НИТЕ ПРИХОДИ Ш Т О ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ 

СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Органите и организациите.на федерацијата што 

со својата дејност остваруваат приходи, се должни 
до 15 во месецот за претходниот период да му дос-
тават на Сојузниот секретаријат за финансии Изве-
ш т а ј за остварените приходи. 

Член 2 
Извешта ј 6т од член 1 на ова упатство треба да 

содржи: план на приходите за текуштата година; 
салдо на ненаплатените побарувања по завршната 
сметка; од поранешните години —; по години; ф а к т у -
рирани услуги во текуштата година; наплатени по-
барувања од поранешните години; наплатени по-
барувања од текуштата година; износ на не-
наплатените побарувања од текуштата година пок-
риен со инструменти за плаќање, согласно со З а к о -
нот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 60/75, 13/76, 22/78) износ на нена-

платените побарувања од текуштата година што не е 
покриен со инструменти за плаќање, согласно со З а -
конот за обезбедување на плаќањето, помеѓу корис-
ниците на општествени средства ако истекол рокот 
од 15 дена од денот на настанувањето на должнич-
ко-доверителските односи; износ на побарувањата 
што не е платен во рок од 15 дена од денот на нас-

танувањето на должничко-доверителските односи; 
износ на средствата уплатен во буџетот на федера -
цијата до кра јот на извештајниот период и состојба 
на средствата на евидентната сметка на последниот 
ден во пер,иодот за кој се испраќа извештај . 

Член 3 
Извештајот за остварените приходи ,на сојузните 

органи и организации му се доставува на Сојузниот 
секретаријат за финансии на образецот бр. 1 што е 
отпечатен кон ова упатство и претставува негов сос-
т а в е н дел. 

Член 4 
Извештајот за остварените приходи треба да го 

потпишат функционерот што раководи со сојузниот 
орган односно со сојузната организација и сметкопо-
лагачот. 

. Член 5 
Ова упатство; влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето "во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 7-2451/1 
25 февруари 1,983 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Ј о ж е Флорјанчич, с. р. 

Образец бр. 1. 
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166. 

Врз основа н.а чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југосла- . 
виј а и за единственото монетарно работење на на -
род,ните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Од-
луката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и царична политика и на' заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 77/82) и Одлуката за оствару-
вање на целите и задачите на заедничката емисио-
ка и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ" , f3p. 10/83), Советот на гувернерите 
донесува , 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГО-

ДИНА 

; I. З А Е Д Н И Ч К И ОДРЕДБИ 

1. Народната банка на Југославија , заради ре-
гулирање на количината на пари во оптек, со оваа 
одлука ги утврдува условите за користење на при-
марната емисиј а за намените определени со Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре -
дитната политика во 1983 година (во натамошниот 
текст: Одлуката за целите во 1983 година), и тоа: 

1) за купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд или нивните интер-
ни банки врз основа на стоковно-паринни работи и 
за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на 
с т р а н с к а хартии од вредност што ги поседуваат 
организациите на здружен труд; 

2) за давање краткорочни кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд врз основа на сто-
ковно-парични работи во рамките н а ' определени 
селективни намени, к а к о и врз основа на други оп-
ределени исправи што произлегуваат од тие работи; 

3) за давање кредити на Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка (во натамош-
ниот текст: Југословенската банка) заради дополни-
телно кредитирање на банките по работите за извоз 
на опрема и бродови на кредит и за изведување \ 
инвестициони рабови во странство на кредит; 

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

2. При утврдувањето на условите за користење 
на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, к а -
ко и во случај на промена на тие услови, во согла-
сност со точка 2 став 2 на Одлуката за остварување 
на целите и задачите н а заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре -
дитната политика во 1983 година (во натамошниот 
текст: Одлуката за остварување на целите во 1983 
година), ќе се обезбеди вкупниот обем на примар-
ната емисија да се движи во рамките утврдени со 
Одлуката за остварување на целите во 1983 година, 
како и условите за користење на кредити за кре -
дитирање на извозни работи, кредитирање на про-
изводство и залихи на земјоделско-прехранбени 
производи и кредитирање на залихи на јаглен да 
бидат поповолни, во согласност со точка 5 став 5 и 
точка 6 на Одлуката за целите во 1983 година. 

. 3, Хартиите од вредност од точка 1 став 1 од-
редба под 1 на оваа одлука ги купува и кредитите 
од одредбите под 1 и 2 на точка 1 од оваа одлука им 
ги дава на банките народната банка на република-
та, односно народната - банка на автономната пок-
раина (во натамошниот текст: народната банка), на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на организации-
те на здружен труд, односно на нивните интерни 
банки од кои банките ги купиле тие хартии од вред-
ност, односно на кои банките им дале соодветни 
кредити. 

Кредитите на Југословенската банка за намени-
те од точка 1 одредба под 3 на оваа одлука ќе и ги 
дава народната банка на чие подрачје се наоѓаат 
седиштата на организациите на здружен труд на 
кои за тие намени Југословенската банка, преку 
банките, им дава соодветни кредити. 

Кредитите под точка 1 одредба под 4 на оваа 
одлука им ги дава на банките народната банка на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на банката што тие 
кредити им ги дава на граѓаните. 

4. Во согласност со одредбите од точка 6 став 3 
на Резолуцијата за политиката на остварувањето 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 во 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 77/82) и точка 8 на Одлуката за целите 
во 1983 година, а посебно за да се обезбеди вкуп-
ниот обем на примарната емисија да не може да ги 
премине рамките утврдени во смисла на точка 2 на 
Одлуката за остварување на целите во 1983 година, 
Народната банка на Југославија и народната бан-
ка ќе обезбедат увид, со претходната контрола, при 
користењето на примарната емисија за намените од 
оваа одлука, како и со дополнителна контрола, во 
текот на користењето на таа емисија, дали банките 
ги исполнуваат пропишаните услови, за кредитна 
способност и финансиска дисциплина и дали сред-
ствата се користат наменски, исклучиво за работите 
и под условите утврдени со оваа одлука. 

Врз основа на став, 1 од оваа точка, народната 
банка нема да купува хартии од вредност и да да -
ва кредити според оваа одлука на банките за кои 
во претходната контрола, при користењето на при-
марната емисија, ќе установи: 

1) дека не ги исполнуваат условите за кредитна 
способност пропишани со Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на банките 
и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 62/81); 

2) дека во својата политика на ликвидноста не 
обезбедуваат првенство во намирувањето на обврс-
ките спрема странство, не ги плаќаат уредно своите 
обврски и спрема странство и во земјата и не презе-
маат мерки за наплата на своите втасани побарува-
ња по дадените кредити и други п,ласмани; 

3) дека на денот на поднесувањето на барањето, 
односно на денот на разгледувањето на барањето за 
користење на 'средства имаат негативна состојба-на 
жиро-сметката к а ј Службата на општественото кни-
говодство; 

4) дека им даваат пласмани на корисниците за 
кои ќе се утврди дека не ги исполнуваат условите 
за кредитна способност и финансиска дисциплина 
утврдени со актите на банката; дека не ги намиру-

ваат своите втасани обврски по порано дадените 
кредити и други пласмани; дека своите настанати 
Стоковно-парични работи не ги обезбедуваат со ин-
струменти за обезбедување на плаќање во смисла 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу , 
корисниците на општествени средства („Службен^ 
лист на СФРЈ" , бр. 60/75, 13/76 и 22/78 - во ната-
мошниот текст: Законот за обезбедување. на пла -
ќањето) ; 

5) дека при' пуштањето на кредитот во корис- ' 
тење и во текот на користењето на кредитот не обе-
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збедуваат контрола на наменетата у,потреба на сред-
ствата од дадените пласмани и не преземаат мерки 
за наплата на пласманите по кои средствата1 не се 
користат наменски; 

6) дека не ги извршуваат обврските од опште-
ствените договори и самоуправните спогодби што се 
склучени во согласност со точка 10 на Одлуката за 

' целите во 19,83 година, како и во согласност со утвр-
дената кредитна политика на републиките и авто-
номните покраини; ' 

7) дека не. г.и вршат уредно - - навремено рас-
предел,бата и дозначувањето на наплатените девизи 
по основ на извршен извоз на стоки на организа-
циите на здружен труд што го извршиле тој извоз 
и дека не ги преземаат мерките предвидени со оваа 
одлука спрема корисниците на кредити за извозни 
работи кои не постануваат во согласност со одред-
бите од точка 15 ст. 8 до 12 на оваа одлука. 

Исполнувањето на условите од став 2 на оваа 
точка народната банка го проверува со претходна 
контрола, при купувањето на хартии од вредност и 
одобрувањето односно пуштањето, во користење на 
кредитите за намените од оваа одлука, врз основа 
на документацијата со ко ја располага при тој слу-
ча ј , и тоа: 

— врз основа на редовни и повремени извештаи 
што народната банка ги Прима од банките и извеш-
таите за извршената контрола на банките со ,кон 
народната банка располага во моментот на разгле-
дувањето на барањето за користење 'на ,средства, а 
врз основа на кои произлегува и се констатира дека 
банката не ги исполнува пропишаните услови за 
монетарно-кредитно регулирање; 

— врз основа на посебни извештаи и авизи што 
службата за кредитни работи во народната банка 
ги прима од други служби на истата банка или на 
Народната банка на Југославија, врз основа на кои 
може да се констатира дека банката во моментот на 
разгледувањето на барањето за користење на сред-
ства има некои од неуредностите од став 2 на оваа 
точка, 

Ако народната банка со проверка, во смисла на 
став 3 од оваа тлочка, установи дека банката во 
моментот на разгледувањето, на нејзиното барање 
за користење средства има која и да било неуред-
ност од'9тав 2 на оваа точка и дека нема докази за 
наменската употреба на средствата чие користење 
се бара, народната банка по писмен пат или усно ја 
известува банката за неизвршување на барањето, со 
образлаѓање на основите поради кои барањето не се 
извршува. По барање на банката, народната банка 
може да донесе решение за одбивање на барањето 
за користење на средства. ' 

Дополнителната контрола од став 1 на оваа точ-
ка и мерките во врска со таа ,контрола се оствару-
ваат во согласност со прописите. со кои е уредена 
таа материја, 

Одредбите од оваа точка согласно се примену-
ваат и врз Југословенската банка. 

5, Под банки, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат основните банки и здружените банки ос-
новани во смисла на Законот за основите на кредит-
ниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 2/77 и 59/81). 

II. К У П У В А Њ Е НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА Б А Н К И Т Е В Р З ОСНОВА 

НА ТИЕ ХАРТИИ 

6. Насочувањето на примарната емисија за наме-
ните од точка 1 одредба под 3 на оваа одлука ќе се 
острари во 1983 година 

1) со купување, преку банките, ка мениците 
издад,ени со рок за втасување до 90 дена и со ана л 

'HP банката, што ги. издале организациите на здру-
ж е в труд во областа на стопанството, или нивните 
интерни банки според одредбите од Законот за обез-
бедување на пл.аќањето; 

2) со давање кредити на банките врз подлога на 
мениците од одредбата под 1 на оваа точка, со авал 
на банката или на други корисници на општествени 
средства; 

3) со давање кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност што ги поседуваат ор-
ганизациите на здружен труд. 1 

7. Народната банка, преку, банките, ќе ги к у п у -
ва од организациите на здружен труд од областа на 
стопанството, или од Нивните интерни банки, мени-
ците од точка 6 одредба под 1 на оваа одлука, по 
кои до рокот ,на втасувањето не преостанува повеќе 
од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 200.000 
динари, под услов тие организации ,односно нивни 
интерни банки, како доверители во стоковно-парич-
ни работи, да ги прибавило од други организации 
на здружен труд од областа на стопанството, или 
,од нивните интерни банки. 

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

1) ако мениците ги содржат битните елементи 
предвидени со Законот за меницата („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на 
плаќањето и ако се исполнети условите 'за и з д а в а л е 
и а в а л и р а н а на тие 'меници во смисла на тој закон; 

2) ако мениците се претходно есконтирани од 
страна на банката преку ко ја ги купува народната 
банка, ако пред тоа есконтирање на јмалку еднаш 
се користени по пат на индсоирање како средство 
за плаќање во стоковно-паричните работи на орга-
низациите на здружен труд во областа на стопан-
ството, ако биле во портфелот на таа банка н а ј м а л -
ку 30 дена и ако he индосирани на народната банка. , 

Народната банка нема да купува меници до 
чи јшто рок на втасување преостанува помалку од 
10 дена, сметајќи од денот на приемот на мениците 
во народната банка, меници индосирани на ^ д а в а -
телот или ремитентот, к а к о и меници издадени од-
носно индосирани во врска со распределба на оства-
рениот заедничка приход помеѓу членките на ин-
терната банка или според други основи кои не 
претставуваат стоковно-парични работи. 

8. Мениците купени во смисла на Ј о ч к а 7 од 
оваа одлука народната банка ги презема во својот 
портфел и врши пресметување на есконтот. 

Номиналниот износ на купената меница, нама-
лен за есконт-каматата (експонираниот износ), на -
родната банка го пренесува на жиро-сметка на бан-
ката или го употребува за отплатување на втасаните 
кредити дадени на банката од примарната емисија. ' 

9. Народната банка, во согласност со член 18 од 
Законот за обезбедување на плаќањето, ја, поднесу-
ва, во рокот за втасување, меницата за наплата до 
Службата на општественото книговодство на ко ја е 
домицилирана меницата. 

Ако службата на општественото книговодство, 
поради немање можности за наплата во рокот на 
товар на средствава на - должникот или на банката 
авалист, меницата му ја поднесе на надлежниот суд 
на протест, народната банка, по приемот на известу-
вањето од службата на општественото книговодство 
за протестот на меницата, ги презема мерките за 
наплата во согласност со Законот за меницата. 

Ако наплатувањето на меницата de врши според 
став 2 од оваа точка, народната банка, покра ј ме-
ничниот износ; ја наплатува и каматата и трошоци-
те предвидени во 'чл. 47 и 48 од Законот за мени-
цата. ; . 

10. Народната банка им дава краткорочни к р е -
дити на банките врз основа на меници кои во сми-
сла на точка 7 од оваа одлука може да ги купува 
преку банките, без оглед на поединечната номинал-
на вредност на тие меници, на времето на нивното, 
д р ж е њ е во портфелот на банката, на преостанатото 
време до рокот за нивното втасување и дали се ме-
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ииците авалирани од банките или од други корис-
ници на општествени средства, и тоа во височина 
до ^5'0/о од номиналната вредност на вкупниот порт-
ф е л на тие меници што банката претходно ги есќои-
тирала, а најмногу до износот на ^ е с к о н т н и о т ли -
мит од точка 12 на оваа одлука. 

Банките се должни десет дневно да ја усогласу-
ваат состојбата на кредитот од став 1 на оваа точка 
со состојбата на вкупниот меничен портфел, во таа 
смисла Што состојбата на тој кредит не може да 
би^е поголема од утврдениот износ во тој став. 
Заради тоа, банките десетдневие и месечно ќ е и 
поднесуваат на народната банка к а ј ко ја го корис-
тат тој кредит десет дневен односно месечен извеш-
тај за дневните состојби на вкупниот портфел од 
став 1 на оваа точка, на образецот што го пропишу-
ва Народната банка на Југославија . 

11. Краткорочните кредити на банките врз под-
лога на странски хартии од вредност, од точка 6 
одредба под 3 на оваа одлука, народната банка ги 
дава врз подлога на меници и други странски х а р -
тии од вредност кои можат да бидат предмет на 
купопродажба на странскиот пазар на хартии од 
вредност, а кои ги поседуваат организациите на 
здружен труд по основ на извршен, извоз на стоки 
и услуги, и врз основа на кои банката им дала кре -
дити на тие организации. 

Кредитите од став 1 на оваа точка народната 
банка ги дава во височина од 45'0/о од износот на ди-, 
нарската противвредност на номиналната вредност 
на странските хартии од вредност што втасуваат до 
три месеци, сметајќи од денот на давањето на кре -
дитот до втасувањето на тид хартии од вредност, а 
најмногу до износот на кредитот што банката им го 
дала на организациите на здружен труд врз подло-
га на тие хартии од вредност и до износот на реес-
контНиот лимит од точка 12 на оваа одлука. 

К а к о подлога за давање на кредит од ст. 1 и 2 
на оваа точка и кредити, од точка 10 на оваа одлука 
не може да служи хартија од вредност што органи-
зацијата на здружен труд ј а прибави л а по основ на 
р а б о т а ' з а која користи документарен , кредит од 
примарна емисија. 

12. Народната банка ќе , купува меници од бан-
ките и ќе им дава кредити на банките според одред-
бите од точ. 7 до И . н а оваа одлука најмногу до 
износот на реесконтниот лимит, кој се утврдува за 
секоја банка во височина од 45% од износот на 
портфелот на тие меници според книговодствената 
состојба на банката на последниот ден во претход-
ниов месец, зголемен за износот на мениците.што 
банката ги реесконтирала к а ј народната банка, а 
на кои рокот за наплата не втасал. 

Процентот за утврдувањето на реесконтниот ли-
мит од став 1 на оваа точка Народната банка на 
Југославија ќе го усогласува според рамките" утвр-
дени со тримесечни проекции на монетарно-кредит-
ната политика. 

III. ДАВАЊЕ К Р А Т К О Р О Ч Н И КРЕДИТИ НА 
Б А Н К И Т Е ПО ОСНОВ НА СТОЌОВНО-ПАРИЧНК-
ТЕ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕ-

ЛЕКТИВНИ НАМЕНИ 

13. Народната банка на Југославија во 1983 го-
дина ќе обезбеди со. давање кредити на банките врз 
подлога на хартиите од вредност .и врз основа на 
други исправи што произлегуваат од стоковно-па-
ричните работи на организациите на здружен труд, 
дел од примарната емисија да се користи како по-
ддршка за остварување на селективен цели на мо-

'иетарно-кредитната политика по пат на учество за 
краткорочно кредитирање на објективните намени 
од точка 4.4 став 3 на вториот дел од Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина (во натамошниот текст: Општествениот план), 
(„Службен лист На СФРЈ" , бр. 17/81), и тоа: 

1) за извоз на стоки и услуги со кои Се обезбе-
дува девизен прилив; 

2) за општествено , организирано производство 
и за залихи на определени земјоделски ,и прехран-
бени производи; 

3) за пазарни и стоковни резерви на земјоделски 
и прехранбени производи, наведени во точка 4.4 
став 3 на вториот, дел од Општествениот план; 

4) за продажба, односно купување на домашна 
опрема и за бродови на кредит во земјата; 

. 5) за сезонски залихи на јаглен во рудниците 
за јаглен^ к а ј термоцентралите и Други големи пот-
рошувачи на јаглен во стопанството и к а ј трговија-
та во поголемите потрошувачки центри; 

6) за увоз што ќ е се врши согласно со прописот, 
што се Донесува врз основа на точка 5 став. 6 од Од-
луката за целите во 1983 година. 

Банките контролираат и обезбедуваат кредитите 
од примарната емисија одобрени за одделни намени 
од став 1 на оваа точка да се користат за намените 
за кои се одобрени. 

Банките кои, во смисла на став 2 на оваа точка, 
не ќе обезбедат кредитите од примарната емисија 
да се користат за намените од став Д на оваа точка 
и под условите од оваа одлука, се должни така ко-
ристените кредити да ги наплатат од организациите 
на здружен труд, односно да ќ ги вратат на народ-
ната банка и пред доставувањето на договорениот 
рок за враќањето. 

Кредити за кредитирање на извозот на стоки и 
услуги 

14. Кредитете за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги (точка 13 став 1 одредба под 1) бан-
ките можат да ги користат: , 

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

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

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

4) за , кредитирање на побарувањата по основ 
на извозот на опрема и на бродови на кредит и за 
изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

5) за кредитирање на производството и за под-
готвување на стоките за извоз; - ' , 

6) за кредитирање за подготвувањето на турис-
тичките и угостителските организации на здружен 
труд за вршење на услуги на странски туриси; 

7) за кредитирање, на производство и за подго-
твување на стоките за извоз по договорените работи 
што се наплатуваат во готово, а кои ги финансира 
Меѓу и? родната банка за обнова и развој, нејзините 
афили јации и Еурофима; 

8) за кредитирање на побарувањата од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој по основ на извр-
шените и наплатените работи и на вградената опре-
ма по инвестиционите' програми во Југославија . 

15. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги за готово (точка ,14 одредба под 1) 
банките можат да ги користат врз подлога на кре-
дитите што за таа намена им ги дале на организа-
циите на здружен труд врз основа.на исправите за 
извршениот извоз на стоки заверени од царинарни-
цата (извозна царинска, декларација) и-на исправите 
за извршените услуги на странските нарачувани 
(фактура, односно заклучница, договор со странски 
нарачувач на туристички услуги, договор склучен 
помеѓу домашна туристичко-патничка агенција и 
угостителско-хотелска организација на здружен 
труд за меѓусебни права и обврски во поглед па ко-
ристењето на кредитот-ка ј банката за кредитирање 
но, побарувањата спрема стргшство, или на друга 
извозна исправа), и тоа: 
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1) до височина од 65% од состојбата на кредити-
те дадени за извоз на стоки и услуги чиешто пла -
ќ а њ е е договорено во конвертибилни девизи, под 
услов крајниот рок на враќањето на кредитите да 
,не може да биде подолг од 90 дена; 

2) до височината од 62% од состојбата на креди-
тите дадени за извоз на стоки и услуги по кои е 
договорен клириншки начин на плаќањето, под 
услов крајниот рок на враќањето на кредитите да 
ќе може да биде подолг од 45 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа од-
лука, кредитите што банките ги даваат врз основа 
на договори за производство на опрема и на бродови 
за извоз и на договори за вршење на услуги во 
,странство, и тоа: 

1) до височина на вредноста на одделна заврше-
на фаза , ако со договорот е предвидено плаќање по 
ф а з и ; 

2) до височина на договорените аванси, ако со 
договорот ,е предвидено плаќање на аванси, род ус-
лов ,авансот да достасува во рокот од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на давањето на кредитот 
од страна на банката и неговата наплата да е обез-
бедена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
став 1 одредба под 1, на оваа точка се изедначу-
ваат, од гледиште на височината на учество на при-
марната емисија, кредитите дадени на, организации-
те на здружен труд за извоз на стоки и услуги на 
клириншкото подрачје по определени долгорочни 
меѓудржавни аранжмани" според списокот што' го 
утврдил Сојузниот извршен совет. . 

Извозот што се остварува во рамките ,на долго-
рочната кооперација помеѓу домашна орган,изација 
на здружен труд и странски партнер, со пресметка 
преку кантокорентн,а сметка, може да се кредитира 
сг,мо до височина на побарувањето на домашната 
организација на здружен труд по таа сметаа. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат работите од член 63 на Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 52/82). 

Роковите за враќање на к,редитите од оваа точ-
ка почнуваат да течат од ден.от на извршеното ца -
ринење на стоките, односно од денот на извршува-
њето на услугите, сообразно со Наредбата за опре-
делување на денот на извршувањето на услугите 
во надворешнотрговскиот промет (,,-Службен лист 
н а ' С Ф Р Ј " , бр. 2/78). 

,Исклучително, рокот за враќање на кредитите 
од став 1 на оваа точка може да се продолжи до 
вкупно 180 дена под услови корисникот на креди-
тот да 'поднесе до банката решение ,на народната 
банка за продолжување на рокот за внесување на 
девизите, донесено во согласност со одредбата на 
член 115 од Законот за девизното работење и кре -
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/81 и 77/82 - во натамошниот 
текст: Законот за девизното работење), и со прописи-
те донесени врз основа на тој член. , 

- Во рамките на рокот од ст. 1, 2 и 7 на оваа точ-
ка, а во согласност со роковите за наплата што ор-
ганизациите на здружен труд ги договориле со 
странски купувачи, банките ќе договараат враќање 
на кредитите за извоз на стоки и услуги од Орга-
низациите на здружен труд и враќање на кре -
дитите на народната банка во согласност со 
рокот за извршување на наплатата на поба-
рувањето, по извозот за кој е даден кредитот. 
Во согласност со тоа, банките, во рамките на рокот 
од ст. 1, 2 и 7 на оваа точка, ќе ги наплатуваат кре-
дитите за извоз на стоки и услуги од организации-
те на здруже,н труд и ќе и ги враќаат кредитите 
на народната банка истовремено со извршената на-
плата на побарувањата по извозот за кој е даден 
кредитот, , 

Под ден на наплатата од став 8 на оваа точка 
. се подразбира денот на наплатата утврден во смисла-

на член 113 ст. 1, 4чи 5-од Законот за девизното р а -
ботење, односно во смисла на прописите донесени 
врз основа на тој член. 

Кра јниот рок за в р а ќ а њ е на кредитот, во смис-
ла на ст. 8 и 9 на оваа точка, не може да биде под-
олг од 15 дена од денот кога износот на девизите 
е одобрен на сметката н а овластената банка, со тоа 
што тој краен рок не м о ж е да биде подолг од рок-
от од ст. 1, 2 и 7- на оваа точка. 

Ако организацијата н а здружен труд во рокот 
од ст. 1, 2 и 7 на о-ваа точка не ги внесе девизите 
остварени по основ на извозот на стоки и услуги 
што се кредитира во смисла на оваа точка, банката 
е должна за износот на ненавремено внесените де-
визи веднаш да го на,плати од таа организација 
соодветниот износ на кредитот, со на,плата на ре -
довна камата по стапка што банката ј а утврдила 
за наме,ните надвор од селективните и други п р и -
оритетни намени, и тоа з а целиот период на корис-
тењето на кредитот. 

Банката ко ј а дава нови кредити; за извоз на 
стоки и услуги на организациите на здружен труд 
кои не ги отплатиле достасаните кредити под ус-
ловите од оваа точка, не може да користи кредит 
од примарната ' емиси ја од оваа точка за тие нови 
кредити се до наплатата е а достасаните кредити, 
без оглед дали банката го отплатила користениот 
дел на кредитот од примарната емисија. 

16. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) бан- -
ките можат да ги користат до в,исочина од 60'0/0 од 
состојбата на кредитите што за ' таа намена им ги 
дале на организациите на з д р у ж е н труд в р з основа 
на исправи за извршен извоз на стоки заверени од 
царинарницата; на договори со странски купувачи и 
на други исправи од кои може да се види дека е во 
прашање извоз на комерцијален кредит и на соод-
ветни хартии од вредност, ако се предвидени со до-
говорот со странскиот купувач, а под услов корис-
тењето на кредитот од примарната емисија да не 
трае подолго од 24 месеца за извоз на сериска опре-
ма, 18 месеци за извоз на тра јни -потрошни добра и 
лј месеци за извоз на други стоки. 

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

Одредбите на точка 15 ст. 8 до 12 на оваа одлука 
се однесуваат и на кредитите од оваа точка. 

17. К,редитите за кредитирање на извозот на сто-
ки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 
14 под 3) банките можат да ги користат до височина 
до 80% од состојбата на кредитите што за таа каме-
на им ги дале на организациите на здружен труд 
врз основа на исправи за извршен извоз на стоки 
оверени од царинарницата, на договори со странски ^ 
купувачи и на други -исправи од кои може да се 
види дека е во прашање извоз на комерцијален кре-
дит и на соодветни хартии од вредност, ако се пред-
видени со договорот со странскиот купувач, а под 
услбв користењето на кредитите од примарлата. 
емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз 
на сериска опрема, 18 месеци за извоз на тра јни по-
трошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки 

,и извоз на услуги. 
Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-

ж а т да ги користат и за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги во земјите во развој што се врши 
ко рамките на краткорочните кредитни аранжмани 

4 склучени , со банките од тие земји. 
Одредбите од точка 15 ст. 8 до 12 на оваа одлука 

се однесуваат и на кредитите од оваа.точка. 
18. Кредитите за кредитирање на побарувањата 

по основ на извоз на опрема и бродови на кредит 
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и за изведување на (инвестициони работи -во стран-
ство на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги 
користат во висо-чина до 7Q0/0 од износот на побару-
вањата по кредитите што за таа намена им ги дале 
од својот кредитен потенцијал на домашни извозни-
ци, а кои побарувања достасуваат во рок до 24 ме-
сеци, почнувајќи од денот на давањето на кредитот 
на банката од страна на народната ба-нка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа 
точка банките поднесуваат до народната банка спе-
цификација на. договорите по кредитите што пра-
ват основа за користење на кредитите к а ј народ-
ната банка со преглед на отплатите што достасуваат 
до 24 месеци и со амортизациониот план што го со-
држи вкупниот износ на одобрениов кредит од кре-
дитниот потенцијал на банката, достасувањето на 
секоја отплата и крајниот рок на враќањето на 
кредитот. 

19. Народната банка во 1983 година ќ е и одобру-
ва на Југословенската банка кредити за кредити-
рање на извозот на опрема и бродови на кредит и 
за изведување на инвестициони работи во странс-
тво на кредит (точка 14 под 4) до височина од 10QQ/o  
од износот ^на побарувањата по кредитите што за 
таа намена Југословенската банка им ги дала на 
банките, а кои побарувања достасуваат во рок до 
36 месеци од денот на давањето на кредитот на Ј у -
гословенската банка од страна на народната банка. 

За користење на кредитите од став 1 на оваа 
точка Југословенската банка поднесува до народна-
та банка спецификација на договорите по банките, 
со преглед на отплатите што достасуваат BIO рок до 
36 месеци и со амортизациониот план што го содр-
ж и вкупниот износ на одобрениот кредит, доста-
сувањето на секоја отплата и кра јниот рок за в р а -
ќање на кредитот. 

20. Кредитите за кредитирање на производство-
то и за подготвување на стоките за извоз (точка 14 
под 5) банките можат да, ги користат во височина 
до 350/о од состојбата на кредитите што за тие на-
мени им ги дале на организациите н а здружен труд 
со рок на враќање до три месеци, со тоа што вку -
пниот обем на тие кредити од примарната емисија 
на територијата на една република, односно авто-
номна покраина, да не може да биде поголем од 
ЗО /̂о од состојбата на кредитите од примарната еми-
сија дадени за кредитирање на намените од точка 
15 до 19 и на точ. 22 и 23 на' оваа одлука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република, односно 

,автономна покраина, може да биде поголем од 300/0 
од состојбата на кредитите наведени во тој став 
за износот за кој тој обем е намален на териториите 
на други републики и автономни покраини, во со-
гласност со народните банки на тие републики, од-
носно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на ов,аа точка 
банките можат да ги користат врз . основа на кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд 
во областа на производството, и тоач врз основа на 
договори со странски нарачувани, на при јави за ск-
лучени извозни работи заверени од народната бан-
ка или на други исправи со кои се докажува дека 
кредитирањето производство, односно подготвување^ 
то на стоките за извоз ќ е се реализира со извоз на 
СТОКИ. 

РОКОТ за враќање на кредитите од оваа точка 
може да се договара и со рок подолг од три месеца, 
а во согласност со рокот на траењето на производ-
ството, односно на подготвувањето на стоките за из -
воз, со тоа што вкупниот рок на враќањето не мо-
ж е да биде подолг, и тоа: 

— од шест месеци, ако технолошкиот процес на 
производството, односно на подготвувањето на сто-
ките за извоз, трае подолго од три месеца; 

— од 12 месеци ако е во прашање производство 
на крупна опрема и на бродови на поголеми контин-

генти, односно на серии на опрема ч и ј ш т о циклус 
на производството трае подолго од 6 месеци. -

21. Кредитите за кредитирање н а подготовки за 
вршење на туристички услуги на странски туристи 
(точка 14 под 6) банките можат да ги користат до 
височина од 350/о од состојбата на -кредитите кои за 
тие намени им ги дале на туристичките и на угости-
телските организации на здружен труд за таа на-
мена, со рок за враќање до 3 месеца, со тоа што 
вкупниот обем на тие кредити од -примарната еми-
сија на територијата', на ед,на република, односно 
автономна покраина, почнува јќи од 1 окто-мври до 
31 декември 1983 го,дина, да не може да биде поголем 
од 50/о од состојбата на кредитите од примарната 
емисија дадени за кредитирање на намените од точ. 
15 до 19 и на тон. 22 и 23 на оваа одлука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република, односно 
автономна покраина, може да биде поголем од 50/0 
од состојбата на кредитите наведени во тој став за 
износот за ко ј тој обем е намален на териториите 
на други републики и автономни покраини, во со-
гласност со народните банки на тие републики, од-
носно автономни покраини.' 

Кредитите за намените од став -1 на оваа точка 
банките можат да ги користат само врз основа на 
кредитите дадени на , организациите на здружен 
труд од областа на туризмот и угостителството, и т а а : 
врз основа на договори склучени со странски нара-
чувачи непосредно и л и со посредување на домаш-
на туристичко-патничка агенција или врз основа 
на други исправи со кои се докажува дека кредити-
рањето подготвување на туристички услуги ќ е се ре -
ализира со вршење на услуги на странски туристи. 

22. Кредитите за кредитирање на производство-
то и за подготвување на стоките за извоз по догово-
рени работи што се наплатуваат во готово, а кои ги 
финансира Меѓународната банка з а обнова и развој , 
нејзините афили јации и Еурофима (точка 14 под 7) 
банките можат да ги користат до -височина од 500/о 
од состојбата на кредитите што за тие намени им ги 
дале на организациите на з д р у ж е н труд врз основа 
на договор со странски купувач и ,на доказ де4а до-
говорената работа је финансира меѓународна фидан- , 
сиска организација, по-д услови рокот за враќање на 
дадените кре,дити да не е подолг од д в е години. 

23. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развој ,по ос-
нов на извршените и на платените работи и на вгра-
дената опрема по инвестиционите програми во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
што делумно се финансираат од средствата н,а Ме-
ѓународната банка за обнова и развој (точка 14 под 
8) банките можат да ги користат до височина од 80О/о 
од износите на кредитите што им ги дале на орга-
низациите на здружен труд - инвеститори, и тоа 
врз осно-ва на соодветни исправи со кои се д о к а ж у -
ва дека работите и опремата се платени и дека р а -
ботата је финансира Меѓународната банка за обнова 
н развој , а под услов рокот на враќањето на креди-
тите да не е подолг од три месеца, почнува јќи од 
денот на користењето на кредитите к а ј народната 
банка. 

Кредити за кредитирање на општествено организи-
раното производство и на залихи на определени зе-

мјоделски и прехранбени производи 

24. Кредитите за кредитирање на општествено 
организир-аното производство и на залихи на опре-
делени земјоделски и прехранбени производи (точка 
13 под 2) банките можат да ги користат: 

1) за кредитирање на производството на пчени-
ца, оризова арпа, пченка, шеќерна репа, маслодај-
ни култури и тутун; 
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2) за кредитирање на гоењето на добиток (го-
веда, свињи, овци), 'живина, риби и- производството 
,на млеко; ' 

3) за кредитирање на сезонски залихи на дома- , 
шна пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, 
маслодајни култури, домашно сурово масло, шеќер-
на репа, шеќер и тутун; 

4) за кредитирање на сезонски залихи на трпез-
но грозје и јаболка во ладилници, на залихи на ви-
но во винарски визби во општествениот сектор, на 
залихи (на месо во ладилници и на залихи на млеч-
ни преработки од домашно производство. 
v , Давањето на кредитите на банките за намените 

. од став 1 одредби под 1 и 2 од оваа точка, народните 
ба^ки ќе го условуваат со обврска за банките да 
обезбедат при давањето на кредитите на организа-
циите на здружен, труд за тие намени да се исклу-
чи'Можност за двој-но кредитирање во случаите ко-
га кредитирањето на тие намени е обезбедено во 
смисла на точка 27 од оваа одлука. 

Давањето кредити на банките за кредитирање 
на залихите од став 1 одредби под 3 и 4 од оваа точ-
ка, народните багажи ќе го условуваат со обврска за 
банките, при давањето на кредитите за тие намени, 
ако ,кај с^ста банка се наоѓаат корисници на креди-
ти и за производство и за залихи на определени 
земјоделско-прехранбени производи, да обезбедува-
ат истовремено наплата на кредитите дадени за про-
изводство4 на производи од кои се формираат тие 
залихи. 

25. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство на пченка (меркантил -
на и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, мас-
лодајна репка, маслинки, шеќерна репа и тутун (то-
чка 24 под 1) банките можат да ги користат до ви-
сочина од 4СК)/0, а за производство на пченица (мер-
кантилна и семенска) — до височина од 500/0 од сос-
тојбата на кредитите што за тоа производство им 
ги дале на организациите на здружен труд врз ос-
нова на самоуправна, спогодба, односно договори за 
производство и испорака склучени со организациите 
на здружен труд што се занимаваат со преработка 
или доработка на тие производи и врз основа на до -
говори склучени со дирекција, односно со друга ор-
ганизација за резерви на прехранбени производи за 
производство на меркантилна, пченица, а најмногу 
до височ,ина од 350/0ј а за производство на пчени-
ца до височина од 40% од вредноста на договорено-
то производство, намалена за износот на, примените 
средства по основ на здружувањето во смисла на 
точка 27 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 почетокот на нивното корис-
тење и не можат да го преминуваат: за маслодајна 
репк,а 31 јули, за сончоглед и соја 31 октомври, 
за маслинки 31 декември, за оризова арпа 30л ноем-
ври, за пченка 15 декември и за шеќерна ре-
па 31 декември 1983 година, за тутун 31 март 1984 
год,ина, за пченица од родот на 1983/83 година 15 
август 1983 година, а за пченица од родот на 1983/84 
15 август 1984 година. 

Кредитите за кредитирање на производството 
на семенска пченица и семенска пченка банките 
можат да ги користат к а ј народната банка врз осно-
ва на самоуправна спогодба односно договори за 
производство и испорака склучени помеѓу производ-
ителските организации на здружен труд и органи-
заци-ите н-а г дружен труд што се занимаваат со 
преработка, односно доработка и промет на тие 
производ,и, под услов договорите да се регистрирани 
к а ј фондот за стимулирање на извозот на жито и 
преработки од жито. 

' Кредитите од оваа точка банките можат да им 
ги даваат на организациите на здружен труд, како 
за договорено производство на определени земјо-
делски производи во општествениот сектор на земјо-

делството, така и за производството на здружените 
земјоделски производители и за производството во 
кооперација со индивидуалните производители, во 
согласност со законот. t 

26. Кредитите за кредитирање на гоењето на 
добиток (говеда, свињи и овци), гоењето на живина 
(пилиња, 1луски; п а ј к и и мисирли), гоењето на риби 
и на производството на млеко (точка 24 под 2) бан-
ките можат да ги користат до височина од 40% од 
состојбата на кред.итите ш.то за тие на,мени им ги. 
дале на орга,низациите на здружен труд', а најмногу 
до 355% од вредноста на договореното производство, 
намалена з а , износот на примените средства по 
основ на здружувањето"" во смисла на точка 27 од 
оваа одлука. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на нив-
ното користење, не можат да бидат подолги од 12 
месеци — за гоење на говеда, 6 месеци — за гоење 
на1 свињи и овци, 3 месеца — за гоење на живина, 6 
месеци - за гоење на риби и 1 месец — за произво-

дство на млеко. 
Кредитите за кредитирање на гоењето на добиток, 

живина и риби и на производството на млеко, бан-
ките можат да ѓи користат к а ј народната банка врз 
основа к а самоуправни спогодби, односно договори 
за производството и испорака, склучени помеѓу про-
изводителските организа,ции на здружен труд и 
организациите на здружен труд ,што се занимаваат 
со преработка и промет на тие производи, а под 
услов договорите да се регистрирани, 'кај Фондот за 
унапредување на производството, и пласманот ќа 
добиток и добиточн,и производи. 

Одредбата од точка 25 став 4 на оваа одлука се 
однесува и на кредитите од оваа точка. 

27. Кредитите од точ. 25 и 20 на оваа одлука 
банките можат да ги користат и врз основа на кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд 
што здружиле труд и средства врз доходовни' односи 
односно здружиле средства во определени стоко-
вно-парични работи, под услов таквото здружување 
на средства да е регулирано со самоуправна спо-
годба, односно со договор за производство и испор-
ака, склучени пред почетокот на производството. 

Кредитите од став 1 На оваа точка банките 
можат да ги користат само ако од договорите и од 
другата документација може да се установи дека 
к а ј организацијата на здружен труд која користи 
кредит од точ. 25 и 26 на оваа одлука основицата 
за користење на тие кредити — е вредноста на дого-
вореното производство намалена за износот на здру-
жените средства. Банката што одобрува кредит во 
смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да 
ја извести народната банка на чие подрачје се 
наоѓа производителската i организација со која е 
договорено здружување на средствата. 

28. Кредити за кредитирање на сезонски залихи 
на тутун, (точка 24 под 3) банките можат да кори-
стат до височина од 45%, за кредитирање на сезон-
ски залихи на домашна пченица — до височина од 
6О'0/а, а за кредитирање на оризова арпа односно 
ориз, пченка, маслодајна култури, (сончоглед,, соја, 
репка, маслинки и семки од тикви) и на домашно 1 

,сурово масло, шеќерна репа и шеќер -г- до височина 
од 55% од состојбата на кредитите што за тие залихи 
им ги дале на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка односно со, доработка и 
промет на тие производи. 

Кред,итите од став 1 на оваа точка банките мо-
ж а т да ги користат под услов, со договор за кредит 
со организациите на здружен труд да е предвидено 
враќање на кредитите во согласност со динамиката 
на потрошокот или со реализацијата на залихите, 
но ко ја мора да биде во соглас,ност со стварните 
потреби на единствениот југословенски пазар, а не 
заради неоправдано формирање на залихи заради 
создавање на вештачки недостиг па стоки на пазар-
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от и заради притисок за зголемување на цените во 
. смисла на точка 7 од Одлуката за остварување на 

целите во 1983 година. Банките што користат кре -
дит од став 1 на оваа точка се задолжителни, со 
организациите на здружен труд да договорат нивна 
обврска дека динамиката на потрошениот односно 
реализацијата на залихите ќе ј а усогласуваат со 
потребите на единствениот југословенски пазар, со 
тоа што кра јните рокови за враќање на кредитите, 
почнувајќи од денот на почетокот на користењето 
на кредитите, а за залихите на тутун од денот на 
почетокот на користењето на секоја транша на кре-
дитот, да не се подолги: 

1) од 12 месеци — за залихи на пченица, ори-
зова арпа, односно ориз, пченка, маслодајна култу-
ри, односно дамашно сурово масло, шеќерна репа и 
шеќер, и да не то премршуваат за : пченица — 31 
јули; маслсдајни култури — домашно сурово масло 
— 30 септември; оризова арпа, ориз, пченка, шеќер -
на репа — шеќер — 31 октомври 1984 година; 

2) од 8 месеци — за залихи на семенска пченица 
и семенска пченка и да не го преминуваат за пче-
ница 31 јануари 1984, а за пченка 31 ма ј 1984 
година; 

3) од 15 месеци — за залихи на тутун и да не 
го поеминуваат 31 ма ј 1985 година. 

Одредбата од точка 25 став 3 на оваа одлука се 
однесува и на кре,дитите за кредитирање на залихи 
тза семенска пченица и семенска пченка од оваа 
точк^. 

29. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи 
на трпезно грозје и јаболка во ладилници, на зали-
хи на в.ино од домашно производство во винарските 
визби на општествениот сектор, на залихи на месо 
во ладилниците и на залихи на млечни преработки 
од домашно производство (точк,а 24 под 4) банките 
можат да ги користат до височина од 40'% од состо-
јбата на кредитите што за тие залихи им ги дале 
на организациите на здружен труд, а најмногу до 
40,0/о од вредноста на кредитираните залихи. 

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

1) ед 6 месеци —за залихи на трпезно грозје и 
јаболка во- ладилнитди, со тоа што да не го преми-
нуваат 30 април 1984 годи,на; 

2) од 12 месеци — за залихи на вино од домашно 
производство во винарски визби во општествениот 
сектор, со тоа што да не го преминуваат 31 октомври 
1984 година; 

3) од 3 месеца — за залихи на месо во ладил-
н и к ! и за залихи на млечни производи од домашно 
производство. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во 
ладилници — произзодителските организации н а 
здружен труд и организациите што се занимаваат 
со промет на тие производи на големо за количините 
складирани во ладилниците; 

2) за залихи на вино — организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со производство на 
вино; 

3) за залихи на млечни производи — органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на млеко и млечни производи; 

4) за залихи на месо ЕО ладил,ници — органи-
зациите на здружен труд на кланичката индустрија. 

Под залихи на вино што можат да бидат пре-
дмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите на вино произведено во со-
гласност со прописите на републиките и автономни-
те покраини. 

Под залихи на млечни" производи што можат 
да бидат предмет на кредитирање, во смисла на 
оваа точка, се подразбираат залихите што по сво-

јот квалитет им^ одговараат на пропишаните стан-
дарди. 

Врз кредитиве од оваа точка се применуваат 
одредбите од точка 28 став 2 на^ оваа одлука кои 
се однесуваат на обврската за в р а ќ а њ е на кредитите 
во согласност со динамиката на потрошокот и со 
реализацијата на зал,ихите. 

30. Кредитите за кредитирање на општествено 
организираното производство и на залихите на зем-
јоделски и прехранбени производи од точ. 25 до 
29 на оваа одлука, банките м о ж а т да ги користат 
врз основа на следните исправи, што ги доставуваат 
до народната банка, и тоа: 

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

2) самоуправните спогодби, односно договори за 
производство и испорака склучени помеѓу органи-
зациите на здружен труд од точ. 25, 26 и 27 н а оваа 
одлука; 

3) фактурите и другите исправи или изводи 
од книговодствената состојба на кра јот на претход-
ната декада за количината и вредноста на залихите 
за кои се користи кредитот од точ. 28 и 29 на оваа 
одлука; 

4) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и пласманот на добиток и добиточни 
производи или од соодветната самоуправна заедни-
ца (фонд и сл.) во републиката односно автономната 
покраина за регистрирање на договореното гоење и 
испорака на добиток односно живина , за кои се 
користи кредитот од точка 26 на оваа одлука. 

5) потврда од Фондот за стимулирање н а изво-
зот на жито или од соодветна самоуправна заедница 
за стимулирање на извозот на ж и т о и преработки 
од жито за регистрира-ње на договорите за производ-
ство и испорака на семенска пченица и семенска 
пченка по основ на кои се користи кредитот од точ. 
25 и 28 на оваа одлука. 

Покра ј исправите од став 1 на оваа точка што vt 
ги доставуваат на народната банка, банките се дол-
ж н и по кредитите дадени на организациите на здру-
ж е н труд да обезбедат и друга вообичаена доку-
ментација од ко ја со сигурност може да се утврди 
дека дадените кредити се користат наменски и дека 
во секое време се покриени со соодветна в р е д н о с -
на кр е д итир aiH о т о производство, односно со залихи 
на определени земјоделски и прехранбени про-
изводи. 

31. Пресметката на вредноста на производството 
и на залихите на земјоделски и прехранбени про-
изводи, заради утврдување на височината на уче-
ството на примарната емисија во к р а т к о р о ч н о ^ 
кредитирање на тоа производство, односно на з али-
хите по оваа одлука, ќе се вјрши во согласност со 
член 48 од Општествениот договор за остварување на 
политиката за развој на алроиндустрискиот ком-
плекс утврдена со Општествениот план на Југо -
славија за периодот од 1981 до 1985 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 59/82), според утврдените 
п р о и з в о д и т е л о т продажни цени, а за производите 
за кои тие цен,и не се утврдуваат според остваре-
ните откупни цени. За производите за кои не се 
пропишани производителски продажни цени, одно-
сно не постојат остварени откупни цени, пресме-
тките на вредноста на производството и на з а л и -
хите на тие производи ќе се вршат според остваре-
ните продажни цени на производителите намалени 
за 15'%. 

Кредити за кредитирање на пазарните стоковни резе-
рви на земјоделски и прехранбени производи 

32. Кредитите за кредитирање на пазарните сто-
ковни резерви на зе,мјоделски прехранбени про-
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изводи (точка 13 под 3) ко,и се формираат на ниво 
на општествено-политичките заедници (општини, 
автономни покраини, републики и федерација) , бан-
ките можат да ги користат до височина од 409/о од' 
состојбата на кредитите кои за таа намена им ги 
дале од својот кредитен потенцијал на организации-
те на здружен труд, односно на други општествени 
правни лица к а ј кои тие резерви се формираат. 

Одредбите од став 1 на оваа точка за кредити-
рањето на пазарните стоковни резерв,и на земјо-
делски и прехранбени производ,и на ниво на ф е д е -
рацијата се однесуваат и на стоковните резерви на 
тие производи што се формираат од домашното про-
изводство, к а к о сојузни стоковни резерви, во согла-
сност со одредбите од Законот за сојузните сто-
ковни, резерви („Службен лист ага СФРЈ" , бр. 14/75 
и 40/81). 

Рокот на враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подлог од 12 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на секој поедине-
чен износ — транша на одобрениот кредит. 

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

1) договори за кредити што банката им ги дала 
на организациите на здружен труд, односно на 

други општествени правни лица за формирање на 
резерви; 

2) договор за складирање на стоковни резерви 
склучен помеѓу корисникот на кредитите и склад-
иштарот во кој, покра ј другото, е предвидена и 
обврска за складиштарот на корисникот на креди-
тите месечно да му дава податоци за состојбата на 
складираните производи; 

3) фактури и ТФУ^ исправи со кои се докажу-
ва количината и вредноста на кредитираните стоко-
вни резерви; 

4) преглед на договорената динамика на отпла-
тите на кредитите. 

Пресметка на вредноста на земјоделските и пре-
хранбените производи зраради утврдување на висо-
чината на учеството на примарната емисија во кре -
дитирањето на пазарните стоковни резерви од оваа 
точка ќе се в р ш и според цените по кои се форми-
раат тие резерви. 

Кредити за кредитирање на продожбата односно на 
купувањето на домашна опрема и бродови на кре-

дит во земјата 

33. Кредитите за продажба односно за купува -
ње на домашна опрема и бродови на кредит во зем-
јата (точка 13 под 4) банките мож,ат да ги користат: 

1) за продожба на кредит — врз основа на не-
втасани меници издадени во смисла на член 38 од 
Законот за обезбедување на плаќањата , кои банките 

ѕги имаат во својот меничен портфељ, а кои ги ку -
пиле (ги есконтирале), организациите на здружен 
труд на начинот и под условите пропишани во чл. 16 
и 17 од тој закон; 

2) за купување на кредит — врз основа на дого-
вори за кредити дадени на организациите на здружен 
Т руд — инвеститори за купување на домашна опре-
ма, односно бродови на кредит врз основа на дого-
вори за купопродажба склучени почнува јќи од 2 ап-
рил 1977 година, како ден на влегување во сила на 
Одлуката за мерките за спроведување на монетар-
но-кредитната политика во 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 14/77, 38/77 и 50/77) и врз основа 
на меници што банката ги п р и ј а в и л а за обезбедува-
ње на в р а ќ а њ е на даде,ните кредити. 

Кредитите за продажба на домашна опрема, од-
носно на бродови на кредит од одредбата под 1 став 
1 на оваа точка банките можат да ги користат само 
врз основа на меници што се издадени според до-
говорите за купопродожба на домашна опрема, од-

носно бродови на кредит, а кои втасуваат за п л а ќ а њ е 
во рок до една година, почнува јќи од денот на к о -
ристењето на кредитите, и тоа во височина од 65'0/0 
од износот на номиналната вредност на тие меници. 

Кредитите за продажба н а домашна опрема, од-
носно 'на бродови на кредит од одредбата под 1 став 
1 на оваа точка по основ на меници земени во ес-
ко нт од прометните организации на здружен труд 
што посредуваат во купопродажбата помеѓу произ-
водителите и инвеститорите, банките можат да ги 
користат само под услов да располагаат со докумен-
тација од ко ја се гледа дека таа прометна органи-
зација му ј-а платила на производителот во готово 
опремата, односно бродовите од домашно производ"' 
ство испорачани на инвеститорот на кредит. 

К а к о продажба на кредит, во смисла на оваа 
точка, се смета продажбата н а опрема, односно на 
бродови на кредит ч и ј рок на п л а ќ а њ е не е покра -
ток од две години. 

Кредитите за к у п у в а њ е на домашна опрема и 
бродови на кредит од одредбата под 2 став 1 на оваа 
точка, банките можат да ги користат во височина 
од 650/о од износот на побарувањата по кредитите 
дадени на организациите н а здружен труд — купу-
вачи инвеститори, кои втасуваат за наплата во рок 
до една година, почнува јќи од денот на користење-
то на кредитите к а ј народната банка. 

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не мо-
ж а т да се засметуваат побарувањата по кредитите 
дадени на железничките транспортни организации 
на здружен труд во смисла на За,конот за обезбе-
дување средства на железничките транспортни ор-
ганизации на здружен труд за купување на шин-
ски возила од домашно производство (,,Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 77/82). 

К а к о домашна опрема, односно бродови, во смис-
ла на оваа точка, се сметаат финални производи на 
домашни организации на здружен труд во дејнос-
тите: металопреработувачката, машиноградбата, п р о -
изводството на сообраќајни средства, бродоградбата 
и во производството на електрични машини и апара-
ти наменети за инвестиции во основни средства на 
орга,низациите на з д р у ж е н труд. 

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точ-
ка, како домашна опрема се сметаат и гумени тран-
спортни ленти и цементно-азбестни цевки што по 
својата технолошка функција , се составни делови 
на инвестиционата опрема од тој став и што непо-
средно им се испорачуваат на организации на здру-
ж е н труд — купувачи инвеститори. 

Со продажбата односно купувањето на д,омашна 
опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа точ-
ка, се изедначуваат плаќањата по фазите на произ-
водств-ото на бродови и други пловни морски и реч-
ни објекти и друга опрема што се произведува по 
фазите — до височината на вредноста на одделна 
завршна фаза , ако купувачот инвеститор ја п р и ф а -
тил обврската за плаќање по ф а з и и ак-о п,роизво-
дителот врачил меници издадени во смисла на од-
редбата под 1 став 1 на оваа точка, во височина на 
вредноста на завршената фаза . 

Со кредитите од одредбата под 2 ста,в 1 на оваа 
точка се изедначува кредитирањето на продажбата 
на земјоделски машини и на друга земјоделска 
опрема од домашно производство на индивидуални 
земјоделски производители на кредит непосредно од 
страна на производителите или преку други органи-
зации на здружен труд. 

Кредити за кредитирање на залихи на јаглен од до-
машно производство 

34. Кредити за кредитирање на залихи на јаглен 
од домашно производство (точка 13 под 5) банките 
можат да користат, и тоа: 

1) за кредитирање на сезонски залихи на јаглен 
во рудниците на јаглен; 
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2) за кредитирање на залихи на јаглен к а ј тер-
моцектралиуе и други големи потрошувачи на јаг-
лен ЕО стопанството штр имаат континуирана потро-
шувачка на ја,глен во текот на годината; 

3) за кредитирање на залихи на јаглен к а ј ор-
ганизациите на здружен труд ЕО стопанството — го-
леми потрошувачи на јаглен што имаат потрошу-
вачка на јаглен од сезонски карактер во' текот на 
годината (сезона на производствена кампања и се-
зона на греење); 

4) за кредитирање на сезонски залихи на јаг -
лен ка ј тр-говијата ЕО поголемите потрошувачки цен-
три. 

Кредитните од став 1 на -оваа точка банките мо-
.жат да ѓи користат до височина од 450/0 од состојба-
та на кредитите што им ги дале на организациите 
ни здружен труд 'за намени од ^ тој став, а најмногу 
до 45',Ј/о од вредноста на кредитираните залихи на 
јаглен. 

Кредити за кредитирање на сезонските салихи 
1 на ,јаглен на депонии во рудници за јаглен, одредбава 
под 1 став 1 од оваа точка, банките можат да корис-
тат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што 
корисници - ќа овие кредити можат да бидат ор-
ганизации на здружен труд — производители па ј а -
глен што на споите депонии имаат залихи на јаглен 
произведени ЕО 1983 година во количини што не се 
помали од количините што му. одговараат на прос-
ечното'производство во текот на 45 дена остварело 
во претходната година, како и роковите за враќање 
на тие кредити да не можат да бидат подолги, од 45 
дена, почнувајќи од денот на нивното користење. 

Кредити за кред,итирањ,е на залихи на јаглен 
к а ј термоцентрали и други големи потрошувачи на 
јаглен ЕО стопанството од одредбата под 2 став 1 од 
оваа точка, банките можат да користат Брз основа 
на кред,ити што им ги дале на термоцентрала.^ за ' 
залихи на јаглен потребни за просечна потрошувач-
ка до 45 дена, како и Брз "основ,а на кредитите даде-
ни за зал,ихи на јаглен на други , организации на 
здружен труд во стопанството, што имаат континуи-
рана. потрошувачка на јаглен, а чи јашто вкупна 
потрошувачка во текот на годината изнесува на јмал-
ку 120.000 тони, под услов роковите за враќање на 
овие кредити да не можат да бидат подолги од 45 
дена, почнувајќи од денот на нивното користење. 

Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен 
ка ј организациите на здружен труд во стопанството 
- големи потрошувачи на јаглен кои имаат потро-
шувачка на јаглен од сезонски карактер во текот 
на годината од одредбата под 3 став 1 од. "оваа-

точка, банките можат да ги4 користат врз основа 
на кредитите што им ги дале - на организациите' 
на здружен труд за залихи на даглан купен 
во периодот од 1 април до 31 септември 1983 година, 
под услов корисниците на овие кредити да можат да 
бидат организации на здружен труд во стопа,нство", 
то-чијашто вкупна годишна потрошувачка на јаглен 
изнесува на јмалку 30.000 тони, и роковитс за вра -
ќање на овие кредити да не можат да бидат подол- -
ги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното 
користење и да не можат да го преминуваат 28 фе=-
вруари 1984 година. 

Кредитите за кредитирање на залихи на јаглен 
ка ј организациите на здружен труд во трговијата ЕО 
поголемите потрошувачки центри од одредбата под 
4 став 1 на оваа точка, банките можат, да ги користат 
Брз основа' на кредитите што им ги дале на орга-
низациите на здружен труд во трговијата што се' 
занимаваат со пролет на огревен материјал за зали.-
хи на јаглен купен од рудниците ,за јаглен во пери-
одот од 1 април до 30 септември 1983 година, под ус-
лов тие организации на здружен труд год,ишно да 
им испорачуваат на кра јните потрошувачи на јмал -
ку по 10.000 тони јаглен "и роковите за враќање на , 
кредитите да не можат да бидат подолги од шест 
месеци, почнувајќи од денот на нивното користе-

ње и да не можат да го преминуваат 311 ј ануари 1984 
тодина. 

35. Кредити за кредитирање на залихи на ј а -
глен од точка 34 на оваа точка банките можат да 
користат фрз. основа на следните исправи', што и ги 
доставуваат н а ' н а р о д н а т а ба,нка, и тоа: 

1) договор за кредитите што банката им ги дала 
на организации на здружен труд за кредитирање 
на определени залихи на јаглен; 

2)" извод од книговодствената состојба за залихи-
те на јаглен на депонии во рудниците за јаглен; 

. 3) договор за купопродажбата и за динамиката 
на испораките на Јаглен склучени меѓу орга,низации-
те на здружен труд од точка 34 на оваа одлука и ор-
ганизациите на здружен труд производители на ј а -
глен; 

4) фактура и други исправи со кои се докажува 
количината и вредноста на, кредитиграните залихи 
на јаглен. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
и ги доставуваат на народната банка, банките се 
должни по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од к о ј а со сигурност може да се утв,рди 
дека да,дените кредити се користат на,менски и де-
ка во секое време се покриени со соодветна вред-
ност на кредитираните залихи на јаглен. 

Пресметката на вредноста на зал,ихите на^ ј а -
глен, заради утврдување на височината на- учеството 
на примарната емисија во кредитирањето на зали-
хите на јаглен од точка 34 став 1 одредба под 1 на 
оваа одлука ќе се врши по продажните цени на 
производителите на јаглен, а за залихи од одред-
бите под 2, 3 и 4 од став 1 — по наба/вните цени за 
јаглен. 1 л 

Кредити за кредитирање на уво,зот 
30. Кредитите за кредитирање на увозот бан-

ките можат да ги користат за кредитирање на увозот 
што се врши согласно со прописот што се донесува 
врз основа на точка 5 став 6 од Одлуката за целиге 
во 1983 година. v 

IV. ДАВАЊЕ К Р А Т К О Р О Ч Н И К Р Е Д И Т И НА Б А Н -
К И Т Е В Р З ПОДЛОГА НА КРЕДИТИТЕ ДАДЕ-
НИ НА ГРАЃАНИТЕ В Р З ОСНОВА НА ДЕФИ-

НИТИВНА П Р О Д А Ж Б А НА ДЕВИЗИ 
37. Примарната емисија во 1983 година -ќе се 

користи и за одобрување на кредити на банките врз 
подлога на дадените кредити на граѓаните за стан-
бена изградба, за купување на станови и за изград-
ба и спремање на занаетчиски работилници, земјо-
делски деловни објекти и други деловни објекти за 
вршење редовна дејност ,на граѓаните врз основа 
на дефинитивна продожба на девизи од нивните 
девизни сметки и де-визни штедни влогови. 

Кредитите од став 1 ,на оваа точка банките мо-
лчат да ги користат, и тоа: 

1) во височина до 25% од износот на одобрените 
и искористените кредити во 1933 година дадени на 
граѓаните привремено вработени во странство, кои 
ќе дадат докази од точка 4 став 1 на Одлуката за ко-
ристење на дев-изи'што граѓани и граѓански правни 
лицаv ги' д р ж а т на девизна сметка или на девизен 
штеден влог и за условите и начинот на продажба 
на одделни производи од домашно производство за 
динари што потекнуваат од продажба на девизи и 
за ослободување од плаќање основен данок на про-
метот на тие производи („Службен лист на СФРЈ" , 
бр, 62/82 и 64/82). ' - . 

2) во' височина до 150/0 од износот на одобре-
ните и искористените кредити во 1983 година да,дени 

" на Други граѓани што на банките им продаваат де-
визи од нивните девизни сметки. 

Кредитите од оваа точка им се даваат на бан-
ките со рок за враќање, сметајќи од денот на да -
вањето на кредитите на ба,нката, и тоа:^, 
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'— до 24 месеци по основа на кредитите дадени 
на граѓани од одредбата под 1 став 2 на оваа точка, 

— до 18 месеци по основа на кредитите дадени 
, на граѓани од одредбата под 2 став 2 на оваа точка. 

За користење кредити од оваа точка банките 
поднесуваат до народната ба,нка преглед на одобре-
ните и искористените кредити дадени на граѓаните 
за намените од став 1 на оваа точк,а, одделно за к р е -
дитите од одредбата под 1 став 2 на оваа точка, одде-
лно за кредитите од одредбата под 2 на тој став 
а во рамките на тоа — одделно за станбена изградба 
и за купување на станови а одделно за други намени. 
Во тие прегледи банките даваат податоци за износот 
на одобрениот и искористениот кредит, за износот 
на продадените девизи, и с к а ж а н во странска в а л у -
та и во динарица противвредност на денот на про-
дажбата, за височината на сопственото учество, од-
носно соочениот депозит и ' за договорениот рок за 
враќање на кредитот. По барање на народната бан-
ка, банките поднесуваат и друга потребна докумен-
тација . ( 

Во согласност со точка 5 став 7 од Одлуката за 
целите во 1983 година, банките со самоуправна спо-
годба ќе утврдат поповолни услови за давање кре -
дити на граѓаните од став 2 одредба под 1 на оваа 
точка. 

Банките што ^кор,истат кредити од оваа точка 
се должни да доставуваат до народната банка месе-
чен извешта ј за состојбата и промените на' креди-
тите дадени на граѓаните за намените од оваа точ-
ка . Овие извештаи банките ќе ги доставуваат до 
15-ти во месецот за претходниот месец, на образе-
цот што го' пропишува Народната банка на Југосла-

. ви ј а. 
Збирните и з в е ш т а ј од став 6 на оваа точка на-

родните банки ќе ги доставуваат до Народната бан-
ка на Југослав,ија најдоцна до 20-ти во месецот за 
претходниот месец. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Народната банка, во согласност со точка 7 
од Одлуката за остварување на целите во 1983 го-
дина, ќе го запре давањето на кредити и ќе изврши 
наплата на дадените кредити на банките за креди-
тирање на залихи на производи за кои со акт нд 
надлежниот сојузен орган за пазар и општи сто-
пански работи е утврдено дека на единствениот ју -
гословенски пазар настанал вештачки недостиг, и 
тоа во делот што се однесува на организациите на 
здружен труд од тој акт. 

Запирањето на натамошно давање на кредитите 
од став 1 на оваа точка се однесува и на барањата 
на банките за користење кредити за залихи на про-
рез води наведени во актот од тој став што не се ре-
шени до денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка на Народната банка на Југославија донесена во 
смисла на точка 7 од Одлуката за остварување на 
целите во 1983 година, а по основ на кредитите даде-
ни на организациите на здружен труд наведени чво 
актот од тој став. 

Наплатата на дадените кредити, на банките од 
став 1 на оваа точка се однес,ува на сите износи на 

' тие кредити искористени к а ј народната банка до 
денот на влегувањето во сила на одлуката на Н а -
родната банка на Југославија од став 2 на оваа то-
чка. Наплатата на тие кредити народната банка е 
должна да ја изврши независно од договорените 
рокови за наплата, и тоа во рок до 30 дена од де-
нот на донесувањето на решенија за запирање на 
кредитирањето и на наплатувањето на искористе-
ните кредити, со тоа што е должна такви решенија 
да донесе во рок од осум дена од денот на влегу-
вањето во сила на одлуката на Народната банка 
на Југославија. 

Ако во рокот до 30 дена од став 3 на 
оваа одлука банката остварува користење на при-

марната емисија по, други намени, народната банка -
од тие средства ќе ги наплати обврските по креди-
тите по кои се врши наплата во смисла на оваа то-
чка. \ 

Со решението од став 3 на оваа точка, народна-
та банка ќе ги обврзи банките веднаш да го запрат 
натамошното одобрување и користење на кредитите 
односно д^ пристапат кон наплата на искористени-
те кредити за залихи чиешто кредитирање се з а п и -
ра к а ј организациите на здружен труд според од-
луката на Народната банка н а Југославија. Роко-

' вите за запирање и наплата на тие кредити мораат 
да бидат во согласност со роковите што се утврде-
ни, со решението на народната банка. 

З а да се обезбеди следење на кредитите за з а л и -
хи на определени производи, банките ќе доставуваат 
до народната банка месечни извештаи за состојбата 
и вредноста на кредитираните залихи. Овие изве-
штаи банката ќе ги доставува до 15-ти во4 т екушти-
от месец за претходниот месец, на образецот што го 
пропишува Народнава ба,нка на1 Југославија. 

Збирните извештаи од став 6 на оваа точка н а -
родните банки ќе ги доставуваат до На,родната бан-
ка на Југославија на јдоцна до 20-ти во текуштиот 
месец за претходниот месец. 

39. Во согласност со точка 8 од Одлуката за ос-
тварување на целите во 1983 година, народната бан-
ка, врз основа на извештаите за поднесените прија,ви 
на органите на пазарната инспекција, во случаите 
кога откуп на основни земјоделско-прехранбени 
производи се врши спротивно на одредбите од склу-
чените договори за организиран откуп на тие произ-
води, веднаш ќе го запре натамошното кредитирање 
и ќ е изврши наплата на дадените кредити на банка-
та за залихи на тие з е м ј о д е л е ц прехранбени произ-
води к а ј организациите на здружен труд против кои 
е поднесена пријава . Истовремено; народната банка 
ќе ја обврзе банката да го ,запре кредитирањето и 
да изврши наплата на дадените кредити за залихи 
на тие производи од организациите на здружен труд 
против кои е поднесена пријава . 

Постапката од став 1 на оваа точка народната 
банка ќе ја спроведе без оглед на договорените ро-
кови за наплата на односните кредити, со тоа што 
решенија за тоа ќе донесе во рок од 8 дена од де-
нот кога е констатирано дека е поднесена пријава 
до надлежниот орган, а средствата ќе ги наплатат во 
рок од 15 дена, при што може да се применува и пос-
тапката од точка 38 став 4 на оваа одлука. 

40. Банките што даваат кредити за селективни 
намени од оваа одлука, -при користењето на тие кре-
дити не можат да вршат исплати по оние фактури 
односно исправи по кои плаќањето на стоковно-па-
ричните работи е договорено со одложен начин на 
плаќање врз основа на што корисниците по тие ис-
прави можат да остваруваат општа монетизација во 
смисла на точ. 7 до 10 на ова одлука. По работи за 
кои кредитите за производство на определени про-
изводи и за залихи на тие производи, во смисла на 
оваа одлука, се даваат со рок на враќање подолг од 
С месеци, банките можат по' фактурите и другите 

. исправи по кои плаќањето на стоковно-парични ра-
боти е договорено со одложен начин на плаќање, да 
вршат исплати од средствата на ,селективните кре-
дити о^ оваа одлука дури по истекот на договорени -

. ст рок на одложениот начин на плаќање, со тоа што 
рокот за користење на таквиот кредит по основа на 
таквите исплати се скратува за договорениот рок на 
одложениот начин на плаќање. 

41. Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките по оваа одлука под усло-
ви банките тие меници да ги есконтирале односно 
дале кредити на организациите на здружен труд по 
есконтни односно каматни стапки предвидени со 
самоупра,вна спогодба на банките. 

Ако банките не склучат спотодба од став 1 на 
оваа точка, есконтната стапка на есконтираната ме-
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ница односно каматната стапка на дадените креди-
аи од примарната емисија може да изнесува најмно-
гу до два процентни поена над пропишаната ескон-
тна односно каматна стапка што банките ја пла,ќаат 
на тие средства на Народната банка на Југославија. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се при-
менуваат на Југословенската банка. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
42. Пресметувањето на динарската противвред-

ност на странски средства за плаќање и на странски 
хартии од вредност, заради утврдување на височи-
ната на учеството на примарната емисија, во смисла 
на оваа одлука, ќе се врши, и тоа: 

— за плаќање односно за наплатување во кон-, 
вертибилна валута — по продажниот курс утврден 
на претпоследниот меѓубанкарски состанок на де-
визниот пазар во месецот што му претходнана ме-
сениот во кој е извршен из,возот односно во ко ј нас-
танала обврската за плаќање на царина за стоките 
што се увезуваат; 

— во клириншкиот платен промет — со приме-
на на пропишаниот курс за пресметување на плаќа-
њето џ наплатата. -

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

О. бр. 21 
2 март 1983 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик-гувернер, 

на Народната банка на Југославија, 
Миодраг Велгковиќ, с. р. 

167. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, во 
врска со член 15 став 3 од Законот за стандардиза-
цијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 и 11/80), 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автоном.ните покраини, Стопанската 
комора на Југославија, Заедницата на индустријата на 
вооружување и воена опрема, Заедницата на југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, Заедни-
цата на југословенските железници, Заедницата на 
југословенското електростопанство, стопанските ко-
мори на републиките, стопанските комори на авто-
номните покраини, Југословенскиот сојуз на органи-
зациите за унапредување на квалитетот, Сојузот на 
друштвата за унапредување на стандаризацијата на 
Југославија и Сојузот на инженерите и техничари-
те на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И ФОРМИТЕ НА СОРАБОТКАТА 
БРЗ УТВРДУВАЊЕТО НА ОПШТАТА ПОЛИТИКА 
НА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И ВРЗ УНАПРЕДУВА-
ЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ, РА-

БОТИТЕ И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
Со овој општествен договор се усогласуваат на -

чинот и формите на соработката врз утврдувањето 
,на општата политика на станда,рдизацијата, годиш-
ните и повеќегодишните ,програми за стандардиза-
ција, врз следењето на применувањето на стандар-
дите, унапредувањето н а типизацијата, унификаци-
јата и квалитетот на производите, работите и услу-
гите, како и врз други прашања од заеднички инте-
рес за учесниците на овој општествен договор. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор (во на-

тамошниот текст: учесници) се согласни, тргнувајќи 
од своите права и одговорности, заеднички да подгот-
вуваат1 предлози за утврдување на општата полити-
ка на стандардизација, типизација , унификаци ја и 
унапредување на квалитетот на производите, рабо-
тите и услугите и спроведувањето на таа политика. 

Член 3 
Учесниците се согласни да соработуваат во под-

готвувањето на повеќегодишни и годишни програми 
за стандардизација, типизација , унификација , и за 
унапредување на квалитетот на производите, рабо-
тите и услугите. 

Со програмите од став 1 на овој член ќ е се утвр-
ди КОИ прописи за југословенските стандарди, тех-
ничките нормативи, нормите на квалитетот и други 
прописи од областа на стандардизацијата, како ут кои 
грански стандарди треба да се донесат, и роковите 
за нивно донесување. 

Член 4 
Учесниците се обврзуваат дека, заради усогласе-

но уредување ,на одделни области, меѓусебно ќе со-
разботвуваат и ќе се договараат во постапката за 
подготвување на законите и прописите и за (начинот 
н а нивното извршување. 

Член 5 
Учесниците се согласни, тргнува јќи од своите 

права и одговорности, да соработув,аат врз изграду-
вањето на единствен информационен систем за ' стан-
дардите, техничките нррмативи, нормите на квали-
тетот и други прописи, како и за активностите во вр -
ска со нивното донесување и заради тоа ги утврду-
ваат правилата за размена на потребните, информа-
ции и документација. 

Ч л е н 6 
Стопанската комора на Југославија , Заедницата 

н а индустријата на вооружување и воена опрема, 
Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и 
телефони, Заедницата на југословенските железни-
ци, Заедницата на југословенското електростопан-
ство, стопанските комори на републиките и стопан-
ските комори на автономните покраини се обврзу-
ваат дека ќ е разменуваат информации за примену-
вањето" на прописите за стандардите, нормите на ква -
литетот и техничките нормативи и на други прописи, 
како и за проблемите што с,е појавуваат во нивното 
спроведување. 

Член 7, 
Учесниците се обврзуваат дека заради оствару-

вање на целите и усогласување на интересите во 
рамките на утврдената политика на стандардизаци-
ја, типизација, унификаци ја и унапредување на к в а -
литетот на производите, работите и услугите, ќе ги 
поттикнуваат организациите на здружен труд да пре-
земаат организациони кадровски и други мерки за 
унапредување на применувањето на стандардизаци-
јата, типизацијата и унификацијата , за унапредува-
л е на квалитетот на производите, работите и услу-
гите, и за остварување на другите цели утврдени со 
овој општествен договор. ' 

Член 8 
Учесниците, во согласност со своите права и од-

говорности, заради остварување на целите и зада-
чите утврдени со овој општествен договор ќе го пот-
тикнуваат склучувањето на општествени договори и 
самоуправни спогодби во областа на стандаризација-
та и на унапредувањето на квалитетот на произво-
дите, работите и услугите. 

Член 9 
Учесниците се обврзуваат дека на јмалку еднаш 

годишно ќе го разгледуваат спроведувањето на овој 
општествен договор. 
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Член 10 
Заради спроведување на ,овој општествен дого-

вор, учесниците ќе формираат Координадионен од-
бор ве,днаш по потпишувањето н а овој општествен 
договор. 

Член 11 \ 
Координациониот одбор го сочинуваат по еден 

претставник на секој учесник. 
Учесниците се согласни избор и именување на 

членови на Координациониот одбор да се врши на 
. начинот што го, утврдува секој учесник за член на 
тој Координациони одбор што го избира, односно 
именува. Членовите на Координационмот одбор се 
избираат на четири години. 

Претседателот на Координациоеиот одбор и него-
виот заменик ги избираат членовите на тој одбор од 
своите редови, на период од една година. 

Член 12 
Учесниците се согласни дека во рамките на К о -

ординациониот одбор: 
1) ќе ги усогласуваат активностите, врз утврду-

вањето на општата политика на стандардизацијата 
и унапредувањето ,ца квалитетот на производи, ра-
боти и услуги, и нејзиното спроведување; 

2) ќе ги усогласуваат програмите и плановите 
за стандаризација и програмите за унапредување на 
квалитетот на производите, работите и услугите; 

3) повремено ќе вршат оцена на состојбата во 
облста на с т а н д а р д и з а ц и ј а т а и, по потреба, ќе пре-
длагаат поведување постапка за ,измена и дополне-
ние на Законот за' стандардизацијата и донесување 
на мерки за доследно применување на тој закон; 

, 4) ќе формираат, по потреба, комисии и работни 
групи заради вршење на одделни задачи и работ.и, 
при што ќе определуваат носител на определена за -
дача или работа; , 

5) ќе донесуваат заклучоци за начинот на извр-
шување на одделни задачи и работи; 

6) ќе го ^следат извршувањето на задачиве и ра-
ботите и спроведувањето на-,утврдените активности; 

7) ќе ги разгледуваат извештаите и предлозите 
на комисијата и на раб,отните групи; 

8) ќе разгледуваат и други прашања од овој оп-
ш т е с т в е н договор заради по успешно спроведување 
^на политиката на стандардизација и на унапредува-
ње на, квалитетот на производите, работите и услу-
гите ; , 1 1 ' 

9) извештај за својата работа Координациониот 
одбор ќе им поднесува на учесниците на јмалку ед-
наш годишно. 

"Член 13 
Коордииациониот одбор донесува деловник за 

својата работа. 
- Координациониот одбор се состанува на јмалку 

еднаш годишно. 
За прашањата што ги разгледува, Координацио-

н и ^ одбор одлучува на ,начинот утврден со делов-
никот за работа на Координациониот одбор'. 

Член 14 
Во работата на Координациоеиот одбор можат 

да учествуваат претставници на одделни органи, ор-
ганизации и заедници, како и одделни научни и 
стручни работници. 

' Член 15 
Стручно-административните работи за потребите 

на Координациони^ одбор ги врши Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 16 
Трошоците за учество, во работата на Кордина-

цизониот одбор и на неговите работни тела ги подне-
суваат учесниците за своите ,претставници. 

За извршување на одделни задачи врз основа на 
овој општествен договор, фина-нсиски средства спо-

, годбено обезбедуваат заи,нтересираните учесници. 

' Ч л е н 17 
Секој учесник може да даде иницијатива за из -

мена и дополнение на овој општествен договор. 
Измени и дополненија на овој општествен дого-

вор се вршат по постапката по ко ја е склучен овој 
договор. 

Член 18 
Овој општствен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во ',,Службен лист на 
СФРЈ" . 

Белград, 15 декември 1982 година 

За Сојузниот извршен совет 
Раде П а в л о в ^ , с. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за енергетика и 

индустрија 

За Извршниот совет ,на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Миленко Арзжина, с. р. 
советник на претседателот на 

Републичкиот комитет за 
енергетика и индустрија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Љубомир Коруноска с. р. 
член на Советот и претседател на 

Републичкиот комитет за 
енергетика и индустрија 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Алојз Клемеичич, с. р 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за пазар и 

општи стопански работи 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

, Душан Јовановиќ, с. р. 
претседател на Републичкиот, 

комитет 'за енергетика, индустрија 
и градежништво 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Младен Јуричиќ, с. р. 
помошник на претседателот на 

Републичкиот комитет, за 
енергетика, ,индустрија, рударство 

и занаетчиство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Р а ј к о Вукчеииќ, с. р. 
' член на Советот и републички 

секретар за стопанство 
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З а Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Душан Вишниќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Азиз Абраши, с. р. 
член на Советот и покраински 

секретар за стопанство 

За Стопанската комора на 
Југославија , 

Страшо Христов, с. р. 
претседател на Претседателството 

на Стопанската комора на 
Југославија 

За Заедницата на индустријата на 
вооружување и воена опрема, 

генерал-полковник 
Ветар Бабиќ, с. р. 

претседател 

За Заедницата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, 

Бучиќ Чагоровиќ, с. р. 
претседател на Работоводниот 

одбор на Заедницата 

За Заедницата на Југословенските 
железници, 

Никола Филиповиќ, с. р. 
претседател на Работоводниот 

одбор 

За Заедницата на југословенското 
електростопанство, 

Б о ж и д а р Радуновиќ, с. р. 
генерален директор на Заедницата 

на југословенското 
електростопанство 

За Стопанската комора на 
СР Босна и Херцеговина, 

Салко Селимовиќ, с. р. 
претседател 

За Стопанската комора на СР 
Македонија, 

Благоја Силјановска с. р. 
претседател на Извршниот одбор 

З а Стопанската комора на СР 
Словенија, л 

Франц Гербец, с. р. 
член на Извршниот одбор 

З а Стопанската комора на СР 
Србија, 

Живомир Милутиновиќ, с. р. 
член на Претседателството 

З а Стопанската комора 'на СР 
Хрватска, 

Иван Новачиќ, с. р. 
член на Извршниот одбор 

З а Стопанската комора на СР 
Црна Гора, 

Воислав Кнежевиќ, с. р. 
претседател на Претседателството 

З а Стопанската комора на САП 
Војводана, 

Милош Влаиеавлевиќ, с . р I 
член на Претседателството 

З а Стопанската комора на САП 
Косово, 

Јусуф Зејнулаху, с.р. 
член на Претседателството 

З а Југословенскиот сојуз на 
организациите за унапредување на 

квалитетот, 
Лука Мирковиќ, с. р . 

извршен секретар 

З а Сојузот на друштвата за 
унапредување на 

стандардизацијата на Југославија, 
Дејан Амиџиќ, с. р. 

претседател на Претседателството 

З а Сојузот на инженерите и 
техзничарите на Југославија , 

Петар Радичевиќ, с. р. 
секретар 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ди-
мензиите, вкупните маси и осното оптоварување на 
возилата и ,за основните услови кои мораат да ги 
исполнуваат уредите и опремата на возилата во- соо-
браќа ј на патиштата, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 50/82", се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
МА ПРАВИЛНИКОТ З А ДИМЕНЗИИТЕ, В К У П Н И -
ТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ВО-
ЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ К О И МО-
РААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И ОНРЕ^ 
МАТА НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА ПА-

ТИШТАТА 

Во член 13 став 1 во уводната реченица по збо-
ровите: „во киловати" запирката и зборовите: „од-
носно во коњски сили" треба да се бришат. 

Во член 38 став 6 по зборовите: „ниту помала од 
0,35 т , " треба да се додадат по грешка изоставени-
те зборови: „а к а ј приклучните возила од предната 
страна не смее да биде поголема од 1,8 па ниту по-
мала од 0,35m". 

Во член 49 точка 3 во одредбата под в) по збо-
ровите: „од кон,дуктерот", треба да се додадат по 
грешка изоставените зборови: „или патниците". 

Во член 90 став 2 наместо: „став 2", треба да 
стои: „став 1". 

Во член 93 став 2 по зборовите: „можат да 
имаат", треба да се додадат по грешка изоставените 
зборови: „ ј а ж е или". 
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Во член 100 став 1 во точка 2 наместо бројот: „80". 
треба да стои: „89". 

Во член 103 став 1 во точка 2 во одредбата под 
о) по зборовите: „одредбата на член 67", треба да 
се додадат по грешка изоставените зборови: ,,ст. 1 
и 2 — во однос на патничките автомобили". 

Во точка 4 во одредбата под в), по затворената 
загра,да, запирката и зборовите: „како и одредбата 
на став 10", треба да се бришат. 

Во став 2 во точка 1 во одредбата под б) по збо-
ровите: „одредбата на член 26 став 3", треба да се 
дода,дат по грешка изоставените зборови: ,,— во од-
нос на прекинувачот кој автоматски се вклучува во 
моментот н а вклучувањето на одот наназад". 

Во точка 1 во одредбата под в) по зборовите: 
„одредбата на член 27 став 4", треба да се додадат, 
по грешка изоставените зборови:, ,— во однос на собо-
рените светла". 

Во' точка 1 во одредбата под г) по зборовите: 
„одредбата на 'член 49 став 1 точка Зв", треба да се 
додадат, по грешка изоставените зборови: ,,— во од-
нос на уредот за давање и примање знаци од патни-
ците". 

Во точка 1 текстот на одредбата под д) треба да 
се брише, а досе,гашната одредба под ѓ) станува од-
редба под д). 

Во точка 2 во одрдбата под б) наместо зборовите: 
„став 1", треба да стои: „ст. 1 и 2". 

Во точка 2 текстот на одредбата под г), треба 
да се брише. 

Во точка 3 во одредбата под а) по зборовите: „до 
четири седишта" запирката и зборовите: „патнич-
ките автомобили што влечат камп-приколка" , . тре-
да се бришат. 

Во точка 3 во одредбата под г) наместо зборо-
вите: „на член 96 став 6", треба да стои: „на член 
бб — во однос на приклучоците за влеча од предната 
страна на возилото". 

Во член 109 наместо зборовите: „член 63 ст. 2 и 
3", треба да стои: „член 63 ст. 4 и 5". 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врс,ки, Б е л -
град 10 февруари 1983 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Одлуката за дополне-
нија на Одлуката за условите под кои наплатување-
то во Југославија се врши во ефективни странски 
пари, странски чекови и кредитни писма, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 77/82, се поткрале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА З А ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД К О И НАПЛАТУВАЊЕТО 
ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ В Р Ш И ВО Е Ф Е К Т И В Н И 
СТРАНСКИ МАРИ, СТРАНСКИ Ч Е К О В И И К Р Е -

ДИТНИ ПИСМА 

Во точка 1, во новиот став 3, додаден во точка 2 
на Одлуката за условите под кои наплатувањето во 
Југославија се врши во ефективни странски пари, 
странски чекови и кредитни писма („Службен лист 

на СФРЈ" , бр. 77/82), наместо зборот: „конкурси" 
треба да стои: „конгреси", а наместо зборовите: „точ-
к а 4" треба да стои: „точка За". 

Од Народната банка на Југославија , Белград, 
1. февруари 1983 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ј у -
гословенските стандарди за чисти хемикалии, обја-
вен во „Службе,н лист на С Ф Р Ј " бр. 6/83, се поткра-
ла долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ З А ЧИСТИ Х Е М И К А Л И И 

Во член 1 точка 13 во четвртиот ред, наместо 
зборот: , ,хидрат" треба да стои: „пентахидрат". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
22 ф е в р у а р и 1983 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Пртвилникот за изме-
ни и дополненија на Правилникот за начинот на 
водење евиденција за извршените исплати и за дос-
тавување извешта ј за потрошените средства според 
Законот за основните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 8/83, се потерала долуна-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В А А 

НА П Р А В И Л Н И К О Т З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
Н И Ј А НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА НАЧИНОТ НА ВО-
Д Е Њ Е ЕВИДКНЦИЈА ЗА И З В Р Ш Е Н И Т Е ИСПЛА-
Т И И З А ДОСТАВУВАЊЕ И З В Е Ш Т А Ј З А ПОТ-
Р О Ш Е Н И Т Е ' СРЕДСТВА СПОРЕД З А К О Н О Т З А 
ОСНОВНИТЕ П Р А В А ПА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ Б О Р Ц И 

Во член 7 наместо зборот: „здружените" треба 
да стои: „потрошените". 

Од Сојузниот комитет за п р а ш а њ а на борците и 
на воените инвалиди, Белград, 28 февруари 1983 
година. 

НАЗПАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 238 став 2 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е З А М Е Н И К НА Д И Р Е К Т О Р О Г 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД З А МЕЃУНАРОДНА Н А -
УЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И Т Е Х Н И Ч К А 

СОРАБОТКА 

З а заменик не: директорот на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, просветно-културна и техничка 
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соработка се назначува Марин Гершковиќ, директор 
на Републичкиот завод за техничка соработка на СР 
Хрватска. 

С. п. п. бр. 153 ^ 
17 февруари 1983 година 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател , 
Звоне -Драган, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да' се одликуваат: 

, О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во р а -
ботата од значење за с о ц и ј а л и с т и ч к а т а изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Цесарец Радослава Аугуст, Р а ч к и Матија Бран-
ко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ. 

Сикетиќ Мија Јанко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба нт зем-
јата 

/ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' 

Вукасовиќ Дује Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовиќ Марка Мирко, Андроић Габра С т е -
пан, Б л а ж и ћ Антула Станко, Бру јић Милана Симо, 
Бујановић Николе Виктор, Царов Јосипа Јосип, Ци-
мић Алојза Рудолф, Дружинец-Зриншћак Мирка 
Антоније, Гиори-Хорват Едгар Рената,4 Грабровеп 
Стјепана Звонко, 'Ивањош Ивана, Иван, Ј у р и љ Ани-
це Илија, Јурковић Томе Јосип, Коренић Рудолфа 
Рудолф, Кос-Шкар јак Ивана Вера, Ковачић Круно-
слава Звонимир, Краљић Павао Ивица, Кунштек Јо -
сипа Алојз, Кур јак Ђуре Стево. Лешић Владимира 

Хрвој е, Марић Ивана Владимир, Михолић Јосипа 
Габријел, Млинарић Петра Јосип, Нинковић-Потко-
њак Милана Јелена, Новосел Мије Стјепан, Орловић 
Анте Винко, Панић Николе Петар,' Пожга ј -Ходалић 
Ђуре Анка, Прањић Па ја Марко, Ростохар Јосипа 
Драго, Салиии Мустафе Хасан, Смолковић Винка 
Иван, Шћуканец Ловре Стј елан, Шлабек Стјепана 
Ф р а ^ о , Штимац Ивана Ивица,, Туран Ђуре Ђуро, 
Ваљак Јосипа Владимир, Виличић Фрање Дарко, 
Вречић, Ладислава Бранко, В у к - Ј а њ а к Ивана Ива; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

. СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

" , Челеш-Гердевић Јосипа Олга, Манце Лавослава 
Младен, Ж и г м а н Драгутина Ивица. 

Бр. 88 
5 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамколиќ, с. р. 

УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

— в р з основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна-Република Југослави-
ј а одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени ^заслуги и постигнати успеси во р а -
ботата од значење за с о ц и ј а л и с т и ч к а изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД' СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Страниѓ Антдна Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
, ОД значење за социјалистичката изградба на земја -

та 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Могоровиќ Вјекослава Даворин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелини Ивана Марчело, Аиић Ивана Антон, 
Дамијанић-Добрила Лудвига Ванда, Дружета Н е д е л -
ка Бранко, К р и ж а н а ц Мате Романо, Лабињан Петра 
Јосип, Лончар Казмана Шиме, Новак Стјепана Иван, 
Р а ф а е л и ћ Јосипа Ернест, Штефанути Јосипа Алдо, 
Шур^н Антона Антон, Удовичић Антена Антон; 
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— за залагање 
на земјата 

во социјалистичката изградба 
156. 

Страна 
Уредба за измена на Уредбата за издато-

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ З А НАРОД 

. Смоквиќ Анѓела Серѓо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анчић Алојза Еђидио,. Банчић Јосипа Феручо, 
Бановац Јосипа Винко, Белетић Антена Антон, Б е р -
тен Јосипа Елио, Бравар ,Шиме Јордан, Бравар Ати-
лио Здравко, Бречевић Грах Алојза Грацијела, Бр е -
чевић Слободана Јосип, Чубрић Шима Томислав, 
Декарин Милана Мила, Дрндић Мира Франко, Фао-
рис Јосипа Антон, Галант Ивана Мартин, Грабар 
Ивана Рудолф, Гуштин Ивана Иван, Хекић Фрање 
Вјекослав, Једрејчић Велаи Цирил Вера, Јеленковић 
Марка Антон, Јурцола Ивана Миљенко, Ј у р и ћ - П а -
мић осипа Марија, Лабињан Бењамин Луцијан, Лов-
ринић-Ловрмнић Срећка Марија, Миколић Антона 
Антон, Мочибоб Ћирила Емилио, Мофардин Ивана 
Мирослав, Опатић Ј о с и п а Л и в и о , Пашкула Јосипа 
Милан, Паулетић Драга Антон, Пинцан-Смоковић 
Рика Вјера, Путица Ивана Никола, Путија Фрање 
Милан, Срдоч-Срдоч Анђела Милена, Станиќ Луке 
Ђино, Шаина Анђела Зорко, Шестан-Шестан Б е њ а -
мина Лина, Шестак Виктора Силвио, Шимац-Шимац 
Мирка Мирела, Трошт-Валан Антона Нада, Валента 
Антуна Јосип, Врх-Вјекослава Руђеро, Вујевић Ми-
ле Кузман, Зовић Ивана Борис. 

Бр. 89 
8 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

152. Закон за измени и дополненија на Зако -
нот за покритие на курсните разлики 
настанати к а ј банките во 1980 и 1981 го-

' дина по основа на промената на курсот 
на динарот и по основа на текуштото де-
визно работење на банките — — - - 221 

153. Закон за задолжувањето на Народната 
банка на Југославија во странство во 
1983 година — - — — — — - — 221̂  

154. Закон за земање определени стоковни 
кредити во странство во 1983 и 1984 го-
дина — - — — — — - — - 223 

155. Одлука за потврдување на Статутот на 
Народната банка на Југославија 

Ците на патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во 
материјални трошоци - — — — — 
Уредба за дополненија на Уредбата за 
користење на конвертибилните девизи 
за плаќање во странство 
Одлука за условите под кои ф и з и ч к и 
лица можат да увезуваат, внесуваат и 
примаат определени предмети од стран-
ство^— — —. — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
регулирање на увозот на суровини и реп-
родукционен материјал во првото триме-
сечје на 1983 година што се плаќаат во 
конвертибилни девизи — — — — — 
Одлука за користење на кредити за лик -
видност — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
Генералниот секретаријат на Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 

, Одлука за користење на средствата на 
резервниот фонд на банките — — — 
Одлука за определување на највисоките 
цени за семе на хибридна пченка од 
родот на -1982 година 
Решение за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија — - — - — -
Упатство за содржината, роковите и на -
чинот на доставување на Извештајот за 
остварените приходи што! органите и ор 
ганизациите на федерацијата ги оствару 
ваат со својата дејност — 
Одлука за / мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1983 
година — — — — — 
Општествен договор за начинот и ф о р -
мите на соработката врз утврдувањето на 
општата политика на. стандардизацијата 
и врз унапредувањето на квалитетот на 
производите, работите и услугите 

Исправка на Правилникот - за димензиите, 
вкупните маси и осното оптоварување 
на возилата и за основните услови кои 
мораат да ги исполнуваат уредите и оп-
ремата на возилата во сообраќај на па-
тиштата 
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160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

225 

- - - 225 

226 

228 

229 

229 

- - - - 230 

231 

- - - 232 

- - 233 

- 243 

- - 245 

246 

Исправка на Одлуката за дополненија на Од-
луката за условите под кои наплатува-
њето во Југославија се врши во ефекти-
вни странски пари, странски чекови и 
кредитни писма — - — — — — — 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за чисти хемикалии — — — 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за 'начинот на 
водење евиденција за извршените испла-
ти и за доставување извештај за потро-
шените средства според Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци — — 

Назначувања и разрешувања — — — — 
246 
246 

— 224 Одликувања — — - - — - т — — . — - ' 247 

Издавач; Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр, 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 
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