
Цена на овој број е 102 динари. — 
Претплатата за 1984 година изнесува 
1.425 динари. — Рок за рекламации 
15 дена. — Редакција: Улица Јована 
Ристика бр. I. — Пошт. фах 226. - Те-
лефони: Централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732: Телекс 11756 

806. 
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 УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГО-

ДИНА 
Се протласува Законот за утврдување на вкуп-

ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1985 година, 'што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 28 декември 1984 година. 

П. бр. 408 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -
дерацијата за 1985 година се утврдува во износ од 
609.570,200.000 динари. 

Член, 2 
Средства за делумно покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетов на федерацијата за 
1985 година ќе се обезбедат од - изворните приходи 
на федерацијата во износ од 404.908,600.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и износот на 
изворните приходи на федерацијата од член 2 на 
овој закон, во изнбс од 204.661,600.000 динари, ќе 
се обезбеди од придонесот на републиките и на 
автономните покраини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата за исплата на купо-

ните што втасуваат за наплата во 1985 година по 
обврзниците на федерацијата, издадени врз основа 
на Законот за пресметување и намирување на кур-
сните разлики во работењето на банките по девиз-
ните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/75 и 62/77), Зако-
нот за покритие на курсните разлики по девизните 
сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за 

периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79), Законот 
за извршување на Буџетот4на федерацијата за 1973 
година („Службен ЈЈИСТ на СФРЈ'*, бр. 71/72), Зако-
нот за утврдување на вкупниот обем На расходите 
на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Законот за утвр-
дување на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79 и 71/80), како и на 
купоните на обврзниците на федерацијата што 
втасале за наплата во 1981 година, а се одло-
жени со Законот за утврдување на вкупниот 
обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) и 
на купоните на обврзниците на федерацијата што 
втасале за наплата во поранешниве години, а чија 
застареност настапува во 1985 година — се одла-
гаат и ќе се исплатат во 1989 година во износите 
што требаше да се исплатат во 1985 година. 

Член 5 
Средствата за финансирање на Југословенската 

народна армија во 1985 година се предвидени спо- , 
ред стапка од 4,82% од планираниот национален1 ' 
доход за 1985 година. 

Ако во текот на реализацијата на Буџетот на 
федерацијата за 1985 година Сојузниот завод за оп-
штествено планирање даде нова процена на нацио-
налниот доход за 1985 година, ќе се предложи реба-
ланс на Буџетот на федерацијата за 1985 година за-
ради валоризација на средствата од став 1 на овој 
член. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари, 1985 

година. 

807. 
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 БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1985 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 декември 1984 година. 

П бр. 398 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпиќ, е. р. 

Понеделник, 31 декември 1984 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 71 ГОД. XI, 



БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1985 година ги содржи: 
1) изворните приходи на федерацијата, во вкупен износ од 404.908,600.000 динари; 
2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот што се издво-

јува во постојаната буџетска резерва -на федерацијата, во износ од 609.570,200.000 динари; 
3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи 

на федерацијата, во износ од 204.661,600.000 динари; 
4) придонесите на републиките и автономните покраини, во вкупен износ од 204.661,600.000 динари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 192,300.000 динари од извор-

ните приходи на федерацијата за 1985 година. 

Член 3 
Приходите по видови, форми и потформи и расходите по. основни намени се утврдуваат во 

Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУДЕ ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Класификацио-
нен број 

на фор-, на пот-
мата на формата 
прихо- на при-
дите ходите * 

И з н о с 
I. ПРИХОДИ на потфор-

мата на 
приходите 

на форма-
та на при-
ходите 

03-1 
03-1-1 

Вид ОЗ. Даноци на промет на производи и на надо-
мести за вршење "на услуги 
Данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет 233.579,600.000 

Вкупно вид ОЗ 

233.579,600.000 

233.579,600.000 

Вид 05. Такси 

05-1 Административни такси 1.499,900.000 
05-1-1 Конзуларни такси 1.190,000.000 
05-1-2 Царински такси 250,000.000 
05-1-3 Други сојузни административни такси 59,900.000 

05-3 Судски такси ' 100.000 

Вкупно вид 05 1.500,000.000 

Вид 06. Царина и други увозни давачки и -
лежарина 

06-1 Царина 99.339,000.000 
06-2 Посебни увозни давачки и такси 56.493,000.000 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки ; , 48.689,000.000 

06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање 7.800,000.000 
06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магазини 4,000.000 

Вкупно вид 06 155.832,000.000 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, при-
ходи на органите на управата и други приходи 

07-2 Приходи на органите на управата 9.823,000.000 
07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 9.823;000.000 

07-4 Други приходи 
Вкупно вид 07 

4.174.000.000 
13.997,000.000 
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1 2 3 4 5 

Вид 08. Приходи од други општествено-долитички 
заедници 

08-1 Придонеси на републиките и автономните покраини 204.661,600.000 
08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 

Херцеговина , 28.286,552.000 
08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Маке-

донија 12.066,343.000 
08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 31.000,286.000 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија 

без автономните покраини 50.707,057.000 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 52.961,346.0004 

08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 4.321,189.000 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 24.320,078.000 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 998,749.000 
Вкупно вид 08 204.661,600.000 

Вкупни приходи за распоред (вид 01 до 08) 609.570,200.000 

Класификацио-
н и број И з н о с 

расло- • 
редна 
група 

распо-
р е д и 
под-
група 

II. РАСПОРЕД. НА ПРИХОДИТЕ распо-
р е д и 
група 

распо-
реди^ 
под-
група 

* 2 3 4 5 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како 
доход на работната заедница 12.546,450.000 

01-1-1 Средства за лични доходи 12.306,550.000 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 239,900.000 

01-2 Средства за материјални трошоци Ѓ721,636.000 
01-3 Средства за посебни намени 26.455,914.000 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите и делегатите 606,503.000 

01-3-2 Други посебни намени 11.114,464.000 
01-3-3 Средства за општи општествени потреби » 14.734,947.000 

01-4 Нестопански инвестиции и средства за опрема 3.566,000.000 

Вкупно основна намена 01. 44.290,000.000 

Основна намена 02 — Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 391.344,000.000 
02-1-1 Средства за Југословенската народна, армија во 

текуштата година ^ 
388.481,500.000 . 

02-1-2 Средства за покритие на расходите во врска со 
вршењето на услуги на корисници надвор од ЈНА 2.862,500.000 

Вкупно основна намена 02. 391.344,000.000 
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И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
« 

Член 4 
Расходите во износ од 609.570,200.000 динари што се искажани по основни намени во Билансот 

на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, Је распоредуваат по носи-
тели, корисници и по поблиски намени во посебен дел на Буџетот на федерацијата за 1985 година 
во следните'износи: -

Број на 
позици ј а 

Распоредна 
група и 

подгрупа Основна и поблиска намена 
И з н о с 

Позиција Основни 
намени 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СФРЈ 

Глава 1. Претседателство 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

Основна намена 04 — Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници 

04-2 
04-2-1 

Дополнителни средства 
Дополнителни средства на буџетите на републи-
ките и .автономните покраини 50.678,200.000 

50.678,200.000 

Вкупно основна намена 04. 50.678,200.000 

Основна намена 05 — Обврска во финансирањето 
на општествените дејности 

1 

05-9 
05-11 

Пензиско-инвалидско осигурување 
Боречко-инвалидска заштита 

88.796,500.000 
18.110,600.000 

Вкупно основна намена 05. 106.907,100.000 

Основна намена 06 — Други општи општествени 
потреби 

06-2 
06-11 

06-12 

Општествено-политички организации 
Надомест на Службата на општественото книго-
водство 
Друго 

1.311,800.000 

282,000.000 
8.600,000.000 

Вкупно основна намена 06. 10.193,800.000 

Основна намена 07 — Средства на резервите на 
федерацијата 

07-1 
07-2 

Издвојување во постојаната буџетска резерва 
Текушта буџетска резерва 

192,300.000 
220,000.000 

Вкупно основна намена 07. 412,300.000 

Основна намена 08 — Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федера-
цијата 

08-4 
08-4-2 

Обврски по уредити 
Долгорочни обврски од поранешните години 5.744,800.000 

5.744,800.000 

Вкупно основна намена 08. 5.744,800.000 
Вкупно распоредени и нераспоредени приходи 609.570,200.000 

1 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 119,600.000 
2 01--2 Средства за материјални трошоци 1,350.000 
3 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

18,300.000 на функционерите 18,300.000 
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1 2 3 4 5 

4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,056.000 
5 01-3-2 Патни трошоци 1,950.000 
6 01-3-2 Канцелариски материјал 4,200.000 
7 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,560.000 8 01-3-2 Трошоци за репрезентација 840.000 
9 01-3-2 Патувања и посети 55,000.000 

10 01-3-2 Надомест на надворешни соработници ч 66.000 
11 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 780.000 
12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 22,000.000 
13 01-3-2 Трошоци за услуги 54.000 
14 ' 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 900.000 
15 01-3-2 Набавка на службени и работни облеки 200.000 
16 01-3-2 Дополнување на опремата и инвентарот 5,000.000 
17 01-3-2 Опремување и уредување на службени станови ', 300.000 
18 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на устав-

ниот поредок 120.000 
19 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
108.000 

233,384.000 
Вкупно глава 1 233,384.000 

Глава 2. Служба За репрезентативни објекти 
на Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

20 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 37,600.000 
21 01-2 Средства за материјални трошоци 2.9,780.000 
22 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 96.000 
23 01-3-2 Дополнување на инвентарот 720.000 
24 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 4,080.000 
25 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 600.000 
26 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 800.000 
27 01-3-3 Трошоци за одржување и користење на репре-

зентативните вили на Бриони 
Вкупно основна намена 01. 

130,000.000 
203,676.000 

Вкупно Глава 2 203,676.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27) 437,060.000 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

28 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 453,600.000 
29 01-2 Средства за материјални трошоци 4,900.000 
30 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите , 341,400.000 
31 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 16,684.000 
32 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 3,500.000 
33 01-5-2 Надомест на надворешни соработници 1,178.000 
34 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и на собрани-

ските тела 48,000.000 
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35 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 329,000 
36 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и спи-

санија ' 2,100.000 
37 01-3-2 Издавање на стенографски белешки 4,940.000 
38 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, билтени и други собраниски мате-
ријали 7,800.000 

39 01-3-2 Трошоци за парламентарни делегации 15,840.000 
40 01-3-2 Трошоци за репрезентација 924.000 
41 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1,780.000 
42 01-3-2 Членски влог на Интерпарламентарната унија 5,300.000 
43 01-3-2 

1 
Услуги извршени од други 3,000.000 

44 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 18,480.000 
45 01-3-2 Трошоци на печатницата 13,676.000 
46 01-3-2 Набавка на опрема и адаптации 5,160.000 
47 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната музеј-

ска поставка на Музејот I и II заседание на 
АВНОЈ 2,640.000 

48 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија 
и друг потрошен материјал 59,400.000 

49 01-3-2' Трошоци за работа на посебните комисии 960.000 
50 01-3-2 /Титов фонд за стипендирање на млади работници 

и на работнички деца на Југославија 700.000 
51 01-3-2 Уредување и меблирање на станови за службени 

потреби 1,500.000 
52 01-3-2 Трошоци за спроведување на избори и отповици 150.000 
53 01-3-2 Помош на странки 100.000 
54 01-3-2 Работи за 40-та годишнина од прегласувањето на 

Републиката 
Вкупно основна намена 01. 

10,000.000 
1.024,041.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 54) 1.024,041.000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните На управата 

55 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 40,232.000 

56 01-2 Средства за материјални трошоци 750.000 
'57 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите и на лицата со посебен статус 36,841.000 

58 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 1,198.000 

59 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,100.000 

60 01-3-2 Патни трошоци во земјата , 7 350.000 

61 01-3-2 Патни трошоци во странство 44.000 

62 01-3-2 Претплата на информативни материјали и друго 700.000 

63 , 01-3-2 Трошоци за репрезентација 50.000 

64 01-3-2 Набавка на облека 253.000 

65 01-3-2 Набавка на опрема 72.000 

Вкупно основна намена 01. 81,590.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 55 до 66) 81,590.000 



X 
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РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 01 — Средства за работа на органите 
ќа управата 

66 01-1-1 Средства за лички доходи на работници 198,107.000 
67 01-2 Средства за материјални трошоци 4,966.000 
68 01-3-1 Средства за лични доходи и други (Лични примања 

на функционерите . 48,032.000 
69 01-3-2 Надомест за надворешни соработници З,170.000 
70 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 300.000 
71 01-3-2 Канцелариски материјал 324.000 
72 01-3-2 Претплати на печат, списанија и публикации 1,200.000 
73 01-3-2 Пбштенско-телеграфски и телефонски трошоци 4,482.000 
74 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 5,500.000 
75 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската 

железница 5,500.000 
76 ' 01-3-2 Патни трошоци во странство ' 73,000.000 
77 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 324.000 
78 01-3-2 Печатење и умножување на материјали за седници 24,000.000 
79 01-3-2 Набавка на опрема 1 19,468.000 
80 01-3-2 Средства за потреби на работата на Комисијата 

на СЕВ 6,600.000 
81 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3,300.000 
82 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 28,000.000 
83 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 1,218.000 
84 01-3-2 Трбшоци за работа на Сојузниот економски совет 1,007.000 
85 01-3-2 Трошоци на техничките служби на Сојузниот из-вршен совет 400.000 
86 ; 01-3-2 - Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет • 

за прашања на општественото уредување 4,235.000 
87 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓу-

народни односи 2,830.000 
88 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 

за стопански развој и економска политика 3,600,000 
89 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 

човековата средина и просторното уредување и за 
станбени и комунални работи ' 4,320.000 

90' 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за одно-
си со верските заедници 500.000 

91 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 
енергија 389.000 

92 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 
за соработка со УНЕСКО 9,300.000 

93 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓу-
народна програма за геолошка корелација 1,433,000 

94 01-3-2 Трошоци, на Југословенскиот комитет за меѓу-
народна хидролошка програма 3,960.000 

95 01-3-2 Членарини на меѓународни организации (УНЕСКО) 174,039.000 
96 01-3-2 Стипендии 170.000 
97 01-3-2 Уредување и опремување на службени станови 3,000.000 
98 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 

за соработка со Меѓународниот фонд на Органи-
зацијата на Обединетите нации за помош на децата 
(УНИЦЕФ) 1,985.000 

99 01-3-2 Придонес на СФРЈ на УНИЦЕФ 55,000.000 
100 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 

за соработка со ООН за исхрана и земјоделство 
(ФАО) 2,000.000 
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101 01-3-2 Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обедине-
тите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) 253,014.000 

102 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 
за заштита од загадување на морето и водите на 
внатрешните пловни патишта 200.000 

103 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
наука и технологија, образование и култура и 
физичка култура 216.000 

104 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 
за соработка со Светската здравствена органи-
зација 144.000 

105 01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки 
проекти и научни студии 80,000.000 

106 01-3-3 Средства за работа на Фондот на солидарноста со 
неврзаните земји и со земјите во развој 1,584.000 

107 01-3-3 Средства за работа на Меморијалниот центар 
„Јосип Броз Тито" 120,000.000 

108 01-4 Нестопански инвестиции и средства за опрема 3.566,000.000 
Вкупно основна намена 01. 4.716,817.000 
Вкупно Глава 1. 4.716,817.000 

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

109 01-1-1 Средства за лични доходи л а работниците 5,215.000. 
110 
01-2 Средства за материјални трошоци 132.000 

111 01-3-2 Трошоци за репрезентација 8.000 
112 01-3-2 Набавка на службена облека 24.000 

Вкупно основна намена Х)1. 5,379.000 
Вкупно Глава 2 5,379.000 

Глава 3. Служба за персонални работи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните Ца управата 

113 01-1-1 Средства за лични доходи , 6,073.000 
114 01-2 Средства за материјални трошоци 300.000 
115 01-3-1 Средства, за лични, доходи и други лични при-

мања на функционерите на располагање и на 
лицата со посебен статус 27,535.000 
Вкупно основна намена 01. 33,908.000 

Вкупно Глава 3 33,908.000 

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки 
Основна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата 1 

116 01-1-1 Средства за лични .доходи на работниците 18,600.000 
117 01-2 Средства за материјални трошоци 622.000 
118 01-3-3 Работи вр врска со народната одбрана 13,200.000 
119 С1-3-3 Средства што за определени потреби се прене-

41,983.000 суваат на Југословенската народна армија 41,983.000 
Вкупно основна намена 01. 74,405.000 

Вкупно Глава 4 74,405.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 66 до 119) 4.830,509.000 



Понеделник, 31 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 1613 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

120 01-1-1 Средства за лични доводи на работниците 32,240.000 
121 01-2 Средства за материјални трошоци 3,300.000 
122 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 22,475.000 
123 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 792.000 
124 01-3-2 Трошоци на постапката 720.000 
125 01-3-2 Издавање на збирката „Одлуки и мислења на 

Уставниот суд на Југославија" и билтен на Устав-
ниот суд на. Југославија 1,560.000 

126 01-3-2 Набавка на облека и обувки 30.000 
127 01-3-2 Набавка и дополнување на опрема 120.000 
128 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 
129 01-3-2 Трошоци за репрезентација 

Вкупно основна намена 01. 
144.000 

61,481.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 120 до 129) 61,481.000 

РАЗДАЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

130 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 40,909.000 
131 01-2 Средства за материјални трошоци 4,420.000 
132 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 18,539.000 
133 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 528.000 
134 С1-3-2 Издавање на „Збирка на судски одлуки" 600.000 
135 01-3-2 Патни трошоци во земјата 240.000 
136 01-3-2 Патни трошоци во странство 350.000 
137 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и . народ-

ностите 250.000 
138 01-3-2 Трошоци за советување, следење и проучување 

на општествените односи и појави 200.000 
139 01-3-2 Трошоци на судската постапка 50.000 
140 01-3-2 Набавка и дополнување на / опрема 1,003.000 
141 01-3-2 Текушто одржување на зградата и иинвентарот 167.000 
142 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 440.000 
143 01-3-2 Трошоци за репрезентација 120.000 
144 01-3-2 Награди л надомести на * судиите — поротници 200.000 
145 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Основна намена 01. 
100.000 

68,116.000 
ВНУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 130 ДО 145) 68,116.000 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

146 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 16,296.000 
147 01-2 Средства за материјални трошоци 1,200.000 
148 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 10,674.000 
149 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 396.000 
150 01-3-2 Патни трошоци во странство 962.000 
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151 С1-3-2 Преведување на судски списи од странски и на 
странски јазици 50.000 

152 01-3-2 Трошоци за советување, следење и проучување 
на општествените односи и појави 50.000 

153 01-3-2 Патни трошоци во земјата 156.000 
154 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 600.000 
155 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
156 01-3-2 Набавка на опрема , 100,000 
157 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30,000 

Вкупно основна намена 01. 30,554.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 146 до 157) 30,554.000 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИ-
ТЕЛСТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

158 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 11,466.000 
159 01-2 Средства за материјални трошоци 900.000 
160 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 2,786.000 
161 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната постапка 

90.000 за застапување во земјата 90.000 
162 01-3-2 Трошоци за водење на процесна постапка во 

512.000 странство и патни трошоци 512.000 
163 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 80.000 
164 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 10.000 
165 01-3-2 Трошоци за состаноци 100.000 
166 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 01. 15,954.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 158 до 166) 15,954.000 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-
БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

167 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 8,633.000 
168 01-2 Средства за материјални трошоци 990.000 
169 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при- 3,876:000 

мања на функционерите 
170 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 264.000 
171 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 40.000 
172 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 
173 01-3-2 Набавка на опрема 100.000 
174 01-3-2 Трошоци за репрезентација 33.000 
175 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01. 13,976.000 

17Р 
177 

01-1-1 
01-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции , 167 до 175) 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

17,800.000 
600.000 

13,976.000 
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178 01-3-2 Патни трошоци во земјата 40.000 
179 01-3-2 Трошоци за работа на повремените членови на 

Советот 70.000 
180 01-3-2 Набавка на опрема 100.000 

Вкупно основна намена 01. 18,610.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 176 ДО 180) 18,610.000 

РАЗДЕЛ И. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена. 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

181 01-1-1 ^Средства за лични доходи на. работниците 1.037,563.000 
182 01-2 Средства за материјални трошоци 188,144.000 
183 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 56,023.000 
184 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 1,560.000 
185 - 01-3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови 

на државни празници 4,200.000 
186 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 1,920.000 
187 01-3-2 Трошоци за делегации 33,600.000 
188 01-3-2 Трошоци за разграничување со Соседните земји 

и за Комисијата за кодификација н а меѓуна-
родното право 5,230.000 

189 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци на гру-
« пата неврзани земји 9,650.000 

190 01-3-2 Трошоци за учество на домашната делегација на 
Конференцијата за Европската безбедност и со-
работка 9,800.000 

191 01-3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 67,700.000 
192 01-3-2 Трошоци на привремено сместување 6,700.000 
193 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 5,500.000 
194 01-3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 3,696.000 
195 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 756,056.000 
196 01-3-2 За потребите на документацијата 100,505.000 
197 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 111,964.000 
198 01-3-2 Стручна обука на кадри за службата за врски 650.000 
199 . 01-3-3 Лични и материјални расходи на дипломатски и 

конзуларни претставништва во странство 11.579,784.000 
200 01-3-3 Замена на патни исправи на југословенски гра-

ѓани во странство 19,200.000 
201 01-3-3 Физичко и техничко обезбедување 31,000.000 
202 01-3-3 За информативна дејност меѓу југословенските 

граѓани на работа и престој во странство 20,000.000 
203 01-3-3 Трошоци на репатриација и депортација на ју-

гословенски граѓани од странство 8,800,000 
204 01-3-3 Изработка на публикации и документи за над-

ворешната политика 4,867.000 
205 01-3-3 Разни помошти во согласност со принципите на 

. меѓународната солидарност 3,000,000 
206 01-3-3 Работи во врска 'со народната одбрана 200,000.000 
207 01-3-3 Стручно образование на кадрите 8,000.000 
208 01-3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето на миров-

ните сили на ООН на Блискиот Исток 44,000.000 
209 01-3-3 Средства за научноистражувачка работа 120,000.000* 

Вкупно основна намена 01. 14.439,112.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 181 до 200) 14.439,112.000 
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РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 
Основна намена 02 — Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита 

210 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во 
текуштата година 388.481,500.000 

211 02-1-2 Средства за покривање на расходите за вршење 
на услуги на корисници надвор од Југословен-* 
ската народна армија 2.862,500.000 
Вкупно основна намена 02. 391.344,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 210 до 211) 391.344,000.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

212 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.003,000.000 
213 01-2 Средства за материјални трошоци 210,000.000 
214 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 1,600.000 
215 01-3-2 За. определени работи 1.350,000.000 
216 01-3-2 Набавка на облека и обувки 30,000.000 
217 01-3-2 Школување на кадри 16,000.000 
218 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на работ-

ници и еднократна помош според, член 37 од 
Законот за вршење на внатрешните работи од 

1,620.000 надлежноста на сојузните органи на управата 1,620.000 
219 01-3-2 Трошоци за одржување на згради 15,600.000 
220 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 8,500.000 
221 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 16,800.000 
222 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други ра-

боти 2,280.000 
223 01-3-2 Трошоци на Центарот за образование на работ-

ниците 4,900.000 
224 01-3-2 Надомест за ноќна работа 2,640.000 
225 01-3-2 Обврски според член 43 од Законот за вршење 

на внатрешните работи од надлежноста на со-
јузните органи на управата 28,000.000 

226 01-3-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 6,000.000 

227 01-3-3 Работи во врска со народнота одбрана 22,000.000 
228 01-3-3 Средства за работа на Институтот за безбед-

ност и општествена самозаштита 96,600.000 
,229 01-ЗтЗ Средства за трошоци на Институтот за безбед-

ност и општествена самозаштита во врска со да-
вањето услуги на странски служби на трети лица > 

120,000.000 во земјата 120,000.000 
230 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата 75,000.000 

Вкупно основна намена 01. 4.010.540.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 212 до 230) 4.010.540.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

231 01-1-1 Средства за лични доходи.,на работниците 153,200.000 
232 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојуз-

239,900.000 ните органи и организации 239,900.000 
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233 01-2 Средства за материјални трошоци 
234 01-3-1 Средства за лични доходи и4 други лични при-

мања на функционерите 
235 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
236 01-3-2 Патни трошоци во странство 
237 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 
238 01-3-2 Курсни разлики 
239 01-3-2 Сароботка со меѓународните Финансиски орга-

низации 
240 01-3-2 , Обврски спрема САП Косово за покривање на 

разликите во каматата на подигнатите меѓуна-
родни кредити 

241 01-3-2 За определени потреби 
242 01-3-2 Средства за усогласување пк личните доходи во 

органите на федерацијата 
243 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земјата 
244 01-3-3 Надомест и провизија на ' Службата на оцште-

ственото книговодство 
245 01-3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија 
246 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

15,080.000 

1,300.000 
528.000 

7,200.000 
6,275.000 

123,996.000 

470.000 

90,000.000 
7,334.000 

2.582,000.000 
4,500.000 

17,300.000 
40.000 
65.000 

3.249,188.000 

Основна намена 04 — Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници 

247 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина 14.311,000.000 

248 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ' 6.522,900.000 

2494 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора 5.382,100.000 

250 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 23.412,200.000 

251 04-2 Модернизација на Секретаријатот за внатрешни 
работи на Косово 1.050,000.000 
Вкупно основна намена 04. 50.678,200.000 

252 

253 

254 
255 

256 

05-9 

05-9 

05-9 
05-9 

05-9 

Основна намена 05 — Обврски во финансирање на 
општествените дејности 
Дополнителни наменски средства на Заедницата за 
пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна 
Гора за покривање на дефицитот во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 
Средства за бенефицирани пензии на воените 
лица во смисла на одредбите на Законот за 
обврските на федерацијата * за пензиите на бор-
ците 
Средства за валоризација на воените пензии 
Дополнителни наменски средства за покривање 
на дефицитот во Фондот на пензиското осигуру-
вање на воените лица 
Ненамирени обврски од поранешните години 
Вкупно основна намена 05. 

1.238,400.000 

6.000,000.000 
5.257,000.000 

17.277,000.000 
757,000.000 

30.529,400.000 

Основна намена 06 — Други општоопштествени по-
треби 

257 06-11 Надомест за покривање на трошоците на Служ-
бата на општественото книговодство за работи на 
евиденцијата, работи на контролата и информа-
тивно-аналитички работи 

258 06-12 Средства за материјални резерви 
Вкупно основна намена 06. 

282,000.000 
8.600,000.000 

8.882,000.000 
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Основна намена 07 — Средства за резерви на фе-
дерацијата 

259 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федера-
цијата 192,300.000 

260 07-2 Текушта буџетска резерва 
Вкупно основна намена 07. 

220,000.000 
412,300.000 

Основна намена 08 — Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за 
федерацијата 

261 08-4-2 Обврски по странски заеми и за национализи-
ран странски имот 120,000.000 

262 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за отплата на 
странскиот заем за хидроенергетскиот систем, „Ибар-
-Лепенац" 898,900.000 

263 08-4-2 Отплата на кредитот на Народната банда на Ју-
гославија во врска со финансирање на обврските 
на федерацијата за 1979 година 446,600.000 

264 08-4-2 Средства за покривање на курсните разлики од 
поранешните години 1.401,600.000 

26ј 08-4-2 Средства за отплата на Меѓународни кредити за 
сообраќајници на територијата на СР Црна Гора 752,100.000 

266 08-4-2 Придонес на меѓународното здружение за развој 
ИДА 29,000.000 

267 08-4-2 Членски влог на СФРЈ за Интерамериканската 
461,300.000 банка 461,300.000 

268 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка 
за развој 199,600.000 

269 08-4-2 Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во ка-
питалот на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој 395,400.000 

270 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој 811,500.000 

271 08-4-2 III пополнување на средствата на Американскиот 
фонд за развој 160,200.000 

272 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за 
примарни производи 68,600.000 

5.744,800.000 Вкупно основна намена 08. 5.744,800.000 
Вкупно Глава 1. 99.495,888.000 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

273 01-1-1 Средства за лични доходи На работниците 155,400.000 
274 01-2 Средства за материјални трошоци 9,360.000 
275 01-3-2 Надомест за работа на Хонорарни соработници во 

девизните инспекторати на републиките ЗОДОО 
276 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во зем-

јата 4,896.000 
277 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории 4,925.000 
278 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,000.000 
279 01-3-2 Набавка на опрема 600.000 
280 01-3-2 Трошоци за репрезентација 10.000 
281 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
42.000 

177,263.000 
Вкупно Глава 2 177,263.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 231 до 281) 99.673,151.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

282 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 132,121.000 
283 01-2 Средства за материјални трошоци 

/ 
9,500.000 
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284 

285 
286 

287 
288 

289 
290 
291 
292 

293 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-3 

Средства за лични доходи и други лични при-
мала на функционерите 
Надомест за одвоен живот од семејството 
Изработка на билтени и други материјали и об-
расци за спроведување на надворешнотрговскиот 
и девизниот режим 
Трошоци на странски и домашни делегации 
Надомест за преведување од странски језици на 
разни стручни материјали и странски публикации 
Набавка на облека и обувки 
Членарина за меѓународни организации 
Дополнение и замена на опремата 
Трошоци за програмите за усовршување на ра-
ботниците 
Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 282 до 293) 

1,348.000 
396.000 

168.000 
6,250.000 

120.000 
39.000 

112,089.000 
805.000 

200.000 
203.000 

263,239.000 

263,239.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПА-
ЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

294 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 66,625.000 
295 01-2 Средства за материјални трошоци 5,850.000 
296 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 1,327.000 
297 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 
298 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
299 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 470.000 
300 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,200.000 
301 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 60.000 
302 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 17,921.000 
303 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења 9,800.000 
304 01-3-2 Набавка на опрема 200,000 
305 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 96.000 

Вкупно основна намена 01. 104,649.000 
Вкупно Глава 1 104,649.000 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

306 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
307 01-2 Средства за материјални трошоци 
308 01-3-2 Надомест за продолжена работа и за работа во 

денови на државни празници 
309 01-3-2 Патни трошоци во странство 
310 01-3-2 Надомест .на овластени организации и стручни 

лица за вршење контрола на квалитетот на про-
изводите што се увезуваат 

311 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 
312 01-3-2 Закупи 
313 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 

80,076.000 
4,000.000 

300.000 
50.000 

1,350.000 
1,200.000 
2,000.000 

20 ООО 
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314 01-3-2 Надомест за вештачење и експертизи 
315 ч 01-3-2 Набавка на опрема 
316 01-3-2 Набавка на стручни публикации 
317 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во . зем-

јата 
318 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
319 01-3-2 Надомест за одвоев живот од семејството 
320 01-3-2 Набавка на службена облека и ^ обувки 

Вкупно основна намена 01. 
Вкупно Глава 2. 

900.000 
380.000 
450.000 

5,600.000 
12.000 

200.000 
650.000 

,97,188.000 

97,188.000 

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни 
размени 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

321 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 125,874.000 
322 01-2 Средства за материјални трошоци 10,638,000 
323 01-3-2 Патни трошоци во земјата ,и странство 2,860.000 
324 01-3-2 Трошоци за репрезентација 43.000 
325 01-3-2 Студии, анализи и списанија 720.000 
326 01-3-2 Трошоци на одржувуње на инвентарот и за набав-

ка на опрема 1,140.000 
327 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 980.000 

.328 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 106.000 
Вкупно основна намена 01. 
Вкупно Глава 3 

142,361.000 

142,361.000 

Глава 4. Сојузен завод за цени 
Основна намена 01 
ганите на управата 

Средства за работа на ор-

329 01-Г-1 Средства за лични доходи на работниците 
330 01-2 Средства за материјални трошоци 
331 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 
332 01-3-2 Набавка на опрема 
333 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Советот 
334 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на 

заедниците за цени на републиките и покраините 
335 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали за разра-

ботка на претстојните подзаконски прописи 
336 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народ-

ностите 
337 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
Вкупно глава 4 

56,868.000 
2,500.000 

120.000 
204.000 

4,160.000 

120.000 

120.000 

60.000 
60.000 

64,212.000 
64,212.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 294 до 337) 408,410.000 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНА-
ТА УПРАВА -

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 
ганите на управата 

Средства за работа на ор-

338 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
339 01-2 Средства за материјални трошоци 

45,484.000 
2,080.000 



Понеделник, 31 декември 19Ѕ4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 1621 

1 2 3 4 5 

340 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите 1,360.000 

341 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 132.000 
342 01*3-2 Трошоци за екстрадиција 2,600.000 
343» 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
344 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 28.000 
345 01-3-2 Трошоци за вештачења и процесни, трошоци 82.000 
346 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи 360.000 
347 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 

имотно-правни односи 90.000 
348 01-3-2 За определени потреби 80,000.000 
349 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународните 

состаноци и други потфати 144.000 
350 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
41.000 

132,901.000 
Вкупно Глава 1 132,901.000 

Глава 2. Завод за унапредување на сојуз-
ната управа 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

351 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12,474.000 
352 01-2 Средства за материјални трошоци 430.000 
353 01-3-2 Надомест за одвоен живот од, семејството 132.000 
354 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
355 01-3-2 Набавка на стручна литература 12.000 
356 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците 

на сојузните органи и Сојузните организации 100.060 
357 01-3-2 Трошоци за издавање на билтени на Заводот 165.000 
358 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборату и студии 20.000 
359 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 

Вкупно основна намена 01. . 
995.000 

14,378.000 

360 
361 
362 
363 
364 

365 
366 

367 
368 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
С1-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

Вкупно Глава 2 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Набавка на стручна литература 
Материјални трошоци во врска со издавање и 
чување на документационен и информационен ма-
теријал 
Трошоци за работата на електронскиот сметач 
Трошоци за изработка на проекти на информа-
циониот систем 
Набавка на опрема 
Специј ализации — стручно усовршување во 
странство 
Вкупно основна намена 01 
Вкупно Глава 3 

43,308.000 
4,820.000 

235.000 
605.000 

240.000 
2,000.000 

240.000 
2,663.000 

300.000 

14,378.000 

54,411.000 
54,411.000 
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369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 
377 
378 

379 

380 

381 

382 383 

384 

385 

386 

387 
388 

389 

390 
391 

392 
393 
394 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Глава 4. Финансирање на програмата за 
работа на самостојните институции и орга-
низации 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 
Средства за ивршување на програмата за работа 
На Институтот за споредбено право 7,390.000 
Надомест на здравствените установи за давање 
услуги на рабртниците во сојузните органи 1,900.000 
Средства за извршување на програмата за работа, 
на Музејот на револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија 28,000.000 
Средства за наградата АВНОЈ 6,000.000 
Фонд за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде" 4,000.000 
Средства за работа на Комисијата по предме-
тите со ликот на Јосип Броз Тито 250.000 
Наградата „Едвард Кардељ" 1,000.000 
Вкупно основна намена 01. 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-
ФОРМАЦИИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за' лични доходи и други лични при-
мања на функционерите 
Претплата за печат, списанија и публикации 
Трошоци за престој на странски гости и публи-
цисти 
Државни посети на странски новинари по при-
дружба 
Школување на новинари од неврзаните земји 
Издавање на билтени и трошоци за одржување 
на конференции за печат и издавачка дејност 
врзана за работата на Сојузниот извршен совет 
Извршување на програмата на меѓународните 
врски на Сојузот на новинарите на Југославија 
Трошоци за работата на Советот на општестве-
ниот систем за информирање на СФРЈ 
Трошоци за соработка на мултилатерален план 
во областа на информирањето меѓу неврзаните 
земји 
Дополнение и замена на опремата 
Издавачка дејност, актуелни пишувани инфор-
мации, откуп на изданието за Југославија на 
странски јазици, информативно-документарни 
филмови, фото-информации, изложби, посебни ак-
ции, оперативен фонд при Секретаријатот и тро-
шоци за транспорт на информативно-пропаганден 
материјал 
Откуп на периодичну публикации наменети за, 
странство 
Радиопрограма за странство 
Радиоемисии и репортажи и ТВ стории за стран-
ство 
Новинско-агенциски услуги 
Трошоци за изработка на Филмски /новости 
Информативно-прорагандна и куЛтурно-забавна 
дејност наменета на нашите работници и иселе-
ници во странство 

84,300.000 
3,693.000 

1,360.000 
1,900.000 

5,900.000 

1,796.000 
6,720.000 

3,480.000 

1,920.000 

300.000 

250.000 
79.000 

45.586.000 

91.000.000 
182,000.000 

2,160.000 
424.450.000 
39,304.000 

24,000.000 

48,540.000 
Вкупно Глава 4 48,540.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 338 до 375) 250,230.000 
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395 01-3-3 Информирање на странската јавност преку радио-
то и телевизијата 19,200.000 

396 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Белград 16,900.000 
397 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 15,600.000 
398 01-3-3 Општонародната одбрана и општествената само-

заштита во системот на јавното информирање 22,100.000 
399 01-3-3 Општонародната одбрана и општествената само-

заштита во системот на јавното информирање 200,000.000 
400 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за 

одбранбени подготовки на Радио-Југославија 8,900.000 
401 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за 

одбранбени подготовки на Новинска агенција Танјуг 3,000.000 

Вкупно основна намена 01. 1.205,898.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 376 до 401) 1.205,898.000 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА И ИНДУСТРИЈА 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

402 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 78,792.000 
403 ' 01-2 Средства за материјални трошоци 4,000.000 
404 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 1,248.000 
405 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 1,250.000 
406 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,000.000 
407 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисии и на 

соработниците 200.000 
Трошоци за одржување на седниците на Комите-

408 01-3-2 тот 420.000 
409 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 146,400.000 
410 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,158.000 
411 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа 

на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 504.000 
412 01-3-2 Изработка на студии и анализи 300.000 
413 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 360.000 

Вкупно основна намена 01. 237,632.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 402 до 413) 237,632.000 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

414 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 230,445.000 
415 01-2 Средства за материјални трошоци 5,850.000 
416 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните 

станици 22,000.000 
417 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични прима-

ња на функционерите 1,318.000 
418 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка во водосто-

панството 1,080.000 
419 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита 

на растенијата 216.000 
420 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита 

на добитокот 84.000 
421 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посебни ко-

мисии 504.000 
422 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во об-

ласта на ветеринарството и заштитата на расте-
нијата 4,080.000 

423 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјодел-
ството и шумарството 3,120.000 

424 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 720.000 
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425 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и за под-
готвување на прописи од областа на ветеринар-
ството и на заштитата на растенијата 

426 01-3-2 Надомест на надворешни соработници во обла-
ста на заштитата на растенијата на граничните 
премини 

427 01-3-2 За следење на движењето на карантински боле-
сти и на штетници во областа на заштитата на 
растенијата 

428 01-3-2 Членарини на меѓународк.. организации 
429 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на гранич-
ните премини 

430 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштитата на растенијата 
на граничните премини 

431 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобру-
вање на воведување во производство на семе на 
посадочен материјал 

432 01-3-2 Надомест на надворешни соработници за вршење 
на ветеринарска контрола на границата 

433 01-3-2 За проверка и примена на нови Технологии и 
техники во земјоделството и шумарството во со-
гласност со политиката на економскиот развој во 
1984 година 

434 01-3-2 Обработување и печатење на упатства за спро-
ведување на прописите и мерките од надлеж-
носта на федерацијата 

435 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, сим-
позиуми и конгреси заради унапредување на зем-
јоделството 

436 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на соработ-
ката со земјите со кои постојат меѓудржавни ко-
митети и комисии, а посебно со земјите во раз-
вој 

437 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 
438 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на ак-

тивните супстанции на пестицидите 
439 01-3-2 Трошоци за работа на комисии на работни тела 

на Комитетот 
440 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 
441 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на 

растенијата и воведување на непестицидни мерки 
за сузбивање на растителни болести и штетници 

442 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
443 01-3-2 Учество во изработката на иницијативната про-

грама за утврдување на причинителите и за пре-
земање мерки за санација на масовното сушење • 
на поважни видови дрвја 

444 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на држав-
ните празници во областа на ветеринарството на 
граничните премини 

445 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот ко-
митет за земјоделство за аграрна политика 

446 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на држав-
ните празници во областа на заштитата на расте-
нијата на граничните премини 

447 01-3-2 Трошоци на инспекцијата на Комитетот при пре-
гледот на извозните кланици 

448 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на авиони 
за гасење на шумските пожари 

449 01-3-2 Учество во изработката на прирачникот „Пести-
циди во стопанството и шумарството на Југосла-
вија" 

45^ 01-3-2 Трошоци за одржување на деловните простории 
на граничните станици 

451 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

2,400.000 

480.000 

1,200.000 
8,224.000 

300.000 

450.000 

4,200.000 

500.000 

3,300.000 

1,800.000 

1,700.000 

960.000 
670.000 

600.000 

720.000 
480.000 

1,200.000 
473.000 

660.000 

600.000 

1,900.000 

600.000 

500.000 

400,000.000 

300.000 

700.000 
1,000.000 

705,334.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 414 до 451) 705,334.000 
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РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРА-
ЌАЈ И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

452 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 81,869.000 
453 01-2 Средства за материјални трошоци 7,761.000 
454 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,289.000 
455 01-3-2 Изработка на технички прописи 1,000.000 
456 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка 960.000 
457 01-3-2 Патни трошоци во странство 4,000.000 
458 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисии и на 

надворешни соработници 360.000 
459 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 2,000.000 
460 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 200.000 
461 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 137,000.000 
462 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар 

на работите од интерес за федерацијата 3,720.000 
463 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 800.000 
464 01-3-2 Средства за определени потреби 450.000 
465 01-3-2 Трошоци за седниците на Комитетот 360.000 
466 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување 

на југословенските граѓани привремено вработени 
во Секретаријатот на Дунавската комисија 650.000 467 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Бел-
град—Тирана и обратно 20,800.000 

468 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Бел-
град—Малта и обратно 21,500.000 

469 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Бел-
град—Кипар и обратно , 21,800.000 

470 01-3-2 Надомест за работа на аеродромите за потребите 
на безбедноста на воздушниот сообраќај 21,800.000 

471 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во поморскиот соо- 150,000.000 
браќај 

472 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во речниот сообра- 200,000.000 
ќај 

473 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана с 420.000 
474 01-3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт на 

работите од интерес за федерацијата 40,000.000 
475 01-3-3 Средства за покривање на обврските за повласте-

но возење во патничкиот сообраќај 260,000.000 
Вкупно основна намена 01. 978,739.000 
Вкупно Глава 1. 978,739.000 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на 
летањето 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

476 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.102,961.000 
477 01-2 Средства за материјални трошоци 10,400.000 
478 01-3-2 Трошоци на погонот 250,000.000 
479 01-3-2 Закупи 6,187.000 
480 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 50,400.000 
481 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни 

празници 45.000.000 
482 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 240.000 
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483 01-3-2 Трошоци за користење на возилата 26,000.000 
484 01-3-2 Трошоци на осигурување 16,600.000 
485 01-3-2 Патни трошоци во земјата 32,000.000 
486 01-3-2 Трошоци на печатницата 1,440.000 
487 01-3-2 Набавка на облека и обувки 23,760.000 
488 01-3-2 Трошоци за банкарска провизија 10,000.000 
489 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,950.000 
490 01-3-2 Членарини на меѓународни и други организации 2,100.000 
491 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работата 2,400.000 
492 01-3-2 Дополнение на инвентарот 4,320.000 
493 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 90,000.000 
494 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 11,956.000 
495 01-3-2 Лекарски прегледи на контролорите, летачите-тех-

ничари и на возачите 3,960.000 
496 01-3-2 Набавка на учила и учебници за обука 720.000 
497 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 
498 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните 6,500.000 

карти 
499 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 5,719.000 
500 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 01. 1.704,973.000 
Вкупно Глава 2. 1.704,973.000 

Глава 3. Сојузна управа на радиоврски 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

501 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 62,263.000 
502 01-2 Средства за материјални трошоци 1,750.000 
503 01-3-2 Надомест за ноќна работа 48.000 
504 01-3-2 Одржување на контролно-мерните центри 1,000.000 
505 01-3-2 Осигурување на имотот 4,200.000 

506 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 360.000 
507 01-3-2 Трошоци на возниот парк 2,000.000 

508 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,300.000 

509 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 

510 01-3-2 Набавка на облека и обувки 60.000 

511 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства 
и елаборати 24.000 

512 01-3-2 Информационо-документациона обработка на по-
датоци 1,200.000 

513 01-3-2 Трошоци на текушто и инвестиционо одржување 
на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека 480.000 

514 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,500.000 
515 01-3-2 Адаптација на просториите за сместување на смет-

ковната опрема 
840.000 

516 01-3-2 Обврски спрема Меѓународната Унија за теле-
комуникации и други плаќања 2,200.000 

517 01-3-2 Средства за материјални трошоци на контролно-
-мерните центри 1,200.000 

518 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 750.000 
519 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 102.000 

Вкупно основна намена 01. 82,277.000 
Вкупно Глава 3. 82,277.000 
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Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

520 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 44,509.000 
521 01-2 Средства за материјални трошоци 4,533.000 
522 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили 4,320,000 
523 01-3-2 Набавка на облева и обувки 702.000 
524 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка 30.000 
525 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,400.000 
526 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 60.000 
527 01-3-2 Патни трошоци во земјата 3,600.000 
528 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 1,200.000 
529 01-3-2 Трошоци за преведување ( 50.000 
530 01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 22.000 
531 01-3-2 Трошоци за стручно образование 48.000 
532 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на држав-

ните празници 50.000 
533 01тЗ-2 Трошоци за репрезентација 13.000 
534 01-3-2 Надомест за превоз на работници на работа и од 

работа 403.000 
535 01-3-2 Членарини и котизации 300.000 
536 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 22.000 

Вкупно основна намена 01. 62,262.000 
Вкупно Глава 4. 62,262.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 452 до 536) 2.828,251.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Г л а в а 1. К о м и т е т 

Основна намена 01 — Средства за работа на ор- -

ганите на управата 
537 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 132,700.000 
538 01-2 Средства за материјални трошоци 3,000.000 
539 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања. 

на функционерите 1,360.000 
540 Р1-3-2 Патни трошоци во странство 4,080.000 
541 01-3-2 Патни трошоци в'о земјата 1,210.000 
542 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на до-

машни што ги придружуваат, трошоци во врска 
со состаноците и преговорите со странските деле-

840.000 гации, дипломатски и други претставници 840.000 
543 01-3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните 

стручни комнен 660.000 
544 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 

и неговите тела за подготовка на здравството за 
општонародна одбрана 540.000 

545 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекци-
јата на трудот и на санитарната инспекција 120.000 

546 01-3-2 Членарини на меѓународните организации 471,680.000 
547 01-3-2 Определени работи од областа нг. фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договораат со соодветни 

575.000 стручни институции 575.000 
548 01-3-2 , Набавка и дополнение на опремата 330.000 
549 01-3-2 Надомест на работниците со неполно работно вре-

ме и на надворешни соработници 2,160.000 
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550 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во врска со вршењето на санитарен надзор 300.000 
на границата 

651 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории за гра-
ничен санитарен надзор 1,740.000 

552 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори - 240.000 

553 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на 
заразни болести 4,680.000 

554 01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 660.000 
555 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето нг санитарен 

надзор на границата 3,120.000 
556 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 600.000 
557 01-З-2 Заштита од јонизирачки зрачења 180.000 
558 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бе-галци - 11,056.000 
559 01-3-2 Определени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата, што ќе се договорат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита 23,500.000 

560 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓу-
народните и меѓурецубличките води 1,800.000 

5*61 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна гру-
па за координација на работата на сојузните ор-
гани, врз реализација на одлуката на Светската 
конференција за Меѓународната година на жените 
на ООН 1,440.000 

562 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 126.000 

563 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенска фармако-
пеја 1,800.000 

564 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за здрав-
ствената исправност на животните намирници и 
на предметите за општа употреба 480.000 

565 01-3-3 Финансирање на активностите спрема југословен-
ските работници на работа во странство 10,800.000 

566 01-3-3 Средства за првомајски награди 4,892.000 
567 01-3-3 Трошоци за изработка на номенклатурата на за-

' нимања 1,760.000 
568 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 240.000 
569 01-3-3 Придонес на Фондот на ОН за популациони актив-ности 555.000 

Вкупно основна намена 01. 689,224.000 

Вкупно Глава 1. 689,224.000 

570 
571 
572 

573 

574 

575 
576 
577 
578 

Глава 2. Сојузно биро за работи на врабо-
тувањето 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

01-1-1 Средства за лични доходи а работниците 
01-2 Средства за материјални трошоци 
01-3-2 Материјални трошоци за постојаните југословен-

ско-странски комисии 
01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работ-

ници во странство и трошоци за упатување на тие 
работници во странство 1 

01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и 
извештаи 

01-3-2 Службени патувања во земјата 
01-3-2 Набавка и дополнение на опремава 
01-3-2 Патни трошоци во странство 
01-3-2 Набавка на стручна литература 

40,000.000 
4,553.000 

856.000 

5,000.000 

450.000 
1,.579.000 

,500.000 
2,310.000 

100.000 



Понеделник, 31 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 1629 

1 2 3 4 5 

579 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југо-
словенските граѓани на привремена работа во 

2,000.000 странство 2,000.000 
580 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 81.000 

Вкупно основна намена 01. 57,429.000 
Вкупно Глава 2. 57,429.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 537 до 580) 746,653.000 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата 

581 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 15,022.000 
582 01-2 Средства за материјални трошоци 705.000 
583 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 1,355.000 
584 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
585 01-3-2 Патни трошоци во. земјата 255.000 
586 01-3-2 Преведување на инвалидски и други исправи 20.000 
587 01-3-2 ( Трошоци за одржување на седници на Комитетот 280.000 
538 01-3-2 Средства за набавка на опрема 72.000 
589 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-

венските борци - 25,515.000 
Вкупно основна намена 01. 43,724.000 

Основна намена 05 — Обврски во финансирањето 
на општествените дејности 

590 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените 
пензии) во смисла на одредбите на Законот за 
обврските на федерацијата за пензиите на борците 56.596,100.000 

591 05-9 Ненамирени обврски од поранешните години 1.671,000.000 
592 05-11 Средства за инвалидски примања на воените ин-

валиди 14.382,200.000 
593 05-11 Средства за здравствена заштита на воените ин-

валиди 1.659,400.000 
594 05-11 Средства за бањско и климатско лекување ' 1.169,600.000 
595 05-11 в Средства за боречки додаток .31,100.000 
596 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска споме-

ница 1941" и на други одликувани лица 710,000.000 
597 - 05-11 Инвалидски примања на корисниците во стран-

ство 148,300.000 
598 05-11 Средства за печатење на книшки за бесплатно и 

повластено возење на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и за други одликувани лица 10,000.000 
Вкупно основна намена 05. 76.377,700.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 581 до 598) 76.421,424.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

599 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 31,512.000 
600 01-2 Средства за материјални Трошоци 1,500.000 
601 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични при-

мања на функционерите 2,724.000 
602 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членови на Коми-

тетот и на неговите тела . 650.000 
603 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 
604 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 800.000 

Вкупно основна намена СЕВ 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 599 до 604) 

37,216.000 
37,216.000 
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РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Основна намена 01 — Средства за работу на орга-
ните на управата 

605 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3.146,040.000 
606 01-2 Средства за материјални трошоци 682,700.000 
607 01-3-2 Надомест на штети според чд. 252, газ и 356 од 

Царинскиот закон 600.000 
608 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,750,000 
609 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 7,600.000 
610 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 5,900.900 
611 01-3-2 Трошоци на осигурување на работниците 5,900.000 
612 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 3,600.000 
613 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејетвото 800.000 
614 01,-3-3 Работи ро врска со народната одбрана 

Вкуццр основна намена 01. 
4,000.000 

3.359,890.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ (позиции 605- 614) 3.858,890.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
Основна намена 01 
ните на управата 

Средства за работа на орга-

615 0 1 - 1 - 1 Средства за лични доводи на работниците 117,654.000 
616 01-2 Средства за материјални трошоци 9,750.000 
617 01-3-1 Средства за лични доводи И други лични примања 

на функционерите 2,433,000 
618 01-3-2 Патни ТРОШОЦИ во странство 845.000 
619 01-3-2 Надомест за надворешни соработници и трошоци 

за анкети 360.000 
620 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 700.000 
621 01-3-2 Стручни консултации и советувања 720.000 
622 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопанските движења во 

светот и нивното влијание врз стопанството на 
Југославија" 

4,550.000 

623 01-3-2 Методолошки истражувања 
624 01-3-2 Набавка и дополнувани ра опремата 650.000 
625 01-3-3 Работи во врска со народната . одбрана 120.000 

В купио основна намена 01. 141.942.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 26 (позииции 615-625) 141,942.000 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата -

626 01-1-1 Средства за лични доводи На работниците 285,182.000 
627 01-2 Средства за материјални трошоци 27,500.000 
628 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 240.000 
629 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,420.000 
630 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 81.000 
631 01-3-2 Трошоци за статистички истражувања 2,400.000 
632 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци 8,000.000 
633 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 10,000.000 
634 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 1,080.000 
635 01-3-2 Закупи 8,800.000 
636 01-3-2 Закуп — на лизинг машини за автоматска обра-

ботка на податоци 
636 Закуп — на лизинг машини за автоматска обра-

ботка на податоци 576,968.000 
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637 01-3-2 Трошоци за стручно издигнување на кадрите 
638 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 
639 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 до 639) 

2,700.000 
200.000 
300.000 

935,871.000 
935,871.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

640 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 69,542.000 
641 01-2 Средства за материјални трошоци 6,500.000 
642 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 264.000 
643 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 240.000 
644 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 255,893.000 
645 01-3-2 Придонес за Претседателството на ООН во Југо-

славија 14,439.000 
646 01-3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација 

и студиски престој на странски граѓани во Југо-
славија 139,031.000 

647 01-3-3 Трошоци за подготовката за заминување на струч-
њаци, за партиципации во платите на југословен-
ски стручњаци и помош во организирањето на 
Центарот за обука на кадри во земјите на развој 52,416.000 

648 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и изработка 
на филмови 9,600.000 

649 01-3-3 Културно-просветна соработка со земјите во раз-
вој 12,768.000 

650 01-3-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — 
учество на претставници од земјите во развој 250.000 

651 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешови-
тите комисии, патни трошоци во земјата и во 
странство 12,500.000 

652 ^ 01-3-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 884.000 

653 01-3-3 Надомест за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претседателството на ООН во Југо-
славија 54.000 

654 01-3-3 Надомест за вршење на определени работи од 
Надлежноста на Федерацијата од страна на Југо-
словенскиот библиографски институт 1,675.000 

655 01-3-3 Информативна дејност - 2,016.000 
656 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓу-

себната соработка на неврзаните земји на под-
рачјето на науката и технологијата 7,000.000 

657 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 79.000 
Вкупно основна намена 01. 585,151.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 640 до 657) 585,151.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата 

658 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 242,723.000 
659 01-2 Средства за материјални трошоци < 19,300.000 
660 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 13,000.000 
661 01-3-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водо-

стој от на Дунав 3,600.000 
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662 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 
663 01-3-2 Патни трошоци во странство 
664 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 
665 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 
666 01-3-2 Дополнување на опремата 
667 01-3-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и 

на другите стручни публикации 
668 01-3-2 Финансирање на меѓународни програми по по-

себни одлуки на СИС („FIERZA", „ALPEX" 
„НОМЅ", „ЕМЕР", „MED-POL" и VITUKI") 

С69 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 
670 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
671 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
672 01-3-2 Одржување на моторните возила и гориво 
673 01-3-2 Закупи за деловни простории 
674 01-3-2 Трошоци за школување на хидрометеоролошките 

кадри 
675 01-3-2 Трошоци • на координационата група за реализа-

ција на оперативните задачи и обврски кои на 
домашен и меѓународен план произлегуваат како 
обврска од Конвенцијата за прекугранично зага-
дување на воздухот на големи далечини 

676 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

18,000.000 
288.000 

84,200.000 
300.000 

1,668.000 

4,000.000 

10,764.000 
10,000.000 

1,200.000 
2,280.000 
2,000.000 
8,500.000 

240.000 

440.000 

240.000 
422,743.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 658 до 676) 422,743.000 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-
ЗАЦИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

677 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
678 01-2 Средства за материјални трошоци 
679 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југо-

словенски стандарди и на технички прописи 
680 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на 

јазиците на народите и народностите на Југо-
слав^ г 

681 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-
ните возила 

682 01-3-2 Трошоци за изработка на прописите за изградба, 
санација и ревитализација на објектите во сеиз-
мички активните подрачја 

683 01-3-2 Трошоци за димензионална координација во гра-
дењето 

684 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот на атести-
рање 

685 01-3-2 Трошоци за финансирање на проекти на инфор-
мациониот систем 

686 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР 
687 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 
688 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 
689 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

112,710.000 
6,000.000 

11,000.000 

10,000.000 

2,700.000 

1,600.000 

1,080.000 

3,000.000 

2,640.000 
2,458.000 
2,000.000 

22,000.000 
140.000 

177,328.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 677 до 689) 177,328.000 
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РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН'ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

690 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
691 01-2 Средства за материјални трошоци 
692 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи и до-

кументација 
693 01-3-2 Патни трошоци во странство 
694 - 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 
695 01-3-2 Печатење на патентен гласник 
696 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали за фото-

копирање 
697 01-3-2 Прием и испраќање на патна документација 
698 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност < 

699 01-3-2 Трошоци за информациониот систем 
700 01-3-2 Трошоци за работа на Советот 
701 01-3-2 Одржување и сервисирање на опремата 
702 01-3-2 Закупи 703 01-3-2 Набавка на стручна литература 
704 01-3-2 Преведување на меѓународната патентна доку-

ментација 
705 01-3-2 Трошоци за Сојузниот координационен одбор' за 

творештво 
706 01-3-2 Стручно усовршување и специјализација 
707 01-3-2 Трошоци за информациони услуги на Југосло-

венскиот центар за техничка и научна докумен-
тација 

708 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

76,348.000 
6,000.000 

7,800.000 
352.000 

3,600.000 
4,000.000 

1,200.000 
500.000 
40.000 

5,000.000 
90.000 

750.000 
3,886.000 
1,360.000 

84.000 

240.000 
200.000 

1,067.000 
25.000 

112,542.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 690 до 708) 112,542.000 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

709 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 240,698.000 
710 01-2 Средства за материјални трошоци 14,300.000 
711 01-3-2 Закупи 1,340.000 
712 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 5,000.000 
713 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 600.000 
714 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 5,700.000 
715 01-3-2 Патни трошоци во странство 840.000 
716 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 120.000 
717 01-3-2 Патни трошоци во земјата 25,000.000 
718 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 1,440.000 
719 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 15,000.000 
720 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 600.000 
721 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, подза-

конски акти и упатства во областа на метроло-
гијата 500.000 

722 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните 
тела за координација на работата и остварување 
соработка во областа на метрологијата 420.000 

723 01-3-2 Трошоци за тековно одржување и сервисирање 
на лабораториската опрема и инвентарот 780.000 

724 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигурување 
на работниците што работат под посебни услови 545.000 
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725 01-3-2 Трошоци за одржување на товарни возила 
726 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
727 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 
728 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 
729 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија на странски јазици 
и од странски јазици 

730 01-3-2 Механографска обработка на податоци 
731 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за оства-

рување на приходите 
732 01-3-2 Трошоци за информативна дејност 
733 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјали 
734 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 
735 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
736 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација 
737 01-3-2 Трошоци за изработка на стручни елаборати и 

студии од областа на метрологијата 
738 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

4,150.000 
22.000 

720.000 
480.000 

240.000 
541.000 

4,550.000 
180.000 

5,000.000 
15,600.000 

121.000 

500.000 

2,700.000 
240.000 

347,927.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 709 до 738) 347,927.000 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

739 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
740 01-2 Средства за материјални трошоци 
741 01-3-2 Трошоци за постојаната делегација за соработка 

со СЕВ за геологија 
742 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка 

карта на Југославија 
743 01-3-2 Трошоци за Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југославија 
744 01-3-2 Набавка на опрема 
745 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минерал-

ните суровини и на подземните води на СФРЈ и 
изработка на анализа на суровинската база на 
СФРЈ 

746 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
747 01-3-2 Средства за работи на координирање на билате-

ралната соработка во областа на геолошките истра-
жувања на нашата земја со земјите членки на 
СЕВ 

748 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на стручната 
документација за резултатите од геолошките ис-
тражувања 

749 01-3-2 Средства за остварување на соработката со невла-
дините меѓународни геолошки организации 
Вкупно основна намена 01. 

11,122.000 
751.000 

960.000 

10,000.000 

414.000 
150.000 

2,895.000 
1,225.000 

500.000 

200.000 

360.000 

28,577.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 739 до 749) 28,577.000 

750 
751 
752 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 

РАЗДЕЛ 34. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Средства "за работа на орга-
ните на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Трошоци за репрезентација 

50,416.000 
8,250.000 

80.000 
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РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганрте на управата 

776 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 350,484.000 
777 01-2 Средства за материјални трошоци 13,000.000 
778 01-3-2 Режиски трошоци вр врска со одржувањето на 

зградите и опремата 500,000.000 
77 Г 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкции 63,000.000 
780 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 13,300.000 
781 01-3-2 Телефонски трошоци на Заедничките централи 4,550.000 

00 01-3-2 Противпожарно и техничко обезбедување на об-
јектите 67,000.000 

783 01-3-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема 5,900.000 
784 01-3-2 Придонес за користење на градежно .земјиште 25,000.000 
785 01-3-2 Транспортни услуги 2,600.000 
786 01-С-2 Трошоци за специјални телефонски врски 10,000.000 
787 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 

• 
Вкупно основна намена 01. 1.055,434.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 776 До 787) 1.055,434.000 

РАЗДЕЛ 39. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ 
Основна намена 01 — Средства за работа и а ор-
ганите на управата 

78Е 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 136,164,000 \ 

789 01-2 Средства за материјални трошоци 1,951.000 
790 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни праз-

ници 1,500.000 
791 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за дру-

ги намени 75,000.000 
792 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 15,000.000 
793 01-3-2 Набавка на алати и уреди 330.000 
794 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на 

народната одбрана 11,300.000 
Вкупно основна намена 01. 241,245.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 788 до 794) 241,245.000 

РАЗДЕЛ 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕ-
ДУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите на управата 

795 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 140,932.000 
796 01-2 Средства за материјални трошоци 10,400.000 
797 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 3,384.000 
798 01-3-2 Надомест за1 одвоен живот од семејството 900.000 
799 01-3-2 Патни трошоци во странство 602.000 
800 01-3-2 Стручно усовршување, специјализација на преве-

72.000 дувачи за странски јазици 72.000 
801 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 3,036.000 
602 01-3-2 Средства за „устројување" на банката на^ термини 858.000 
803 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01 160,234.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 795 до 803) 160,234.000 
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РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 — Други општи општествени по-
треби 

О п ш т е с т в е н о-п о л и т и ч к и о р г а н и з а ц и и 

Дотација за Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Југославија 

804 06-2 Меѓународна дејност 9,912.000 
805 06-2 Финансирање на програмата за научна докумен-

тација од меѓународното работничко движење 5,946.000 
806 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејно-

сти за странство 13,942.000 
807 06-2 Финансирање на работата на Политичката шко-

ла „Јосип Броз Тито" во Кумровец 23,162.000 
808 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 3,500.000 

Дотација за Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

809 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојуз-
ната конференција 235,577.000 

810 06-2 Дотација за весникот „Борба" 280,000.000 
811 06-2 За списанието „Југословенски преглед" — српско-хрватско издание 7,925.000 
812 06-2 За списанието „Меѓународна политика" — српско-

хрватски издание 6,338.000 
813 06-2 За списанието „Жената денес" 2,027.000 
814 06-2 Финансирање на програмата за работа на Југо-

словенскиот сојуз за заштита на човековата^ сре-
дина 6,353.000 

815 06-2 Конферетџца за развој на месните заедници на 
Југославија 4,000.000 

Дотација за Претседателството на Конференци-
јата на Сојузот на социјалистичката младина на 
Југославија 

816 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 120,600.00b 

817 06-2 Прослава на Денот на младоста 45,403.000 
818 06-2 Финансирање на меѓународните активности на ко-

лективните членови на ССМЈ 3,120.000 
819 06-2 За весникот „Младост" 29,900.000 
820 06-2 За списанието „Идеи" 5,400.000 
821 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 2,880.000 
822 06-2 Други активности 28,000.000 

Дотација за Сојузот на Здруженијата на борците 
Од Народноослободителната војна на Југославија 

823 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 55,400.000 
824 06-2 За весникот „4. јули" 26,000.000 

Дотација за Црвениот крст на Југославија 

825 06-2 финансирање на програмата за работа на Прет-
седателството 33,071.000 

826 06-2 Служба за потрага 2,412.000 
827 06-2 Членарина на лигата, МКЦК 10,056.000 
828 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,920.000 
829 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и 

на Црвениот полумесец од земјите во развој и 
неврзаните земји 4,500.000 

830 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во случај , на 
елементарни и други масовни несреќи 1,216.000 
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Дотација за Југословенската лига за мир, неза-
висност и рамноправност на народите 

831 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 6,518.000 

Дотација за Сојузот на здруженијата за Обеди-
нетите нации на Југославија 

832 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 1,300.000 

Дотација за Сојузот на резервните воени старе-
шини на Југославија 

833 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 20,900.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 
834 06-2 Трошоци за меѓународните активности на подра-

чјето на физичката култура на Југославија 212,336.000 
835 06-2 Вонредни програми на спортски манифестации, 

што' се извршуваат само во 1985 година 68,009.000 
836 06-2 Средства за СПЕНС 15,000.000 

Народна техника — Сојуз на организациите за 
техничка култура на Југославија 

837 06-2 За меѓународни активности во областа на тех-
ничката култура на Југославија 16,750.000 

Противпожарен сојуз ва Југославија 
838 06-2 За противпожарна заштита 2,427.000 

Вкупно основна намена 06-2 1.311,800.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 804 до 838) 1.311,800.000 

Ш. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

808. 
Врз основа на член 315 тбчка 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 ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на Федерацијата за 1985, година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 28 декември 1984 година. 

П бр. 399 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утврде-

ни во Буџетот на федерацијата за 1985 година (во 
натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од ца-
рина и други увозни давачки, од сојузни такси, од 
дел на основниот данок на промет на производи, од 
приходите што со својата дејност ги остваруваат ор-
ганите и организациите на федерацијата, од придо-
несот на републиките и на автономните покраини и 
од Други приходи што се остваруваат врз основа на 
сојузни закони. 

Член 2 
Придонесот на републиките и на автономните 

покраини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номнитб покраини го уплатуваат секој месец во ви-
сочина на една дванаесеттина од годишниот износ, 
во роковите утврдени за распоредувањето на при-
ходите на Буџетот. 

Ако одделна република односно автономна по-
краина не го уплати до крајот на месецот придоне-
сот во височината определена во став 1 на Овој член. 
Службата на општественото книговодство, по налог 
од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет 
дена од денот Кога го примила налогот, разликата 
помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на 
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придонесот и уплатениот износ на придонесот во 
претходниот месец, ќе ја пренесе од остварените 
приходи на републиката односно на автономната 
покраина во корист на соодветната потформа на 
приходи на Буџетот — придонеси на републиките и 
на автономните покраини во Буџетот. 

Член 3 
Органите и организациите на федерацијата кои 

со својата дејност остваруваат приходи му доставу-
ваат на Сојузниот секретаријат за финансии извеш-
тај за остварените приходи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии да 
донесе прописи за роковите и начинот на доставу-
вање на извештаите од став 1 на овој член. 

Член 4 
На органите и организациите на федерацијата 

кои со својата дејност остваруваат приходи ќе им 
се намалат средствата одобрени со Буџетот во три-
месечниот план за износот на ненаплатените поба-
рувања од претходното тримесечје за кој не ќе под-
несат докази дека се преземени мерки за наплата 
врз основа на сојузниот закон со кој се уредува обез-
бедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства. 

Ако во наредниот период поднесат докази дека 
побарувањата од став 1 на овој член се наплатени, 
ќе се одобрат средствата предвидени со Буџетот. 

Член 5 
АКО приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите и организациите на федерацијата, 
како и другите приходи што му припаѓаат на Бу-
џетот бидат погрешно наплатени или наплатени во 
износ поголем од пропишаниот, погрешно наплате-
ниот или повеќе наплатениот износ ќе се врати пр-
венствено врз тов&р на формата на приходи на која 
се уплатени, а ако такви приходи нема — врз то-
вар на други форми на приходите. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии 
или работникот што тој ќе го определи, ако со со-
јузен закон не е поинаку определено. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
решение за враќање на приходите што органи од-
носно организации на федерацијата ги остваруваат 
според посебни прописи донесува функционерот кој 
раководи со тој орган односно организација на фе-
дерацијата или работникот што тој ќе го определи. 

Член 6 
Органите и организациите на федерацијата мо-

жат да преземаат обврски врз товар на Буџетот са-
мо врз основа на сојузен закон и во границите на 
средствата дозначени од Буџетот. 

Член 7 
Средствата на Буџетот се распоредуваат на но-

сителите и корисниците на средства тримесечно, во 
I тримесечје од 18%, во II тримесечје 22%, III три-
месечје 27°/о и IV тримесечје 33°/о од обезбедените 
средства во 1985 година. 

Ако врз закон заснованите права на носителите 
и на корисниците на средствата од Буџетот не мо-
жат да се намират, се овластува Сујузниот извршен 
совет да ги зголеми средствата од став 1 на овој член 
за односните потреби во границите на вкупно одо-
брените средства на тие носители односно корисни-
ци за 1985 година. 

Член 8 
Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 

Буџетот во „Службен лист на СФРЈ", к о р и с т е т е 
на средствата ќе ги усогласат своите предлози на 
лретсметките на средствата и финансиските плано-

^ ви со височината на средствата предвидени за опре-

делени намени во Буџетот и ќе му ги достават на 
Сојузниот секретаријат за финансии/ 

Корисниците на средствата на Буџетот едновре-
мено ќе ги достават своите програми на мерки и ак-
ции'за штедење и рационално користење на сред-
ствата на Буџетот со кои располагаат, во рокот од 
став 1 на овој член. 

Согласност за програмите од став 2 на овој член 
дава Сојузниот извршен совет. 

Ако корисниците на средства не ги достават сво-
ите програми од став 2 на овој член во предвидени-
от рок, средствата предвидени во Буџетот ќе се 
доделуваат во височина на средствата доделени во 
претходната година. 

Член 9 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на 

органите и организациите на федерацијата ќе се ко-
ристат: 

1) за лични доходи на работниците и за заед-
ничка потрошувачка врз основа на финансискиот 
план на работната заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и 
опрема врз основа на претсметката на средствата 
што ја донесува функционерот кој раководи со ор-
ганот односно организацијата на федерацијата, ако 
задачите за кои се одобрени средствата непосредно 
ги извршува органот или организацијата на феде-
рацијата, односно врз основа на програмата за ко-
ристење на средствата за посебни намени што ќе ја 
утврди функционерот кој раководи со органот од-
носно организацијата на федерацијата, ако органот 
или организацијата на федерацијата не ги извршу-
ва непосредно задачите за кои се одобрени сред-
ствата. 

Средствата од точка 2 на став 1 од овој член, 
утврдени со програмата за користење на средствата 
за посебни намени, се користат врз основа на реше-
ние што го донесува функционерот кој раководи со 
органот односно организацијата на федерацијата од-
носно врз основа на договор што тој функционер ќе 
го склучи со непосредниот корисник на средства. 

Член 10 
Средствата што во Буџетот се обезбедуваат за 

финансирање на потребите на народната одбрана 
му се ставаат на располагање на корисникот, а сред-
ствата се користат и материјалното и финансиското 
работење се контролира во единиците и установите 
на Југословенската народна армија, според одредби-
те на сојузниот закон со кој се уредуваат обезбе-
дувањето на средства и финансирањето на Југо-
словенската народна армија. 

Член 11 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот по носители и корисни-
ци, освен на средствата за нестопански инвестиции, 
врши Сојузниот извршен совет, а измена на наме-

> ната и на височината на средствата за работа на Со-
бранието на СФРЈ односно на Претседателството на 
СФРЈ — Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ односно телото што ќе го овласти 
Претседателството на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и 
работите во органите и организациите на федераци-
јата, за кои е предвидено дека ќе вршат прием на 
работници односно избор или именување на функ-
ционери односно назначување На раководни работ-
ници, ќе се користат од денот на приемот на работа 
односно на изборот или именувањето односно назна-
чувањето, врз основа на решение од Сојузниот се-
кретар за финансии. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и на функционерите можат да се 
користат врз основа на акт на Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ — за функционе-
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рите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за раководните работници што ги назначува 
надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз ос-
нова на акт на Претседателството на СФРЈ — за не-
говите членови, за членовите на Советот на федера-
цијата и за раководните работници што ги назначу-
ва тоа; врз основа на акт на Сојузниот извршен со-
вет — за работниците во органите и организациите 
на федерацијата и за раководните работници што ги 
назначува тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка 
Потрошувачка се пренесуваат во корист на жиро-
-сметките на органите и организациите на федера-
цијата. 

Член 12 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во рамките на одделни раздели од-
носно глави на Буџетот врши функционерот кој ра-
ководи со органот односно организацијата на феде-
рацијата, во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 13 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на научноистражувачките проекти и научните 
студии ќе се користат врз основа на програмата 
што, по претходно прибавено мислење од Одборот 
за Буџетот на федерацијата на Сојузниот собор на 
Собранието*на*СФРЈ, ј а донесува Сојузниот- извр-
шен совет. 

Член 14 
Средствата предвидени за нестопански инвести-

ции ќе се користат врз основа на сојузните закони 
и одлуката за распоред на средствата за нестопан-
ски инвестиции утврдени во Буџетот, што ќе ги 
донесе Собранието на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот на федерација-
та за 1984 година за нестопанска инвестиции што се 
ангажирани, а не се потрошени до крајот на 1984 
година, можат да се користат во 1985 година за тие 
инвестиции. 

Средствата наменетава станбена изградба за 
потребите на работниците и функционерите на орга-
ните односно организациите на федерацијата се ко-
ристат врз основа на програмата за станбена изград-
ба што ја донесува-Собранието на СФРЈ-во 1985 го-
дина. 

До донесувањето на! програмата, за станбена 
изградба, средствата од став 3 на овој член можат 
да се користат врз основа на одлука< на Собра-
нието на СФРЈ, на Претседателство на СФРЈ, од-
носно на работните тела што тие ќ е ги овластат 
и одлука на Сојузниот извршен совет. 

Корисникот на средства на Буџетот кој во ро-
кот пропишан со сојузен закон односно со одлука 
на Собранието на СФРЈ не ќе поднесе извештај 
за извршувањето на работите и потрошокот на 
средствата за нестопански инвестиции за 1984 го-
дина, не може средствата предвидени за тие ра-
боти да ги користи во 1985 година додека не го 
поднесе тој извештај. 

Член 15 
Средствата предвидени во Буџетот за курс-

ните разлики, Сојузниот извршен совет ќе ги ра-
спореди тримесечно врз основа на барањата^ на 
корисниците на средствата. 

Член 16 
Средствата на Буџетот што се распоредени на 

носителите и корисниците на средства, а не се 
потрошени во годината за која е донесен Буџетот, 
кз ко и соедствата од поранешните години, се вра-
ќаат ВО Буџетот најдоцна до 20 јануари 1986 година, 
на распоредената група односно подгрупа ка рас-
ходите од која се распоредени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, средствата на Буџетот што се распоредени 
на носителите и корисниците на средствата од 
став 2 на член 23, а не се потрошени во годината 
за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот 
најдоцна до 31 јануари 1986 година на распоред-
ната група односно подгрупа на расходите од која 
се распоредени. 

Член 17 
Средствата предвидени во Буџетот за трошо-

ците на Институтот за безбедност и општествена са-
мозаштита во врска со давањето услуги на стран-
ски служби и на трети лица во земјата можат да 
се користат до износот на остварените приходи, а 
најмногу до износот предвиден во Буџетот. 

Член 18 
Од средствата утврдени во Буџетот за исплата 

на бенефицираните пензии (без воените пензии) ќе 
се намират обврските на федерацијата од пора-
нешните години спрема самоуправните интересни 
заедници за пензиско и инвалидско осигурување на 
републиките и на автономните покраини според 
решението што го донесува сојузниот секретар за 
финансии, по прегледот на пресметките на обврс-
ките на федерацијата што ќе го изврши Буџетската 
инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии, 
а преостанатиот износ на средствата ќе го распо-
реди, врз основа на предлог од Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди, Сојуз-
ниот извршен совет врз самоуправните интересни 
заедници за пензиско и инвалидско осигурување 
на републиките и на автономните покраини, како 
аконтација за 1985 година. 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на 

обврските за повластено возење во патничкиот 
сообраќај ќе се употребат за исплатување на на-
доместите на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со превоз на патници за извршените 
бесплатни и повластени превози на лицата на кои 
тие права им се признаени со сојузни прописи, на 
начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен 
совет. 

Член 20 
Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе 

се пресметува камата на износот на ненамирените 
обврски на федерацијата. 

Член 21 
Со одобрувањето на завршната сметка на Бу-

џетот не престанува дисциплинската, материјал-
ната и кривичната одговорност на функционерот 
кој раководи со органот односно организацијата 
на федерацијата или на овластениот работник за 
незаконито и несовесно користење и располагање 
со средствата на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на об-
врзникот за уплата на приходот, не престанува 
одговорноста на одговорното лице ако не го пре-
смета односно ако неточно го пресмета приходот 
на Буџетот или ако не го уплати приходот во 
Буџетот. 

Член 22 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен 

на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на 
Сојузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини да им 
достави, до крајот на месецот, извештај за извр-
шувањето на Буџетот за претходниот месец. 

Заради остварување на функциите на Собра-
нието на СФРЈ во областа на извршувањето на 
Буџетот, Сојузниот извршен совет тримесечно го 
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известува Собранието на СФРЈ за извршувањето 
на Буџетот. 

Член 23 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декем-

ври 1985 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 31 јануари 1986 година можат да се извр-
шуваат расходите за финансирање на Југословен-
ската народна армија и на дипломатските и кон-
зуларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство, до-
полнителните средства на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и средствата за инвалидско-бо-
речка заштита. 

Приходите на Буџетот од царина и други увоз-
ни давачки за стоките увезени до 31 декември 
1985 година и дел од приходите од основниот да-
нок на промет на производи, на прометот остварен 
до 31 декември 1985 година, што ќе се наплатат 
до 31 јануари 1986 година, се уплатуваат во Буџе-
тот за 1985 година. Тие приходи можат да се рас-
поредуваат на носителите и корисниците на сред-
ства најмногу до износите што се утврдени во 
Буџетов 

Член 24 
Средствата на придонесот за станбена изградба, 

пресметани односно уплатени од средствата за на-
домест на личниот доход на делегатите и од сред-
ствата за лични доходи на функционерите односно 
на раководните работници, избрани или именувани 
односно назначени, што се исплатуваат од Буџетот, 
ќе се издвојат на посебна сметка ка ј Собранието 
на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет. 

Собранието на СФРЈ, Претседателството на 
СФРЈ односно работните тела што тие ќе ги овлас-
тат и Сојузниот извршен совет ќе ги утврдат усло-
вите за користење на средствата од став 1 на овој 
член. 

Член 25 
Приходите што ќе ги остварат органите и ор-

ганизациите на федерацијата по основа на врате-
ните депозити на инвестициите и по основа на 
вратените средства здружени за изградба на енер-
гетски објекти, се уплатуваат во Буџетот. 

Член 26 
Заради обезбедување на законито и правилно 

Извршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за 
финансии врши непосредна контрола над наплату-
вањето на приходите и потрошокот на средствата 
за одделни намени, како и над финансиското и 
материјалното работење на корисниците на сред-
ствата на Буџетот. 

Непосредната контрола од став 1 на овој член 
ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот се-
кретаријат 'за финансии. 

Под непосредна контрола над наплатувањето на 
приходите и потрошокот на средствата за одделни 
намени, во смисла на став 1 од овој член, се под-
разбираат: 

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето 
на приходите на федерацијата; 

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето 
и наменското користење на средствата на Буџетот, 
освен на средствата за финансирање на Југосло-
венската народна армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврдат незаконитости од-
носно неправилности, ќе се донесе решение со кое 
ќе му се наложи: 

1) на обврзникот на уплатата на изворните при-
ходи на федерацијата — неуплатениот приход на 
федерацијата да го уплати во остварениот рок во 
Буџетот; 

2) на корисникот на средствата — да ги врати 
во Буџетот ненаменски потрошените односно неза-

конито исплатените средства од Буџетот и да пре-
земе други мерки за отстранување на утврдените 
незаконитости односно неправилности во поглед на 
извршувањето на Буџетот. Решението го донесува 
сојузниот секретар за финансии или лицето што 
тој ќе го овласти и е конечно во управната пос-
тапка. 

Решение-ѓо со кое е определена мерка за упла-
та на неуплатениот приход на федерацијата ј! за 
враќање на средства во Буџетот го извршува слу-
жбата на општественото книговодство ка ј која се 
води жиро-сметката односно друга сметка на дол-
жникот. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен на надлежниот орган да му 
поднесе пријава заради преземање мерки поради 
повреда на прописите. 

Член 27 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, во согласност со договорот, издава на-
лог за плаќање врз товар на жиро-сметката на Бу-
џетот, врз основа на плановите и решенијата за 
извршување на Буџетот што ги прима од Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 

година. 

809. 
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 ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 
Се прогласува Законот за измена и дополнение 

на Законот за Царинската тарифа, што га усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 28 декември 1984 година. 

П бр. 410 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
Член 1 

Во Законот за Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/78, 29/83 и 7/84) во член 7а 
зборовите: „во 1983 и 1984" се заменуваат со зборо-
вите: „1983, 1984 и 1985". 

Член 2 
Во член 76 во став 2 се додава нова реченица 

која гласи: „Ако се работи за производство на опре-' 
ма и бродови, рокот од став 1 на овој член може да 
се продолжи најмногу уште за девет месеци.". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1935 

година. 
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810. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО-
ТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за кредитните односи и девиз-
ното работење со странство, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 28 декември 1984 го-
дина. 

П. бр 412 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е . р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за девизното работење и кредит-

ните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77, 61/82, 77'82, 34/83 и 70/83) во член 25 став 
3 по зборовите: „за потребите на остварувањето на 
правата и должностите на федерацијата" се до-
дава запирка и зборовите: „за потребите на меѓу-
народната соработка и размената на информации 
со странство, во согласност со обврските на фе -
дерацијата во областа на информирањето". 

Член 2 
Во член 59 став 3 се менува и гласи: 
„Девизните побарувања и девизните обврски 

организациите на здружен труд и други опште-
ствени правни лица ги утврдуваат, по правило, 
на крајот на секој месец, а најдоцна на крајот на 
секое тримесечје и ги искажуваат во своите со-
стојби и биланси, во динари, по средниот курс штг 
важи на последниот ден во месецот." 

Член 3 
Во член 61 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Овластените банки девизите што ќе ги ку-

пат од домашни граѓански правни и физички лица 
што тие лица ги држат на девизна сметка или на 
девизен штеден влог ка ј овластената банка, и 
дивизите што ќе ги купат од странски лица што 
тие лица ги држат во депозит ка ј овластената бан-
ка, ги продаваат на меѓубанкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар до единствениот про-
цент што се утврдува за текуштата година со ак-
тот ка Собранието на СФРЈ од член 696 на овој 
закон, со тоа што тие девизи да се користат за 
општествено приз:?пс^чте репродукциони потреби 
на организациите на здружен труд." 

Член 4 
Во член 69а став 6 алинеја 3" и став 9 се 

бришат. 

Член 5 
Во член 696 став 1 на крајот, се додаваат две 

нови алинеи, кои гласат: 
— „за плаќање на обврските за извршување на 

услуги на превоз на домашни патници и за ПТТ 
услуги што странски лица им ги даваат на до-
машни лица во меѓународниот сообраќај, како и 
за плаќање авторски хонорари на странски ав-
тори, по основ на меѓународни договори што ги 
ратификувало Собранието на СФРЈ или Сојуз-
ниот извршен совет; 

^— за здравствена заштита на југословенските 
граѓани во странство врз основа на ратификувани 
меѓународни договори.'4 

Став 3 се менува и гласи: 
„Девизите издвоени во смисла на став 1 од 

овој член овластените банки се должни во рок 
од седум дена од денот на приливот да ги пре-
несат на посебна сметка к а ј Народната банка на 
Југославија. Продажба и пренос на тие девизи 
се врши по курсот утврден на меѓубанкарскиот со-
станок на единствениот девизен пазар, кој важи 
на денот на втасувањето на девизниот прилив на 
девизната сметка ка ј овластената банка." 

Член 6 
Во-член'69естав 1 на крајот, се додаваат зборо-

вите: „и ако не ги извршила обврските по основ 
на превоз на стоки на странски релации во согла-
сност со чл. 125 и 127 од ОВОЈ закон, како и ако 
не ги намирил^ обврските во согласност со член 
79 од Законот за измени и дополненија на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82 
и 34/83)". 

Член 7 
Во член * 74 став 5 на крајот се брише точката 

и се додаваат зборовите: „како и настанатите 
курсни разлики по тие позајмици." 

Член С 
Во член 76 став 1 се менува и гласи: 
„Купопродажба, подарување, позајмување и 

давање девизи: на чување меѓу домашни лица и 
меѓу домашни лица и странски лица во Југосла-
вија не се дозволени, ако со овој закон не е оп-
ределено поинаку." 

Член 9 
Во член 78 став 3 по зборот: „продажба" — се 

бришат зборовите: „во земјата". 

Член 10 
Во член 81 став 1 по зборовите: „девизниот 

прилив" се додава запирка и зборовите: „како и 
приходите од член 127 став Ј на овој закон." 

Член 11 
Во член 118 по зборот: „услуги" се додаваат 

зборовите: „што се вршат како компензациони 
работи, работи". 

Член 12 
Во член 127 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Организациите на здружен труд-корисници на 

услуги на превоз на стоки при извозот се должни 
во моментот на остварувањето на девизниот при-
лив од извозот на стоки и услуги на организа-
цијата на здружен труд од став 1 на овој член да 
и пренесат девизи во вредноста на услугата. 
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Организациите на здружен труд — корисници 
на услуги на превоз на стоки при увозот се 
должна веднаш по извршената услуга на превоз 
или во рокот што е договорен, да пренесат девизи 
во корист на организацијата на здружен труд — 
превозник, во височина на вистинските трошоци 
на превозот на странската релација/4 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 2 и 3 од 

овој член, кога корисниците на услуги на превоз 
при извозот на стоки остваруваат девизен прилив 
во определени рати или не остваруваат девизен 
прилив, и при увозот на стоки на кредит или по 
пат на компензација, должни се со организациите 
на здружен труд-даватели на услуги на превоз да 
го договорат рокот за пренос на девизи и во 
догорениот рок да извршат пренос на де-
визите." 

Во досегашниот, Став 4 кој станува став 5 збо-
ровиве: „од член 69а На овој закон" се бришат. 

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 за-
пирката и зборовите: „како и начинот на оства-
рувањето на правото од став 4 на овој член" се 
бришат. 

Член 13 
Во член 134 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Делот од ^остатокот од чистиот доход од 

заедничкото работење со домашната организација 
на здружен труд што му припаѓа на странското 
лице (добивка) може да се трансферира во стран-
ство до височината на остварениот дел од до-
ходот. . 

На делот од девизите кој според став 1 на 
овој член му припаѓа на странското лице не се 
применуваат издвојувањата предвидени со член 696 
на овој закон." 

Член 14 
Во член 140 на крајот на став 2 се додаваат 

зборовите: „од сбое име и за сметка на непосред-
ните корисниците на кредитот". 

Член 15 
Ло член 195 се додава нова глава Х1а и шест 

нови членови, кои гласат: 
„Х1а курсни разлики кај народната банка на 

Југославија". 
Член 195а 

Курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославије по основ на депо-
нирано девизно штедење на граѓаните, депони-
рани девизи од авансот на организациите на здру-
жен труд, девизни кредити и други девизни 
обврски на Народната банка на Југославија и По 
клириншки сметки, се искажуваат во посебно 
книговодство на девизните резерви. 

Заради утврдување на височината на позитив-
ните, и негативните курсни разлики и на изворите 
на приходи за покритие на негативните курсни 
разлики се составуваат претсметка на приходите 
и расходите на девизните резерви, биланс на со-
стојбата и биланс на приходите и расходите на 
девизните резерви нај Народната банка на Ју-
гославија. 

Претсметката на приходите и расходите на де-
визните резерви кај Народната банка на Југосла-
вија ја донесува Собранието на СФРЈ, на пред-
лог од Сојузноит извршен, совет, кон крајот на 
секоја година за наредната година. 

Билансот на состојбата и билансот на прихо-
дите и расходитее на двизните резреви кај Народ-
ната банка на Југославија се составуваат на на-
чинот утврден со прописите за банките. 

Член 1956 , 
м Непокриените курсни разлики по депонираното 
девизно штедење на граѓаните нај Народната бан-
ка на Југославија и по странските кредити што ги 

користела Народната банка на Југославија, утвр-
дени на 31 декември 1984 година, ќе се покријат 
во период од 30 години во еднакви годишни из-
носи. Другите непокриени курсни разлики утвр-
дени на 31 декември 1984 година ќе се покријат 
во 1985 година. 

член 195в 
Текуштите курсни разлики цо кредитите и по 

други задолжувања на Народната банка на Ју-
гославија ќе се покриваат во височина на делот 
што е содржан во отплатите во текуштата година. 

Курсните разлики за девизното штедење на 
граѓаните што е депонирано кај Народната банка 
на Југославија, за делот што се повлекува од депо-
зит ги покрива во целост Народна банка на 
Југославија по курсот на денот на повлекувањето 
на девизното штедење. 

Текуштите курсни разлики по девизното ште-
дење на граѓаните што останува во депозит кај 
Народната банка на Југославија се покриваат со 
валоризација на бескаматниот кредит даден на 
банките по основ на депонираното девизно ште-
дење на граѓаните, во височина што се утврдува 
секоја година во претсметката на приходите и 
расходите на девизните резерви кај Народната бан-
ка на Југославија. 

Текуштите курсни разлики кај Народната бан-
ка на Југославија по други основи ќе се. покријат 
во целост во годината во која настанале. 

Член 195г 
КурсниТе разлики утврдени на 31 декември 

1984 година по странските кредити конвертирани 
во динари до 1 јануари 1984 година ги поднесуваат 
корисниците на тие кредити. 

По исклучеле од/ одредбата на став 1 од овој 
член, на организациите на здружен труд што ги 
користеле наведените кредити, а са наоѓаат во 
приоритетните гранки и групации, ќе им се обезбе-
ди дел од износот на курсните разлики наста-
нати во 1983 и 1984 година по основ на отплатите 
и каматите по тие кредити од средствата утврдени 
со претсметката на приходите и расходите на де-
визните резерви кај Народната банка на Југосла-
вија. 

Текуштите курсни разлики од 1 јануари 1985 
година по странските кредити конвертирани во 
динари до 1 јануари 1984 година ги поднесуваат 
корисниците на тие кредити. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, на организациите на здружен; труд што ги 
користеле наведените кредити, а се наоѓаат во 
приоритетните гранки и групации, ќе им се обез-
беди дел од текуштите курсни разлики по отпла-
тите и каматите по тие кредити, од средствата 
утврдени со претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната банка 
на Југославија. 

По исклучок од .одредбите на ст. 1 и 3 од 
овој член, на организациите на здружен труд од 
стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово ќе им се обезбеди дел Од износот на курсните 
разлики по отплатите и каматите, настанати од 1 
јануари 1983 година по сите небтплатени странски 
кредити конвертирани во динари ол средствата 
утврдени со претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната банка 
на Југославија.^ 

По исклучок од одредбите на ст. 1 -и 3 од овој 
член на организациите на здружен труд што ја 
користеле динарската противвредност на стран-
ските кредити за отстранување на последиците од 
земјотреси, курсните разлики по отплатите и ка-
матите ќе им се обезбедат во пелост од средсттта 
утврдени со претсметката на прихогтит^ и рлг*^ттгдте 
на девизните резерви кај Народната банка на Ју-
гославија. 
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Со сојузен закон ќе се утврдат приоритетните 
гранки и групации и делот од курсните разлики 
што диференцирано се покриваат по одделни 
гранки и групации односно по одделни стопански 
недоволно развиени републики и покраини, а трг-
нувајќи од нивната економска положба. Со тој 
закон ќе се утврди и начинот за остварување на 
правото на покритие на делот од курсните раз-
лики од овој член. 

Член 195д 
Текуштите курсни разлики што настануваат 

кај Народната банка на Југославија со припа-
ѓачкиот дел на разграничените курсни разлики од 
чл. 1956 и 195в на овој закон и надоместите на 
курсните разлики од член 195г на овој закон, се 
покриваат од средствата што обезбедуваат со 
друг сојузен закон и со прописи на републиките 
и автономните покраини. 

Член 195ѓ 
Девизите што Народната банка на Југославија 

им ги позајмила на овластените банки од ре-
публиките и автономните покраини по основ на 
признаениот дефицит во 1981 и 1982 година, се 
сметаат како дефинитивно продадени." 

Член 16 
Во член 202 став 5 зборот: „една" се заменува 

со зборот: „три". 

Член 17 
Во член 204 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за финансии" се заменуваат со зборовите: „Со-
јузниот совет за прекршоци." 

Член 18 
Во член 211 став 1 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: 
„Ако извршеник е овластената банка, извр-

шувањето на решението на Сојузниот девизен ин-
спекторат се спроведува преку Народната банка 
на Југославија" 

Член 19 
Во член 215 став 1 по точка 4 се додава нова 

точка 4а, која гласи: 
.,4а) ако овластената банка не ги продаде на 

меѓубанкарскиот состанок на единствениот деви-
зен пазар во утврдениот процент девизите што 
ќе ги купи од домашни граѓански правни и фи-
зички лица и од странски лица (член 61 став 3);". 

Досегашната точка 4а станува точка 46. 
Во точка 5а по зборот: „закон" се додаваат 

зборовите: „и ако изврши налози од организа-
ција на здружен труд која претходно не ги из-
вршила обврските во . согласност со чл. 125 и . 127 
од овој закон или не ги намирила обврските во 
согласност со член 79 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство". 

Во точка 6 зборовите: „или отстапи девизи" ре 
заменуваат со зборовите: „подари, позајми или 
даде девизи на чување". 

Во точка 13 по зборот: „услуги" се додаваат 
зборовите: „што се вршат како компензациони ра-
боти. работи". 

Во точка 14 зборовите: „(чл. 74 и 122)" се за-
менуваат со зборовите: („член 122)/' 

Член 20 
Во член 218 став 1 по точка 16 се додава нова 

-точкп 1в. која гласи: 
,.1в) ако овластената банка не ти пренесе де-

визите на посебна сметка кај Народната банка на 

Југославија во рок од седум дена од денот на 
приливот на девизите (член 696 став 3);". 

Досегашната точка 1в станува точка 1г. 
По точка 2 се додава нова точка 2а, која 

гласи: 
,„2а) ако платниот промет со странство не го 

врши на начинот што го пропишала Народната 
чанка на Југославија (член 108 стар 6);". 

По точќа 8 се додава нова точка 8а, која 
гласи: 

,,8а) ако не постапи согласно со прописот на 
Сојузниот извршен совет за воведување на по-
себни мерки за ограничување од член 177 на За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство (член 177 став 1);", 

Член ?1 
Во член 220 став 1 во точка 2 зборовите: „или 

отстапи девизи" се заменуваат со зборовите: 
„подари, позајми или даде девизи на чување". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) ако има текушта и други сметки во стран-

ство, поседува странски вложни книшки и парични 
картички, купува странски хартии од вредност и 
се задолжува во странство и ако домашни вложни 
книшки што гласат на динари; а не гласат на 
име се обиде без одобрение да ги изнесе или ги 
изнесе или испрати од Југославија (член 96 ст. 
1 и 2);". 

По точка 14 се додава нова точка 15, која 
гласи: 

„15) ако во определениот рок не постапи спо-
ред решението на Сојузниот девизен инспекторат 
(член 208 став 1)." 

Член 22 
Во член 224 став 2. зборовите: „Сојузниот се-

кретаријат за финансии" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузниот совет за прекршоци". 

Член 23 
Во член 225 став 1 зборовите: „3.000 динари" се 

заменуваат со зборовите: „15.000 динари". 

Член 24 
Во чл$н 228 зборовите: „стопански престап" се 

додаваат зборовите: „кривично дело." 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Девизите што се одземени како предмет на 

извршување на стопански престап, кривично дело 
или прекршок ќ се продаваат на Народната банка 
на Југославија, а динарите добиени со таа про-
дажба се уплатуваат во Буџетот на федерацијата". 

Член 25 
Девизните побарувања на организациите на 

здружен труд и на други општествени правни лица, 
освен девизните побарурвања помеѓу овластените 
банки и помеѓу овластените банки И Народната 
банка на Југославија во конвертибилни девизи на 
ден 31 декември 1983 година, зголемени за девиз-
ниот прилив во 1984 година кој се однесува на 
1983 год ина и намалени за девизите што до вле-
гувањето на овој закон во сила се употребени во 
согласност со прописите, овластените банки ќе ги 
купат и во своите деловни книги динарската про-
тиввредност на купените девизи ќе ја водат како 
депозит по видување. 

Девизните побарувања од став 1 на овој член 
овластената банка ги купува по курсот утврден на 
Меѓубанкарскиот состанок на единствениот деви-
зен пазар што важи на денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
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Член 26 
Од динарскиот депозит, во смисла на член 25 

од овој закон, овластените банки од организациите 
на здружен труд и од други општествени правни 
лица чии девизни побарувања се претворени во 
динарски побарувања првенствено ќе ги наплатат 
втасаните динарски обврска и краткорочните кре-
дити, освен кредитите за селективни намени пред-
видени со актот на Собранието на СФРЈ со кој се 
утврдени целите и задачите на заедничката еми-
сиона, парнична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика. 

Ако износот на депозитот од став 1 на овој 
член е поголем од втасаните динарски обврски и 
краткорочните кредити и овластените банки разли-
ката ќе им ја пренесат на организациите на здру-
жен труд и на други општествени правни лица на 
нивните жиро-сметки во рок до шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

На депозитот од став 2 на' овој член се плаќа 
камата во согласност со Самоуправната спогодба 
на банките за политиката на каматните стапки. 

Член 27 
За износот на девизните побарувања купени во 

смисла на член 25 од овој закон, овластените банки 
можат да ги наплатат, во динари, девизните об-
врски на организациите на здружен труд спрема 
овластените банки втасани до 1 јануари 1984. го-
дина. 

Наплата, во динари, на втасаните девизни об-
врски на организациите на здружен труд од став 
1 на-овој член, овластените банки ќе извршат пр-
венствено од организациите на здружен труд и од 
други општествени правни лица кои според про-
писите за девизното работење и кредитните односи 
со странство имале право да купуваа* девизи на 
единствениот девизен пазар за отплата на обврс-
ките спрема странство. 

Член* 28 
Побарувањата што гласат на валути на земји 

со кои е договорен клириншки начин на плаќање 
се претвораат во динарски побарувања по курсот 
што важи на денот на настанувањето на тие по-
барувања, почнувајќи од 1 јануари 1985 година. 

Побарувања што гласат на валути на земји со 
кои е договорен клириншки начин на плаќање, за-
текнати на 31 декември 1984 година, се претвораат 
во динарски побарувања по курсот што важи на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 29 
Непокриените курсни разлики по странски 

кредити и по други задолжувања за текушта ре-
продукција утврдени на 31 декември 1984 година, 
организациите на здружен труд ќе ги покријат во 
период од десет години, почнувајќи од 1985 година, 
најмалку во износ од 1/10 годишно од вкупниот 
приход за секоја година. 

Член 30 
Одредбата на член 10 од Овој закон ќе се при-

менува од 1 јануари 1984 година. 

Член 31 
Одредбата на член 6 од овој закон во поглед 

на обврските од член 79 на Законот за измени, и 
дополненија на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 77/82 и 34/83), ќе се применува од 
1 априла 19,85 година. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

811. 
Врз основа на Член 315 точка 3 бд 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 СРЕДСТВА* 

ТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Се прогласува Законот за измену и дополненија 
на Законот за средствата на ^.првите, што го ус-? 
кои Собранието на СФРЈ, в* седницата на Соборат 
на републиките и покраините од 28 декември 1984 
година. 

П бр. 414 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател, 

на Претседателството, 
на СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ЦА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 22/84), 
во член 13 став 2, точката 2 се менува и гласи: 

„2) средствата здружени во фондот на заедни-
чките резерви да се користат само за исплата на 
личните доходи загарантирани со закон за исплата 
на личните доходи од височината определена со за-
кон во основните организации што имаат ненамире-
ни втасани обврски спрема доверителите, како и за 
преквалификација и вработување на работници во 
случаите предвидени во член 122 на Законот за 
здружениот труд." 

Член 2 
Член 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

. ќе се казни за . стопански престап основната органи-
1 зација: 

1) ако не формира или не ги обновува средства-
та на резервите во височините утврдени со овој за-
кон (член 7); 

2) ако средствата на резервите ги користи за 
намени што не се пропишани со овој закон (член 
10); 

3) ако средствата на резервите ги употребува за 
инвестиции, освен за инвестициите од член 11 стар 
2 на овој закон; 

4) ако средствата на резервите здружени РО фон-
дот на заедничките резерви ги КОГУИСТИ спротивно 
на одредбите од овој закон (член 12). 

За дејствието од став 1 на ово1 член ќе се казнт* 
со парична казна од 5.000 до 50.000 динари и одго-
ворното лице во основната организација.". 

Член 3 
По член 18 се дода нов член 18а, кој гласи: 

„Член 18а 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 денари 

ќе се казни за стопански престап фондот на заед-* 
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ничките резерви, како правно лице, ако средствата 
здружени во согласност со овој закон ги користи за 
намените што не се предвидени со за^он (член 13 
став 2 и член 20г). 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
фондот на заедничките резерви со паричка казна 
од 5.000 до 50.000 динари.". 

Член 4 
По член 20в се додава нов член 20г кој гласи: 

„Член 20г 
По исклучок од одредбата на член 13 став 2 точ-

ка 2 на озој закон, средствата здружени во фондот 
на заедничките резерви можат во текот на 1985 и 
1986 година да се користат и за покритие на загуби-
те и тоа: во 1985 година најмногу до 50°/о од корис-
тените средства за покритие на загубите во 1984 го-
дина, а во 1986 година најмногу до 20% од користе-
ните средства за покритие на загубите во 1984 
година.". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

812. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРО-

МЕТОТ 

Се прогласува Законот на измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги во 

. прометот, шо го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
28 декември 1984 година. 

П бр. 415 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услу-

ги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 
55/72, 28/73, 36/75. 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 
63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83) во член4зборовите: 
„и работи" се бришат. 

Член 2 
Во член 5 став 2 во втората реченица зборовите: 

„наменети за продажба" и зборот: „такви" се бри-
шат. 

Член 3 
Во член 6 став 1 точка 4 на крајот точката и за-

пирката се бришат и се додаваат зборовите: „според 
одобрениот инвестиционен проект и одлуката на 
собранието односно на советот на месната заед-
ница". 

По точќа 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
„6) продажбата на репродукционен материјал 

што ќе се изврши на начинот и под условите 
определени во ст. 4 и 5 на овој член на занаетчиски 
задруги (во натамошниот текст: задруги) што се 
регистрирани кај надлежниот стопански суд за вр-
шење на производствена дејност во смисла на став 2 
од овој член. Задругата која со занаетчијата — про-
изводител што води деловни книги, кој е член само 
на таа задруга, ќе склучи договор во писмена фор-
ма според кој тој занаетчија, од името и за сметка 
на задругата, врши определени производствени ра-
боти, за извршување на тие работи може да му дава, 
без надомест а според нормативите што ги определи-
ла таа задруга и кои се во рамките на пропишаните 
норматити, потребен репродукционен материјал од 
член 8 на овој закон, без пресметување данок на 
прометот на производи. Помеѓу задругата и занает-
чијата се воспоставува солидарна одговорност 
Солидарна гаранција) во врска со наменската упо-
треба на'тој материјал и во врска со извршувањето 
на обврските на задругата пр основа на данкот 
на промет што задругата би била должна да го пла-
ти во врска со така набавениот репродукционен ма-
теријал, даден на занаетчијата во смисла на оваа 
точка. На имотот на занаетчијата се конституира 
право на првенство на наплата на даноците во ко-
рист на општествено-политичката заедница на која 
како приход и припаѓаат. По еден примерок однос-
но копија од склуечниот договор задругата доставу-
ва, без одлагање, до службата за општествени при-
ходи на. општината надлежна според седиштето на 
задругата и службата за општестевени приходи на 
општината во која му е издадено одобрение на за-
наетчијата — член на задругата за вршење на деј-
носта. Задругата и занаетчијата — член на задруга-
та треба во своето книговодство односно во делов-
ните 'книги да обебзедат податоци за видот, количе-
свото и вредноста на примениот и потрошениот ма-
теријал и за состојбата (видот, количеството и 
вредноста) на испоручените материјали за секои 
три месеци да имаат усогласени евиденции за набав-
ката, движењето и потрошокот на материјалот да-
ден без плаќање данок на промет. Задругата што е 
регистрирана ка ј надлежниот стопански суд да вр-
ши покрај производствената дејност од оваа точка, 
и услужни или други ^производствени дејности, 
може да го користи даночното ослободување од оваа 
точка само под услов за вршењето, на производстве-
на дејност да има, во смисла на став 3 од овој член, 
основана посебна производствена работна единица 
односно производствен погон регистриран кај над-
лежниот суд за вршење на таа дејност, со потребниот 
стручен кадар и при, исполнување на условите од 
овој член". 

Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8." 

Член 4 
Во член 7 став 2 се менува и гласи: 
„Како опрема, во смисла на овој член, се сметаат 

и предемтите на ситен инвентар чиј што век на упо-
треба е пократок од една година и чија поединечна 
набавна цена е помала од цената определена според 
прописите за амортизацијата а што служат за вр-
шење на нивните дејности, средствата за лична за-
штита при работа и личната заштитна опрема, како 
и медицинките инструменти, уреди и други произ-
води од Номенклатурата на основните средства на 
здравствените установи/4 
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Член 5 
Во член 7а по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Како промет на производи не се смета кога гра-

ѓанин, врз основа на договор за здружување на труд 
и средства, внесува во средствата на производители 
та организација на здружен труд од член 6 на овој 
закон репродукционен материјал и не подлежи на 
плаќање данок на промет на производи." 

Член 6 
Во член 8 став 1 точка 4 по зборовите: „станбени 

простории" се бришат запирката и зборовите: „кан-
целариски и други слични административни про-
стории". 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 

„Член 9 
Како опрема, во смисла на овој закон, не се 

сметаат мебелот за канцелариски и други админи-
стративни простории и патничките автомобили." 

Член 8 
Во член 11 став 1 зборовите: „или работи" се 

бришат. 
Во став 2 зборовите: „или работа* се бришат. 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Данок на надомести за услуги може да се вове-

де и на надоместите за услуги што самостојни за-
наетчии и други граѓани ги вршат во рамките на 
кооперација или друга форма на деловно-техничка 
соработка со занаетчиски задруги и со други корис-
ници на општествени средства." 

Член 9 
Во член 12 став 1 зборовите: „што подлежат на 

тој данок" и зборовите „или работи" се бришат. 

Член 10 
Во член 16 став 8 се менува и гласи: 
„На самостоен занаетчија — производител што 

води деловни книги, од данкот на промет на произ-
води што треба да го плати на финалниот произ-
вод продаден непосредно на крајниот потрошувач 
ќе му се одбие делот од данокот на промет на про-
изводи за кој со фактура или со друга испрва е ут-
врдено дека го платил на материјалот од кој е из-
работен таквиот производ. Начинот на кој се одбива 
делот од данкот се утврдува со прописот донесен 
врз основа на член 58 од овој закон." 

Став 10 се менува и гласи: 
„Ако даночен обврзник — корисник на општес-

твени средства што продава нови производи од по-
трајна употребна вредност преземе од купувач кој 
не е корисник на општествени средства употребуван 
производ од потрајна употребна вредност по исте-
кот на две години од денот кога купувачот го наба-
вил или ако преземе од купувач — корисник на оп-
штествени средства употребувано моторно возило, 
без оглед на тоа кога тој го набавил и во замена 
за тој производ односно моторно возило му даде на 
купувачот нов производ од ист вид даночна осно-
вица претставува позитивната разлика помеѓу про-
дажната цена на новиот производ и вредноста што 
му се признава на купувачот за преземениот упо-
требуван производ што се заменува. Ако при заме-
ната на моторни возила, во смисла на овој став, 
позитивната разлика е помала од 30% данокот се 
пресметува со примена на даночната стапка која 
важи за ново возило на основица која претставува 
30°/о од даночната основица на која се плаќа данок 
на ново возило. Даночното олесневте од овој став 
се однесува на основниот и на посебниот данок на 
промет на производи." 

Член 11 
Во член 18 став 4 се менува и гласи: 
„Ако со Тарифата на основниот данок на промет 

е определено на прометот на определени производи 
од страна на угостителските организации на здру-
жен труд и угостителските единици на неугостител-
ски организации на здружен труд што ка ј надлеж-
ниот стопански суд се регистрирани за вршење на 
угостителска дејност, основниот данок на промет на 
производи да се плаќа во намален процент од 30'°/о 
од пропишаната стапка на основниот данок на про-
мет, и посебниот данок на промет на производи се 
плаќа во ист процент намален од пропишаната стап-
ка на посебниот данок на промет." 

Член 12 
Во член 19 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, 

кои гласат: 
„Ако извршителот на други услуги, освен лични 

услуги, во фактурата посебно го искажува и мате-
ријалот со кој е извршена услугата, даночна осно-
вица за плаќање данок на надомести за услуги 
претставува само износот на надоместот за извр-
шените услуги, а вредноста на потрошениот мате-
ријал што се искажува посебно, преставува даноч-
на основица за палќање данокот на промет на про-
изводи. 

Одредбата на став 4 од овој член се однесува на 
сите правни и физички лица што ја извршиле 
услугата односно на кои им е извршена услугата." 

Член 13 
Во член 22 став 1 зборовите: „или работа" се 

бришат. 
Во став 2 точка 9 се брише. 

Член 14 
Во член 23 став 8 се додава нова реченица, која 

гласи: 
„Блок-сметките односно контролните ленти на 

регистар касите, пред нивната употреба, ги заверу-
ва општинскиот орган на управата надлежен за 

работи на приходите." 
Во став 11 првата реченица се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 5 од овој 

член, надлежниот републички односно покраински 
орган на управата може да определи поединецот, кој 
се оданочвуа со данок од личниот доход или со 
данок на промет паушално или од случај до слу-
чај, да не води книга на прометот, да не издава 
сметки и да на го евидентира секој поединечен про-
мет што ќе го изврши во регистар-касата." 

Член 15 
Во член 24 став 2 на крајот точката се брише и 

се додаваат зборовите: „како и вредноста на произ-
водите од точка 4 став 4 на овој член." 

Став 4 се брише. 
Досегашните ст. 5 до 11 стануваат ст. 4 до 10. 

Член 16 
Во член 27 став 2 во првата реченица зборовите: 

„прописот донесен врз основа на член 28 став 2" се 
бришат, а во последната реченица зборовите: „во 
1982 година" се бришат. 

Член 17 
Член 28 се менува и гласи: 
„Конечно пресметување на данокот на промет 

за изминатата година се врши врз основа на подато-
ците за наплатените продадени производи и на 
платените надомести за извршени услуги што сз 
утврдени со конечната пресметка на данокот на 
промет со состојба на 31 декември онаа година за 
која се врши пресметка. Како наплатени продадени 
производи, во смисла на овој став, се сметаат на-
платените продадени производи наведени во член 24 
став 2 на овој закон. Ако даночниот обврзник пла-
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ќал аконтација на данокот на начинот определен во 
член 24 сав 4 од овој закон, на тој начин се врши и 
конечна пресметка на данокот. 

Ако даночниот обрзник кој во изминатата годи-
на плаќал аконтација на данокот според точ. 1 до 3 
од став 4 на член 24 од овој закон избрал во наредната 
година да плаќа аконтација на данокот според точ-
ка 4 на тој став, должен е износот на вкалкулира-
ниот данок на промет за стоките што се затекнале 
на залиха на 31 декември претходна година во про-
давница или во друга деловна единица, да го уплати 
со првата наредна аконтација на данокот на про-
мет за текуштата година. 

Ако даночниот обврзник кој во изминатата 
година плаќал аконтација на даноков според точка 
4 став 4 од член 24 на законот избрал плаќање акон-
тација на данокот за наредната година според точ. 1 
до 3 од трј став, може за износот на вкалкулира-
ниот данок на промет, за стоките што се затекнале 
на залиха на 31 декември претходната година во 
продавница или во друга деловна единица по 1 фев-
руари текуштата година, да поднесе налог за враќа-
ње на износот на данокот на промет или да го корис-
ти како аконтиција за наредниот период." 

Член 18 
Во член 33 став 5 зборовите: „и приколки за тие 

возила" и зборовите: „односно приколката", на 
обете места, се бришат 

Став 6 се брише. 

Член 19 
Во член 36 став 1 точка 1, по зборот: „рибарст-

вото" точката и запирката се бришат и се додаваат 
зборовите: „освен определени видови јужно овошје 
и производи изработени од тоа овошје за кои во 
Тарифата на основниот данот на промет е вове-
дено плаќање данок,". 

Во точка 2 по зборовите: „извезував точката и 
запирката се бришат и се додаваат зборовите: „од 
страна на корисници на општествени средства, како 
и на производите што од земјата ги изнесуваат гра-
ѓаните за кои ќе поднесат сметка дека ги набави-
ле со плаќање на данок на промет односно дека се 
во прашање производи што се ослободени според 
прописите од плаќање данок на промет". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) предмети од сите видови и формц што како 

музејски вредности ги откупуваат музеите, како и 
РЛ?то, накит и дпуги украсни стоки .што ги отку-
пува Народната банка на Југославија." 

Точка 4 се брише. 
Досегашните тач. 5 и 6 стануваат точ. 4 и 5. 
Во досегашната точка 7 која станува точка 6 по 

зборовите: „оркестарски дела" се става запирка и 
сг додаваат зборовите: „етномузиколошки дела, де-* 
тски и револуционерни песни". Во последната ре-
чената од оваа точка по зборот: ,.прашање" се дода-
ва зборот: „определени", а по зборот: „промет" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „освен за 
грамофонски плочи, снимени видео-касети, магне-
тофонски и магнетни ленти на кои е снимена забав-
на или народна музика односно на кои таа музика 
претежно е застапена". 

Досегашните точ. 8 и 9 стануваат точ. 7 и 8. 
Досегашната точка 10, која станува точка 9, се 

менува и гласи: 
,,0) оригинални уметнички дела од областа на 

сликарството, вајарството, архитектурата, графиката 
и другите ликовни дејности и уникати, дела на при-
менета уметност и индустриското обликување од 
член 3 став 2 алинеи 7 и 8 на Законот за авторско-
то право (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78) по 
кој ка авторот според посебен договор му се плаќа 
авторски хонорар — ако тие дела корисникот на оп-
штествени средства ги набавува од авторот или ко-
рисникот на општествени средства чија дејност е 

јавно излагање ги продава од името и за сметка на 
авторот преку своите уметнички здруженија, специ-
јализирани галерии и изложби, како и со аукција, 
под услов да имаат цертификат од соодветното 
уметничко здружение дека се во прашање дела од 
оваа точка." 

Досегашните точ. 11 до 18 стануваат точ. 10 до 
15. 

Досегашната точка 17 која станува точка 16, се 
менува и гласи: 

„16) на средства за вооружување и опрема за 
вооружените сили, средства за вооружување и оп-
рема наменета за оспособување на младината и на-
селението за општонародна одбрана, уреди и опре-
ма за цивилна заштита и за службата за набљуду-
вање и известување, објекти, уреди и средства за 
врска што се наменети са потребите на општонарод-
ната одбрана, опрема за доброволните противпожар-
ни единици што во време на мир соработуваат со 
единиците на цивилната заштита а во воена состој-
ба се вклучуваат во тие единици, комплет на мини-
мум задолжителни средства за заштита од воени 
дејствија што се набавуваат за граѓаните по список 
преку надлежните органи на општинското собрание 
или на месните заедници, објекти и уреди наменети 
за производство на средства на вооружување и вое-
на опрема, резервни средства за вонредни потреби на 
општонародната одбрана, објекти и уреди што се др-
жат во резерва како капацитети за потребите на 
општонародната одбрана а што ги набавуваат опште-
ствено-политичките заедници, единиците и устано-
вите на вооружените сили, милицијата и организа-
циите на здружен труд непосредно од производстве-
ните организации на здружен труд, од увоз или 
складови на трговските организации на начинот 
што е утврден во член 37 точка 5 став 1 од за-
конот, а според листата на производи што ја до-
несува сојузниот секретар за финансии во спогодба 
со сојузниот секретар за народна одбрана4'. 

Досегашните точ. 18 до 20 стануваат точ. 17 до 
19. 

Во досегашната точка 21, која станува точка 20, 
по зборот: „основан" и запирката се додаваат збо-
ровите: „освен производи што се наменети за лична 
потрошувачка (алкохолни пијачки, тутунски прера-
ботки и др.)/' 

Досегашните точ. 22 и 23 стануваат точ. 21 и 22. 
Во досегашната точка 24, која станува точка 23, 

зборовите: „од член 9 на овој закон" се заменуваат 
со зборовите: „освен патнички автомобили". 

Досегашните точ. 25 и 26 стануваат точ. 24 и 25. 
Досегашната точка 27, која станува точка 26, се 

менува и гласи: 
„26) забарски изработки (вештачки заби, забни 

круници и забни протези);". 
Досегашната тотчка 28 станува точка 27. 
Досегашната точка 29, која станува точка 28, 

се менува и гласи: 
„28) ткаенини и други текстилни производи од 

коноп и лен;". 
Досегашните точ. 30 и 31 се бришат. 
Досегашната точка 32 станува точка 29. 
Во досегашната точка 33, која станува точка 

30, по зборот: „заклучно" се става точка и за-
пирка, а зборовите: „и обувки изработени со по-
веќе од 50% вештачка кожа, скај и пластични 
материјали" се бришат. 

Досегашната точка 34 станува точка 31. 
Досегашните точ. 36 до 38 стануваат точ. 33 

до 35. 
Во досегашната точка 39, која станува точка 36, 

став 1 се менува и гласи: 
„36) патнички автомобили чија работна за-

фатнина на моторот не надминува 1,3 литри, што 
Брз основа на писмен наод и мислење од над-
лежната инвалидска комисија ги набавуваат 
исклучително за свој личен превоз непосредно од 
производителот или трговска организација на 
здружен труд најмногу еднаш во текот на пет 
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години лица кои имаат повеќе од 18 години и 
имаат возачка дозвола или според посебни про-
писи оствариле право на нега и помош од други 
лица што имаат возачка дозвола, и тоа: 

кај кои поради загубување, оштетување или 
фатеност на долните екстремитети или карлицата 
настапило телесно оштетување најмалку од 80% 
според Самоуправната спогодба за листата на те-
лесни оштетувања; 

— што наполно го загубиле видот на обете 
очи или кои поради ампутација или целосна фа-
теност на екстремитетите не можат сами да упра-
вуваат со возилото, без оглед на тоа дали тие 
лица имаат или немаат возачка дозвола.". 

Во став 2 зборовите: „вредноста е поголема од 
износот утврден со прописот донесен врз основа 
на член 58 од овој закон" се заменуваат со збо-
ровите: „работна зафатнина на моторот е поголема 
од 1,3 литри". 

Досегашната точка 40 станува точка 37. 
Досегашната точка 41, која станува точка 38, 

се менува и гласи: 
„38) гробници што според прописите се сме-

таат како градежни објекти и кои се од цврст ма-
теријал врзани за земјиштето на одобрена ло-
коција, како и споменици и спомен-обележја 
на паднати борци од Народноослободителната 
војна;". 

Досегашната точка 42 станува точка 39. 
Во досегашната точка 43, која станува точка 

40, по зборот: „волна" се става запирка и се до-
дава зборот: „плута". 

Досегашната точка 44 станува точка 41. 
По точка 41 се додаваат пет нови точки кои 

гласат: 
„42) апарати за мерење на шеќерот во крвта"; 
„43) средства за лична и колективна заштита, 

што граѓаните се должни да ги набават во со-
гласност со Законот за општонародната одбрана; 

44) знамиња како симболи на државност; 
45) термостатски радијаторски вентили; 
46) рекуператори и регенератори за топлота 

што искористуваат отпадна топлота;". 
Став 2 се брише. 

Член 20 
Во член 37 став 2 точка 5 се менува и гласи: 
„Производителската односно трговската ор-

ганизација на здружен труд од оваа точка може 
без плаќање данок на промет на производи да 
им продава алкохолни и безалкохолни пијачки и 
минерални и газирани води рамо на самостојни 
угостителски и трговски дуќани, како и на уго-
стителски единици во составот на граѓански прав-
ни лица кои кон писмената порачка ќе му под-
несат на продавачот писмено одобрение за вр-
шење промет со тие производи. Продавачот е 
должен за секој таков промет да издаде фактура 
без пресметување на данокот на промет на про-
изводи и копија од таа фактура, најдоцна во рок 
од 3 дена, да достави до органот надлежен за 
работи на приходите на општината во која на 
купувачот му е издадено одобрение за вршење 
на таа дејност." 

Во точка 7 на крајот по зборот: „тарифа" се 
додаваат зборовите: „и јужно овошје од тар. бр. 
08.01 и 08.02 на Царинската тарифа, како и со-
кови, сирупи и други производи од тоа овошје". 

Член 21 
Во член 48 став 1 по зборот: „данок" запир-

ката се брише и се додаваат зборовите: „и пла-
тената". 

Член 22 
Во член 50 став 1 во уводната реченица зборо-

вите: „трикратен до десеткратен износ на неплатен 
или помалку наплатен данок" се заменуваат со збо-
ровите: „50.000 до 1,000.000". 

Член 23 
Во член 51 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „трикратен до петкратен износ на непре-
сметаниот односно пресметаниот данок на про-
мет" се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 
500.000 динари". 

Член 24 
Во член 52 став 2 се менува и гласи: 
„Со паричната казна од став 1 на овој член ќе 

се казни продавачот од член 37 точка 5 на овој 
закон ако во рок од три дена од денот на извр-
шениот промет на алкохолни и безалкохолни пи-
јачки и минерални и газирани води односно од 
денот на издавањето фактура не достави копија 
од фактурата до надлежниот општински орган за 
работи на приходите што на купувачот од тој 
член му издал одобрение за вршење на дејноста." 

Член 25 
Во член 54 став 1 зборовите: „трикратен до 

десеткратен износ на неплатен или помалку пла-
тен данок на промет" се заменуваат со зборовите: 
„5.000 до 50.000 динари." 

Член 26 
Во член 55 став 2 зборовите: „трикратен до 

десеткратен износ на неплатениот или помалку 
платениот данок на промет" се заменуваат со 
зборовите: „10.000 до 100.000 динари". 

Член 27 
Во член 57 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „како- и да ја 
менува даночната основица". 

Член 28 
Во Тарифата на основниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија, и тоа: 
1) Тар. број 1 се менува и гласи: 
„Тар. број 1 
На прометот на сите производи што служат 

за крајна потрошувачка, освен на прометот на 
производи што се предвидени во други тар. броеви 
од оваа тарифа или за кои е предвидено даночно 
ослободување, се плаќа основен данок на промет 
на производи по општа стапка од 17,40%. 

З а б е л е ш к а : 
Даночен обврзник за производите од овој тар. 

број е продавачот кој производите од овој тар. 
број му ги продава непосредно на крајниот по-
трошувач". 

2) Во тар. број 2 точка 9 се менува и гласи: 
,.9) На прометот на масло за горење, и тоа: 

лесно (Л), средно (СР), тешко (Т), тешко мета-
луршко (ТМ 1) и тешко металуршко СТМ 2) се 
плаќа основен данок на промет по стапка од 
1,00 д и н / т . " 

Во забелешката се вршат следните измени и 
дополненија: 

— во точка 2 во одредбата 2 под 2 зборовите: 
„на стовариште" се заменуваат со зборот: ..од"; 

— во точка 3 одредбата под 5 се менува и 
гласи: 

„5) моторни и други мазивни масла и масти 
што се производ ени со учество на н а ј м а л к у 20% 
базно масло произведено со рерафинација"; 

— во одредбата под 8 зборовите: „освен на 
аптеки" се бришат, а на крајот точката и запип-
ката се заменуваат со запирка и се додаваат збо-
ровите: „како и за загреван,е на простории и 
објекти во зоолошки градини"; 

3) во тар. број 3 став 1 точка 1 бројот: „90" 
се заменува со бројот: „75". 

Точ. 2 и 3 од став 1 на овој тар. број се ме-
нуваат и гласат: 
1 „2) на сите видови екстра цигари — пакувања 
од 20 парчиња, на чие производство не се при-
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менуваат прописите за југословенските стандарди, 
се плаќа основен данок на промет на производи, 
и тоа за цигари: 

— чија цена е до 67,00 динари 51,03% 
— чија цена е над 67,00 динари 

до 70,00 динари 52,36% 
— чија цена е над 70,00 динари 

до 84,00 динари 57,77% 
— чија цена е над 84,00 динари 64,55% 
3) на сите видови цигари — пакувања од 20 

парчиња, на чие производство се применуваат про-
писите за југословенските стандарди, се плаќа 
основен данок на промет, и тоа за цигарите што 
спаѓаат во: 

— I квалитетна група 44,61% 
— И квалитетна група 41,62% 
— III квалитетна група 36,87% 
— IV квалитетна група 12,70% 
Во забелешката точка 2 став 2 се менува 

и гласи: 
„Како крајни потрошувачи, во смисла на став 1 

од оваа точка, се сметаат угостителските органи-
зации на здружен труд и угостителските единици 
на ^угостителски организации, како и самостој-
ните угостителски и самостојните трговски дуќани. 
Овие крајни потрошувачи се должни при про-
мената на даночните стапки или на основиците да 
извршат попис на производите од овој тар. број 
на залихи и позитивната разлика во данокот да 
ј а уплатат на определени сметки." 

4) Тар. број 4 се менува и гласи: 
„Тар. број 4 » 
На прометот на алкохолни пијачки и освежи-

телни газирани безалкохолни^ пијачки и минерал-
ни и газирани води се плаќа основен данок на 
промет на производи, и тоа: 

1) на природни вина, медицински вина, 
медовина и ј абол ковица — — — — 5% 

2) на освежителни газирани безалко-
холни пијачки, ароматизирани си-
рупи и пијачки што содржат алкохол 
но не повеќе од 2% — — — — — 15% 

3) на минерални и газирани води — — 15% 
4) на природни ракии и вињаци — — 30% 
5) на пиво — — — — — — — — 50% 
6) на други алкохолни пијачки — — — 70% 
З а б е л е ш к а : 
1. Даночен обврзник за производите од овој 

тар. број е организацијата на здружен труд од 
член 12 на овој закон, како и граѓаните кои од 
надлежниот орган добиле одобрение производите 
од овој тар. број, како резултат на својата деј-
ност, да им ги продаваат непосредно на крајните 
потрошувачи (самостојни угостителски и само-
стојни трговски дуќани). 

2. Даночна основица за производите од овој 
тар. број е: 

— за производителите, увозниците и прода-
вачите што тие производи сами ги трошат или им 
ги продаваат на други крајни потрошувачи — 
продажната цена; 

— за угостителските организации на здружен 
труд и за угостителските единици на ^угостител-
ски организации што се регистрирани кај над-
лежниот стопански суд за вршење угостителска 
дејност — продажната цена. На оваа даночна 
основица се применуваат даночните стапки во 
височина од 30% од стапките пропишани во овој 
тар. број; 

— за самостојните угостителски и самостојните 
трговски дуќани — продажната цена на која се 
применуваат стапките од точ. 1 до 6 на овој тар. 
број 

3. Како крајни потрошувачи се сметаат и угос-
тителските и други единици на неугостителски ор-
ганизации на здружен труд што не се регистри-
рани кај надлежниот степднски суд за извршување 
на угостителската дејност, спортските друштва, 

општествените и други организации, здруженијата 
на граѓани, како и занаетчиските организации на 
здружен труд (слаткарници и др.) што производите 
од овој тар. број ги набавуваат заради натамошно 
продавање на крајните потрошувачи (изработка на 
други производи или за други цели). 

4. Под алкохолни пијачки, во смисла на овој 
тар. број, се подразбираат пијачките што содржат 
повеќе од 2% алкохол. 

5. Како природно вино од точка 1 на овој тар. 
број се сметаат и полупенливите и пенливите вина, 
како и природните десертни вина. 

6. Како освежителни газирани безалкохолни 
пијачки и ароматизирани сирупи односно минерал-
ни и газирани води од точ. 2 и 3 на овој тар. број 
се сметаат пијачките од тар. број 22.01 и 22.02 на 
Царинската тарифа што содржат алкохол до 2%. 
Ако тие пијачки содржат повеќе од 2°/о алкохол 
спаѓаат во другите алкохолни пијачки од точка 6 
на овој тар. број. 

7. Под пиво од точка 5 на овој тар. број се 
смета пијачката што се пушта во промет како 
пиво, без оглед на содржината на алкохол. 

8. Винскиот дестилат, кога им се продава на 
крајните потрошувачи, спаѓа во другите алкохол-
ни пијачки од точка 6 на овој тар. број. 

Ако на винскиот дестилат, без оглед на содр-
жината на алкохол, му се додаде шеќер или некои 
други состојки, таквите пијачки спаѓаат во дру-
гите алкохолни пијачки од точка 6 на овој тар. 
број. 

9. Специјалните вина (десертни, ликерски и 
ароматизирани) спаѓаат во другите алкохолни пи-
јачки од точка 6 на овој тар. број. 

5) Во тар. број 5 во точка 3 бројот: „80" се 
заменува со бројот: „100"; 

— Во забелешката на овој тар. број во точка 
4 зборовите: „точка 1 алинеја трета, односно по 
стапката од соодветниот тар. број на оваа та-
рифа" се бришат. 

6) Тар. број 6 се менува и гласи: 
„Тар. број 6 
На прометот на патнички автомобили се плаќа 

основен данок на промет на производи според ра-
ботната зафатнина на моторот, и тоа: 

1) работна зафатнина на моторот до 
0,95 литри — — — — — — — 8% 

2) работна зафатнина на моторот над 
0,95 литри до 1,6 литри — — — 14% 

3) работна зафатнина на моторот над 
1,6 литри до 2,0 литри — — — — 35% 

4) работна зафатнина на моторот над 
2,0 литри — — — — — — — 50% 

З а б е л е ш к а : 
1. Како патнички автомобили од овој т ар /број 

се подразбираат автомобилите за превоз на пат-
ници со најмногу девет седишта, вклучувајќи го 
и седиштето за возачот, кои се предвидени со 
југословенскиот стандард ЈХЈЅ М. N0.010 под де-
цимална ознака 1.2.2.3.1.1. 

Како патнички автомобили од овој тар. број 
се подразбираа1? и комбибусите, што се предвидени 
со југословенскиот стандард ЈХЈЅ М. N0.010 под 
децимална ознака 1.2.2.3.2, ако ги набавуваат гра-
ѓани или граѓански правни лица. 

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: 
теренските патнички автомобили, специјалните са-
нитетски возила со вградени уреди за болни, спе-
цијалните противпожарни возила, потребните мо-
торни возила, специјалните возила за потребите 
на милицијата и на патролната служба со вградени 
уреди. На прометот на тие возила се применува 
тар. број 1 од оваа тарифа и член 7 на овој закон. 

2. Даночна основица за возила што се увезу-
ваат е продажната цена на увозникот во која 
се вклучени царината, другите увозни давачки и 
трошоците на трговијата. 



Понеделник, 31 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 1651 

3. При продажбата на патнички автомобили на 
корисниците на општествени средства за нивна 
употреба, даночен обврзник, е купувачот кој да-
нокот од овој тар. број го плаќа според местото 
на свбето седиште односно според местото на се-
диштето на организационата единица во неговиот 
состав на која и е испорачан тој автомобил. 

4. На прометот на нови внатрешни и надво-
решни гуми за патничка автомобили основен да-
нок на промет на производи се плаќа според стап-
ката од тар. број 1, а на прометот на протести-
рале употребувани внатрешни и надворешни гуми 
за патнички автомобили се плаќа данок според 
тар. број 11 точка на оваа тарифа. На прометот 
на други резервни делови за патнички автомобили 
се плаќа данок според соодветните тар. броеви на 
оваа тарифа, зависно од тоа од кој материјал се 
претежно изработени (метал, коз^а, гума и др.). 

5. На привремен увоз на патнички автомобили 
регистрирани во странство што организации на 
здружен труд кои вршат дејност на rent-a-car 
„врз основа на договор со странски фирми, им ги 
изнајмуваат на странски туристи и патници за 
користење во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, данокот според овој тар. број се 
пресметува и плаќа на основицата на која за 
таков привремен увоз се пресметува и плаќа ца-
рина и други увозни давачки, зголемена за пла-
тената царина и другите увозни давачки." 

7) Во тар. број 7 во точка 1 бројот: „125" се 
заменува со бројот: „80". 

По став 1 на оваа точка се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Ако производите од оваа точка се изработени 
со повеќе од 2°/о злато односно друг благороден 
метал, со повеќе од 50°/о сребро или со природен 
бесценет камен и природен бисер, се плаќа осно-
вен данок на промет на производи по стапка од 
125%". 

Во забелешката вб точка 2 зборовите: „и сето 
зголемено за 40%" се бришат. 

Точка 3 се брише. 
8) Во тар. број 8 став 1 точка 2 зборовите: „овча 

И јагнешка" се заменуваат со зборовите: „кожа и 
крзно од домашни животни". 

Во став 2 бројот: „112" се заменува со бројот: 
„90". 

Во забелешката во точка 2 зборовите: „и сето 
зголемено за 40°/о" се бришат. 

Точка 3 се брише. 
9) во тар. број 9 точка 1 бројот: „37" се заме-

нува со бројот: „30". 
Точка 2 се брише. 
Во досегашната точка 3 која сттанува точка 2 

алинејата права се менува и гласи: 
— „сите видови и форми на часовници изра-

ботени од различни или комбинирани материјали 
(ѕидни, за маса, рачни, џебни и др.), вклучувајќи 
и часовници изработени со повеќе од 2°/о злато 
односно друг благороден метал, односно со повеќе 
од 50°/о сребро или со природен бесценет камен и 
природен бисер, чија продажна цена е поголема 
од 7.000 динари по парче;". 

Во досегашната точка 4 која станува точка 3, 
бројот: „74,83" се заменува со бројот: „70". 

Во досегашната точка 5, која станува точка 4, 
бројот: „93" се заменува со бројот: „100". 

Точка 6 се брише. 1 

Во забелешката во точка 2 зборовите: „и сето 
зголемено за 40°/о" се бришат. 

Точка 3 'се менува и гласи: 
„3. Како украсни стоки се сметаат произво-

дите изработени, во целост или комбинирано од 
различен материјал (метал, дрво, пластични мате-
ријали, морска пена, килибар, стакло и др.) кои слу-
жат како личен украс, како што се: прстења, бро-
шеви, гривни, објекти, ѓердани, копчиња за манжет-
ни, игли и држачи за вратоврска шноли и слично. 
Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој 

закон поблиску се определугаат производите што 
се сметаат како украсни стоки од овој тар. број". 

Во точка 4, бројот: „5" се заменува со бро-
јот: „4". 

10) Tap. број 10 се менува и гласи: 
„Tap. број 10. 
На прометот на производи изработени од не-

брусено или брусено кристално (оловно) стакло се 
плаќа основен данок на промет по стапка од 25°/о. 

З а б е л е ш к а : 
1. Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен труд од член 12 на овој закон, а за производ 
дите што граѓаните и други крајни потрошувачи 
ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија даночни обврзници се тие гра-
ѓани, односно други крајни потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од овој 
тар. број е продажната цена, а за производите 
што граѓаните и други крајни потрошувачи ги 
внесуваат во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, даночна основица е вредноста 
на производот пресметана според царинските про-
писи, со вклучена царина и други давачки напла-
тени при увозот". 

11) Во тар. број 11 во точка 1 зборот: „панел" 
се заменуваа со зборот: „пепел", а по зборот: „пе-
пел" точката и запирката се бришат и се додаваат 
зборовите: „и на градежни материјали изработени 
од гас-бетон и од хидроизолациони материјали 
изработени врз база на битумен;". 

Во точка 8 по зборот: „алишта" точката и за-
пирката се бришат и се додаваат зборовите: „и 
машини за перење садрви;". 

Во точка 13 по зборот: „велосипеди" се дода-
ваат зборовите: „и трицикли". 

Во точка 17 по зборот: „бричење" се додаваат 
зборовите: „како и кремови и спреј ови изработени 
врз база ija сапун што се употребуваат за бри-
чење", а на крајот на таа точка пб зборот: „коса" 
точката и запирката се бришат и се додаваат збо-
ровите: „и за бањање;". 

Точка 18 се менува и гласи: 
„18) тракторски приколки за земјоделството, 

автомобилски приколки, мотори за чамци до 3,7 
kW." 

Точка 19 се брише. 
Досегашната точка 20, станува точка 19. 
Во забелешката точ. 3 и 4 се бришат. 
12) тар.' број 12 се менува и гласи: 
„Tap. број 12 
На прометот нѕ1 следните производи се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа: 
1) по стапка од 3*/о на прометот на: 
— ткаенини и други текстилни производи, ос-

вен на оние на чиј, промет е воведено ослободу-
вање од плаќање данок на промет на производи 
според член 36 од овој закон; 

— обувки, освец на обувки на чиј промет е 
воведено ослободување од плаќање данок на про-
мет според член 36 од овој закон; 

— детергенти; 
2. по стапка од 4% на прометот на: 
—: сите видови дрвни плочи (шпер-плочи, 

лесонит-плочи, панел-плочи, плочи иверици и др.) 
и -облагородени дрвни плочи; 

3) по стапка од 6°/о на прометот нк лекови. 
З а б е л е ш к а : 
Даночен обврзник за производите од овој тар, 

број е организацијата на здружен труд од член 12 
на-овој закон, а за производите што граѓани или 
други крајни потрошувачи ги внесуваат во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
даночни обврзници се тие граѓани односно други 
крајни потрошувачи. 

2. За производите од точка 3) на овој тар. број, 
даночен обврзник е аптеката и друга здравствена 
организација која тие производи им ги продава не-
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посредно на граѓаните и на други крајни потро-
шувачи. 

3. Како лекови во смисла на точка 3 од овој 
тар. број, се сметаат; лековите што се употребу-
ваат во онаа форма во која производителот ги 
пушта во промет — готови лекови, лековити суп-
станции од растително, животинско и хемиско 
потекло (дроги и фармацевтски хемикалии) од 
кои во аптеки се изработуваат лекови според ле-
карски рецепт или според одредбите на' Југосло-
венската фармакопеја односно на други сојузни 
прописи; завоен материјал и средства за шиење на 
рани; други средства што со посебни прописи се 
определени како лекови; гумени чорапи, пластични 
завок за вени, и појаси за реума од чиста рунска 
волна. 

Основен данок на промет на производи не се 
плаќа на прометот на следните производи: готови 
биолошки производи, како што се: серуми, вак-
цини, бактериски производи што служат за про-
фил актички, дијагностички и тераписки цели; .крв 
ц -нејзини производи; производи за замена на 
крвта, нивни деривати и ел.; редестилирана вода 
во ампули; лекови направени по рецепт во аптеки 
и магистрални лекови; диететски препарати и ве-
теринарски лекови; ортопедски помагала и прибор; 
помагала за ч слух, вештачки екстремитети . и при-
бор. за фрактури. 

Основен данок на промет на производи не се 
цлаќа кога лековите им се продаваат на начинот 
определен во член 37 точка 5 став 1 од овој за-
кон, на болници, здравствени домови, институти и 
на други здравствени организации што ги набаву-
ваат за употреба и потрошувачка во вршењето на 
своите дејности." 

13) По тар. број 12 се додаваат два нови тар. 
броеви 13 и 14, кои гласат: 

„Tap. број 13 ( 
<•:>.- 1) На прометот на јужно овошје од тар. број 
08.01 и 08.02 од Царинската тарифа, како и на со-
кови, сирупи и други производи од тоа овошје (ос-
вен на лимони и на сокови, сирупи и други про-
изводи изработени од лимони), се плаќа основен 
д^нок на промет по станка од 15%; 

2) На прометот на сурово, пржено и мелено 
кафе и на екстракти од кафе се плаќа основен да-
нок на промет по стапка од 80%. 

З а б е л е ш к а : 
Даночен обврзник за производите од точ. 1 и 

2 на овој тар. број е производителот, увозникот или 
продавачот што тие производи им ги продава не-
посредно на крајните потрошувачи или на угос-
тителски организации на здружен труд и на угос-
тителски единици на неугостителски организации 
на здружен труд без оглед на тоа дали се реги-
стрирани или не Се кај надлежниот стопански суд 
за вршење угостителска дејност или им ги про-
дава непоредно на крајните потрошувачи (други 
занаетчиски организации — слаткарници и др.), 
како - на самостојни угостителски односно само-
стојни трговски или други занаетчиски дуќани на 
граѓани или на граѓански правни лица. 

Tap. , број 14 
На прометот на- следните производи се плаќа 

основен данок на промет по стапка од 16%, и тоа: 
1) на производи од шеќер (бонбони, гуми за 

џвакање и др.) од тар. број 17.04 на Царинската 
тарифа; 

2) на соли (NaCl) од тар. број 25.01 на Царин-
ската тарифа. 

На прометот на чоколада и други преработки 
за храна што содржат какао, од тар. број 18.06 на 
Царинската тарифа, се плаќа основен данок на 
промет по стапка' од 8%. 

З а б е л е ш к а : 
Даночен обврзник за производите од ст. 1 и 2 

на овој тар. број е производителот, увозникот или 

продавачот кој тие производи им ги продава не-
посредно на крајните потрошувачи или на угос-
тителски организации на здружен труд и на угос-
тителските единици на ^угостителски организации 
на здружен труд без оглед дали се регистрирани 
или не се регистрирани кај надлежниот стопански 
суд за вршење угостителска дејност или им ги 
продава непосредно на крајните потрошувачи 
(други занаетчиски организации — слаткарници и 
др.), како и на самостојни угостителски, односно са-
мостојни трговски или занаетчиски дуќани на гра^ 
ѓани или на граѓански правни лица. 

Член 29 
По исклучок од одредбите на Законот за ода-

ночување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 38/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 3/81, 23/82, 
63/82, 15/83 и 66/83), освен на производите од 
член . 36 став 1 точка 32 од тој закон, данок на 
промет на производи не се плаќа ни на прометот 
на спортски реквизити и опрема и маскоти од 
тар. броеви 1 и 12 и на производите од тар. број 
9 став 1 точка 4 на Тарифата на основниот данок 
на промет на кои видливо е втисната ознака VIII. 
Светско првенство во смучарски летови на Пла-
ница 1985 година или ознаката Европско првенство 
во стрелаштво 1985 година; што се произведуваат 
врз основа на писмени договори со организацио-
ните комитети на овие првенства и под услов од 
овие производи да се врши финансирање на овие 
манифестации, а да им се продаваат на потро-
шувачите до 31 декември 1985 година. 

Член 30 
Во член 5а од Законот- за измени и дополне-

нија на Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/83), зборовите: „31 декември\1984 година" се 
заменуваат со зборовите: „30 јуни 1985 година". 

Член 31 
Овој закон влегува во сила на 1. јануари 1985 

година. 

813. 

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 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТО-
КОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 

1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на. Законот 
за земање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 28 декември 1984 
година. 

П бр. 394 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО 

ВО 1983 И 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за земање определени стоковни кре-

дити во странство во 1983 и 1984'годину („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/83, 35/83 и 22/84) во називот 
на Законот и во член 1 став 1 зборовите: „во 1983 и 
1984" се заменуваат со зборовите: „ва 1983, 1984 и 
1985". 

Член 2 
Член 4 се брише. 

Член 3 
Во член 8 став 3 се менува и гласи: 
„Ако девизниот прилив остварен во согласност 

со член 2 од овој закон не е доволен за намирување 
на обрвските од став 1 на овој член, делот на девизи 
што недостига ќе го надомести од девизните сред-
ства остварени по други основи организацијата на 
здружен труд која го зела кредитот, откако ќе ги 
изврши издвојувањата утврдени со актот за заед-
ничката девизна политика односно со друг акт на 

' Собранието на СФРЈ за намените утврдени во член 
696 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство и за намените утврдени во чл. 2, 
4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни 
девизи. 

ЧЛен 4 
Во член -13 зборовите: „во. 1984" се заменуваат со 

зборовите: „во 1984 и 1985". 
Член 5 

Во член 14 зборовите: „во 1983 и 1984" се заме-
нуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985.го-

дина. 

814. 

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 ПОКРИ-
ТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ 
БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО 
ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИ-
НАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗ-

НО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Се прогласува Законот за покритие на курсните 
разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 
година, по основа на промената на курсот на дина-
рот и по основа на текушТото девизно работење на 
банките, што го усвои Собранието на СФРЈ. на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
28 декември 1984 година. 

П бр. 413 
28 декември 1984 година 

Белград , 
Претседател 

на Претседателетвото 
на СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, е. р. 
Претседател 

на Собранието tfa СФРЈ, 
Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТА-
НАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 
ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА КУР-
СОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУНЃ* 

ТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

ЧЈ*ен i 
Негативното салдо на курсните разлики наста-

нати кај банките до 31 декември 1984 година, пре-
сметано по основа на промената на курсот на дина-
рот и по основа на текуштото девизно работење 
— го поднесуваат банките. 

Член 2 
Пресметаното негативно салдо на курсните раз-

лики од член 1 на овој закон, банките го намируваат 
во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат 
основите на кредитниот и банкарскиот систем, се-
која година по завршната сметка во височина нај-
малку од една петнаесетина, почнувајќи од завршна-
та сметка за 1984 година, а најдоцна во рок од 15 
години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој члеНг 
банката што во определена 4 година не ќ е оствари 
приход во височина на покритието на курсните раз-
лики од став 1 на овој член, може ненамиреното 

I негативно салдо на курсните разлики да го пренесе 
во наредната година. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој закол 

престануваат да важат Законот за покритие на курс-
ните разлики по девизните сметки и девизните ште-
дни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 
1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 26/79) и Законот за покритие на курсни-
те разлики настанати кај банките во 1980, 1981, 1982 
и 1983 година по основа на промената на курсот на 
динарот и по основа на текуштото девизно работе-
ње на банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/81, 
65/81, 11/83 и 11/84). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

815. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

' 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска ср 
чл. 122 и 128а од Законот за основите на системот 
на општественото планирање и за општествениот 
плац на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/76, 66/80 и' 41/83), Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на еед> 
рипата на Соборот на републиките и покраините од 
26 декември 1984 година, врз основа на согласност 
од собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини, 1(онесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОП1ЦТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ и 
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО 1985 ГОДИНА 

Со Резолуцијата за општествено-економскирт 
развој и економската политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 1985 година 
се утврдуваат основните задачи, услови, активности 
и мерки на економската политика за остварување 
ка предвидениот општествено-економски развој, 
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ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ 
Во досегашното остварување на политиката за 

економска стабилизација и натамошен самоупра-
вен општествено-економски развој се остварени, 
г.ако почетни, значајни резултати со покренување 
па позитивни процеси за приспособурање на сто-* 
панството и на другите општествени дејности кон 
барањата на економската стабилизација. Индустрии 
окото и земјоделското производство ое во пораст, 
потрошувачката е поумерена, одкосите на пону^ 
дата и побарувачката се поусоглаеени, остварени се 
значајни резултати во надворешноеканомската разг 
мена, иако на пониско ниво од предвидените. Во 
услови на превисока задолженост, со зголемен 
напор на целата земја е одржана надворешна-
финансиската ликвидност. Порасна вработеноста. 
Со примена на политиката на реално вреднување 
на факторите на производството, а пред се со по-
степено остварување на реална Амортизација, кама-
ти на реалниот курс на динарот и др., како* и со 
досега, преземените мерки за материјално расто-
варување на стопанстрото и негора Финансиска 
консолидација, отпочна' процесот на приспособу-
вање на стопанството кон норите економски кри-
териуми за стопанисување и извесни структурни 
п р о м е н и . С е СОЗДАРААТ ПОПОВОЛНИ УСЛОВИ з а п р о -
дслжурање на натамошните подлабоки квадита^ 
•шани промени во начинот на стопанисувањето, 
врз основа на доследно уважување на позитивните 
дејствување на економските законитости и на кри-
териумите на пазарот. 

Меѓутоа, тие резултати уште не се стабилизи-
рани, ниту се совладани причините за растројствата 
во тековите на општествената репродукција, па те-
жината на текуштите економски и долгорочни 
развојни проблеми се уште претставува главен из-
вор на нестабилноста, инфлацијата и падот на 
реалните лични доходи. 

Посебна тежина п&етставура проблемот за на-
мирување на втасаните обврски пр основа на на-
дворешниот ДОЛГ, Недрррлната извозна рриента^ 
пија, особено на коннертиЗилното подрачје, и не-
ловолнирт девизен ПРИЛИВ го забараат натамош-
ниот развој на производството технологи! ата и нп 
целата • економика, а со тра се забава динамиката 
на стопанскиот растеж, се стеснуваат можностите 
за отстранување на структурните проблеми и за 
вклучување ро современите текори на пазарниот 
економскиот и научнот,те^ничкиот прегрее. 

Високата инфлација крајно неповолно се изра-
зува во високиов растеж на трошоците на произ-
водството, зо падот на реалните лични доходи и 
на инвестициите односно, РО економијата на сред-
ствата, Се з а о д у в а а т проблемите на невработе-
носта и други социјални прашања, што н е п о л н о 
влијае врз економската мотивација на работниците 
V. ги ограничува условите за подигање на продук-
тивноста на трудот и за афирмација на производ-
стренирт ^ творечкиот труд, 4 ' 

Вез оглед на иззвесно кон јунктура оживувања-
на одделни делови на светското стопанство, надво-
решните економски УСЛОВИ и натаму се непорески-
особено ВО поглед на јакнењето на протекционнзмот 

и монополските ограничувања. Финансиската криза 
и другите видови светски кризи и натаму се про-
длабочуваат, што посебно неповолно се одразува 
врз земјите во развој. Вез оглед на сета сложеност 
на меѓународната економска ситуација, која суште-
ствено нема да се промени ни во 1985 година, Југо-
славија има услови и потреба, со зголемени напори 
на организациите на здружен труд и ро поддршка 
на економската политика, да гр забрза и прошири 
срцето вклучување ро меѓународната поделба на 
трудот, 

Во оваа фаза на остварување на Долгорочната 
програма за економска стабилизација, клучно пра-
шање на нејзината успешност претставува неод-
ложно зголемување на извозот, а со тра И На уво-
зот заради јакнење на домашниот пазар, како об-
јективен услов , за покренување на сите квалита-
тивни промени и развојни процеси. За остварува-
њето на таа задача е неопходно да. се зајакнат 
* Јавностите на организациите на здружен труд 
и на сите носители на економската политика за 
да се создадат трајни услови и поттикнувања за 
јакнење на извозната ориентација. 

Ср оствареното приспособување на стопанскиот 
•систем кон барањата на екрномСката стабилизација 
и КОН промените ШТО Не се извршат, треба да се 
создаде основа за поголемо самоуправно ДОХОДОРНО 
поррзување на здружениот труд на единсТРенИОТ 
1 Југословенски пазар и за продлабочување на запо-
чнатите позитивни промени на квалитативна тран-
сформација на начинот на стопанисување во наред-
ната година. Се поцелосната афирмација на пазар-
ните критериуми и на економската селективност и 
постабилните услови за стопанисување се реална 
основа за пополна афирмација на трудот и твореш-
твото и на сите предности на самоуправните оп-
штертрено-еконоадски односи. 

I 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРОЕКЦИЈА 

НА РАЗВОЈОТ 
1. Поаѓајќи од остварените резултати на само-

управниот општествено-економски развој, пробле-
мите и тенденциите што се пренесуваат во 1985 
година, внатрешните и надворешните УСЛОВИ, како 
и од потребата побрзо да се совладаат економските 
тешкотии и проблемите на развојот, ^а се осигура 
натамошен развој на социјалистичките Самоупрар-
тш општествено-економски односи, основни задачи 
на економската политира во 1985. година ќе бидат: 

1) унапредување на квалитетот на стопанису^ 
зањето и натамошен растеж на извозот и произ-
водството. 

— Основни правци на поддржувањето на рас-
тежот на производстрртр и унапредувањето на 
квалитетот на стопанисурањето и решителната 
сриентација врз поинтензивни и поквалитетни ос-
нови да се вклучуваме во меѓународната поделба 
на трудот ќе бидат: јакнењето на здружувањето 
ПР. трудот и средствата, намалувањето на матери^ 
едните трошоци по единица производ, зголему-
вањето на продуктивноста на трудот, подоброто 
користење Нг капацитетите, рационалното инрее*-
тарање, продуктивното врабртурање, намалувањето 
ча залихите и забрзувањето на обртот на средства-
та, усогласувањето на односите во структурата на 
понудата и побарувачката и одржувањето на потро-
шувачката во границите на расположивите сред- -
нгва и реалниот доход. Организациите на здружен 
груд, вр согласност со мерките на економската по-
литика, ќе преземат активности за подобрување на 
?иабденрста на стдпанстрото со неопходните коли-
чества енергија и суровини и репродукционен ма-
теријал. заради, унапредување на квалитетот на 
стопанисувањето. Со економски поттикнувачки 
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мерки ќе се обезбеди значително подинамичен рас-
теж на извозот и производството, посебно на кон-
Еертибилното подрачје и особено на производите 
од повисоката фаза на преработка. Со мерките на 
развојната и економската политика ќе се под-
држува решителната ориентација кон интензивно 
вклучување во меѓународната поделба на трудот, 
како трајна развојна и деловна ориентација на 
организациите на здружен труд. Ке се оствари 
суфицит во текуштиот платен биланс на земјата, 
ќе се олесни надворешнофинансиската ликвидност 
и ќе се подобри положбата на стопанството во 
меѓународната економска размена и соработка. Врз 
таа основа, ќе се создаваат услови за пораст на 
личните доходи и на акумулацијата, односно на 
реалниот доход и за зголемување на вработеноста; 

2) создавање на економски услови за намалу-
вање на инфлацијата. 

— Со натамошна примена на реалните еко-
номски категории, со јакнење на дејствувањето на 
'пазарните критериуми и со преземање на мерки 
на економската политика ќе се создаваат услови 
за сузбивање на инфлаторниот притисок, пред се со 
финансиска консолидација и со натамошно нама-
лување на фиктивниот доход, со зголемување на 
обемот и со подобрување на економското производ-
ство и со обезбедување на похармонични односи во 
структурата на производството и потрошувачката, 
на понудата и побарувачката. Ќе се преземаат мер-
I.и за подобра организација и совладување на про-
блемите во функционирањето на единствениот ју-
гословенски пазар. Ке се создаваат услови за па-
зарно формирање на цените и ќе се изградува и 
применува механизмот на општествената контрола 
на цените и отстранување иа нескладот во рела-
швните односи на цените. Врз тие основи, со ак-
ција на сите стопански и општествени субјекти, 
со мерките на економската политика и со стопан-
ско-системски решенија ќе се запре натамошниот 
растеж на инфлацијата и ќе се обезбеди намалу-
вање на нејзината стапка; 

3) запирање на падот на 'реалните лични до-
ходи. 

— Со мерките и активностите за зголемување 
на производството и извозот, подигање на ефи-
касноста на трудот и работењето и со мерките во 
областа на распределбата, ќе се создаваат услови 
за запирање на натамошниот пад на реалните лич-
ни доходи, за нивно зголемување во организациите 
на здружен труд што остваруваат зголемување на 
производството, извозот, продуктивноста на трудот 
и ефикасноста во работењето. Со доследно примену-
вање на договорените критериуми за распределба 
според трудот и според резултатите од трудот на 
доходот и на личните доходи ќе се обезбеди на ј -
широка поддршка на јакнењето на работната и 
доходовната мотивираност на работниците и по-
целосна афирмација на производствената и твореч-
ката работа, на стручноста и делавноста. Ке се пре-
земат натамошни мерки за заштита на животниот 
стандард. Ќе се сузбива економската и социјалната 
диференцијација што не се заснова врз труд и 
резултатите од трудот. 

Со остварувањето на тие цели и задачи и со 
мерките за поттикнување треба да се обезбеди 
побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и најбрз развој на САП Косово. 

2. Со измени на стопанско-системските реше-
нија предвидени во Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, а пред се со поголема улога 
на економските законитости и пазарот, ке се заостри 
економската понуда, селекцијата и одговорноста 
на стопанските субјекти за поефикасно стопани-
сување. Врз таа основа, неопходно е да се забрза 
процесот на самоуправната економска интеграција 
на стопанството, да се зајакне материјалната ос-

нова на здружениот труд и да се намали функци-
јата на административното посредување на опште-
ствено-политичките заедници во регулирањето на 
тековите на општествената репродукција, посебно 
во областа на инвестициите, пазарот и цените и во 
надворешно-економските односи, со што побрзо ќе 
те сузбиваат појавите на автархичен развој во на-
рушувањето на единството на југословенскиот па-
зар. 

На тој начин ќе се подобрат условите и ќе 
зајакнуваат мотивите, организациите на здружен 
труд да преземаат мерки и активности за што 
поуспешно приспособување на своето стопанису-
вање и за финансиска консолидација со примена 
на реални економски категории и врз таа основа 
да ја зголемат својата производствена, извозна 
и акумула^ивна способност. Со тоа ќе се забрза 
процесот за отстранување на неадекватиата де-
ловна политика и селекција на оние стопански суб-
јекти што потрајно работат со загуби. 

Ке се унапредува правниот систем во економ-
ската област и ќе се заостри одговорноста за него-
вото спроведување, како и одговорноста на субјек-
тите за меѓусебните договорни и други обврски. 
Ке се преиспитаат општествените договори и само-
управните спогодби, ќе се извршат соодветни из-
мени и дополненија и ќе се обезбеди нивно спрове-
дување за да се придонесе за остварувањето на 
Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција и на текуштата економска политика. 

Економската политика на активен и селекти-
вен начин ќе го поддржува и олеснува приспосо-
Сувањето на стопанството кон поострените економ-
ски услови и пазарни критериуми за да се отвори 
перспектива за постабилен и подинамичен развој 
нг. подолг рок, при постапки промени во структу-
рата на стопанството, со потпирка врз сопствените 
сили и извозната ориентација. 

Сојузниот извршен совет најдоцна до крајот 
на март 1985 година ќе предложи, а Собранието на 
СФРЈ до крајот на јуни, односно до почетокот на 
расправата за Нацртот на општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ќе 
ги донесе: 

1) Законот за девизното работање и кредит-
ните односи со странство, како долгорочно решение 
на девизниот систем во согласност со Долгорочната 
програма за економска стабилизација; 

2) Законот за основите на кредитниот и банкар-
скиот систем, со кој треба да се спроведат неоп-
ходните промени заради јакнење на функционална-
та поврзаност на единствениот југословенски про-
стор и самоуправната трансформација на банките; 

3) Законот за републиките и автономните по-
краини што ќе се сметаат стопански недоволно раз-
виени во периодот од 1986 до 1990 година. 

Неопходно е до крајот на март 1985 година да 
се донесе Законот за основите на системот на оп-
штественото планирање и за општествениот план 
на Југославија. 

3. Со остварувањето на утврдените задачи на 
политиката за економска стабилизација треба да 
се обезбедат услови општествениот производ на 
вкупното стопанство реално да се зголеми за на ј -
малку 3%, индустриското производство — за по-
веќе од 4%, земјоделското производство — За 
околу 2,5%, вработеноста во општествениот сектор 
за околу 2,5% а продуктивноста на трудот во ин-
дустријата — за околу 1,5%. Општата и заеднич-
ката потрошувачка би се задржала на постигнатото 
реално ниво од 1984 година. 

Извозот на стоки и услуги треба да порасне 
номинално за 12%, на конвертибилното подрачје 
15°/о, а увозот на стоки и услуги за 6%. Притоа, 
треба да се извезат стоки во вредност од околу 11,9 
милијарди долари и да се оствари девизен прилив 
од туризмот од околу 1,3 милијарди долари, од 
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сообраќајни услуги од околу 1,4 милијарди долари 
и од други услуги (вклучувајќи ги и инвестицио-
ните работи) — од околу 1 милијарда долари. 
Со остварувањето на суфицит во текуштиот платен 
биланс од околу 0,9 милијарди долари и со рефи-
нансирање на дел од втасаната главница ќе се 
намират обврските по надворешните долгови во 
1985 година и ќе се намали износот на вкупниот 
надворешен долг за околу 0,4 милијарди долари. 

II 
МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И 

УСЛОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

4. Заради натамошно јакнење на пазарните кри-
териуми, согласно со усвоените стопанСко-системски 
решенија, ќе се продолжи политиката на реално 
вреднување на сите фактори на производството со 
примена на реална амортизација, трошоци, камати, 
девизен курс на динарот, трудот, личните доходи 
и акумулацијата, односно инвестициите и ќе се 
обезбеди реално искажување на основните и обрт-
ните средства и на доходот. 

Ќе се зајакне активноста на носителите на 
економската политика за унапредување на функ-
ционирањето на единствениот југословенски пазар 
заради обезбедување на поусогласени односи на 
понудата и побарувачката, за слободно движење на 
стоките, на општествените средства и трудот и за 
создавање на услови за пазарно однесување на 
стопанските и други субјекти. Ќе се преземаат сите 
расположиви мерки за зголемување на понудата 
на домашни и увезени стоки за потребите на про-
изводството и потрошувачката, за поусогласена по-
трошувачка со расположивите реални можности, 
како и со неопходни интервенцнии од стоковните 
резерви и од увозот и со мерки за сузбивање на 
монополистичките појави на пазарот. По правило, 
нема да се кредитираат залихите на готови произ-
води кај производителите над задолжителните ре-
зерви. 

Непосредно ќе се дејствува за подобро и поу-
редно снабдување на пазарот и со̂  следните мерки: 

1) ќе се зголемат стоковните резерви и ќе се 
обезбеди единство во функционирањето и начинот 
на интервенции од сојузните, републичките, по-
краинските и општинските стоковни резерви, вклу-
чувајќи го и постапното обезбедување на пазар-
ните резерви со основни- земјоделски и прехран-
бени производи; 

2) ќе се подобри организацијата и ќе се созда-
ваат услови за што поголем откуп на стоковното 
производство на земјоделски производи и ќе се 
обезбедат средства за навремен откуп на земјо-
делските производи; 

3) ќе се склучи општествен договор за обезбе-
дувањето и користењето на девизи за плаќање 
на приоритетниот увоз на определени производи 
односно суровини за нивното производство во 1935 
година на единствениот југословенски пазар, со 
кој ќе се предвидат и мерките за неговото спро-
ведување. 

5. Цените на производите и услугите според 
услрвите на пазарот, самостојно ќе ги формираат 
организациите на здружен труд. Заедно се пазар-
ното формирање на цените ќе се овозможи слобо-
ден увоз, односно ќе се интервенира од резервите 
и ќе се преземаат други мерки заради побавен ра-
стеж на цените. 

Цените на основните суровини и репродукцио-
нен материјал можат, врз база на реалните пазар-
ни односни и интереси на производителите и пре-
работувачите, да се утврдуваат врз основа на 
самоуправни спогодби. Ќе се усогласуваат рела-
тивните односи на цените и ќе се отстрануваат 
постојните диспаритети, пред се во процесот на 
спогодување и договарање, но и со мерките на 

економската политика, согласно со определбите од 
Долгорочната програма за економска стабилизација. 

Ќе се оневозможи монополско формирање на 
цените. Ке се преиспитаат постојните критериуми 
што служат како основа за оцена што се смета 
за монополско формирање на цените и, по потре-
ба, ќе се изврши нивна доградба. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврдува цените 
на јагленот и електричната енергија и ќе ги усо-
гласува овие цени, така што нивниот растеж да 
биде побрз од просечниот растеж на цените на 
индустриските производи, заради побрзо отстрану-
вање на диспаритетот на овие цени, со тоа што 
диспаритетите на цените на јагленот и електрич-
ната енергија понатаму поосетно да се отстранат 
во првата половина на годината ,во согласност 
со Долгорочната програма за економска стабили-
зација. Цените на нафтата, на нафтените дери-
вати и гасот ќе се формираат во согласност со 
одлуката на Сојузниот извршен совет за начинот 
на формирањето на овие цени. При формирањето 
на цените на енергијата ќе се врши усогласување 
на меѓусебните односи на цените на одделни ви-
дови енергија и енергенти. 

Цените на железничкиот (патничкиот и стоков-
ниот) сообраќај, како и цените на ПТТ сообраќај 
ќе ги утврдува Сојузниот извршен совет. Цените 
на железничкиот и ПТТ сообраќај ќе се утвр-
дуваат така што да растат побргу од просечниот 
растеж на цените на производите и услугите. 

Цените на вештачките ѓубрива ќе ги утврдува 
Сојузниот извршен совет и ќе врши навремено 
усогласување на цените, имајќи го предвид влија-
нието на цените на увозните суровини. Заради 
поголема потрошувачка на вештачки ѓубрива, на 
производителите ќе им се исплатува регрес, во со-
гласност со Општествениот договор за обезбедување 
на средства за вештачки ѓубрива и средства за за-
штита на растенијата во 1984 и 1985 година и за усло-
вите и начинот на користењето на тие средства. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврдува цените 
на брашното, лебот, маслото и шеќерот, имајќи го 
предвид движењето на цените на производите кои 
се користат во процесот на производството а поаѓајќи 
и од економската положба на производителите на 
тие производи. 

Надлежните органи на републиките и на авто-
номните покраини и на општините ќе ги утврду-
ваат цените на комуналиите услуги (вода, греење, 
градска сообраќај и др.), станарините, радио и 
ТВ претплатата и на дневните весници. 

Ќе се создаваат услови цените во прометот да 
се формираат послободно според условите на па-
зарот. Сојузниот извршен совет за 1985 година ќе 
го пропише начинот на формирање на цените во 
прометот на големо односно на мало и за произ-
водите од увоз. 

6. Со мерките на економската политика и опш-
тествените активности ќе се создадат услови за 
натамошно јакнење на извозната ориентација и 
подобрување на конкурентската способност на до-
машното стопанство со приспособување на струк-
турата, квалитетот и асортиманот на производ-
ството кон барањата на светскиот пазар. Ќе се 
поттикнуваат структурните промени на стопан-
ството спрема извозот како развојна потреба и 
остварувањето ла стратегијата за унапредување на 
економската соработка со странство врз основа на 
усогласени извозни програми, а посебно со земјите 
во развој и со други региони во светот каде што 
е нужно да се обезбеди трајно присуство на југо-
словенското стопанство на пазарите на потенцијал-
ните партнери. 

Со побрзо зголемување на извозот на стоки и 
услуги, особено на конвертибилного подрачје, и со 
зголемено вклучување во светските развојни те-
кови, ќе се подобри положбата на југословенското 
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стопанство во меѓународната поделба на трудот, 
со што ќе се остварат поповолни услови за олесну-
вање на надворешната задолженост и за нормали-
зација на надворешно-финансиската соработка. 
Таквата извозна ориентација ќе се остварува со: 

1) зголемување на доходовната мотивираност 
на организациите на здружен труд за извоз на 
стоки и услуги што ќе се обезбедува, првенствено, 
со политиката на реалниот курс на динарот, со 
кредитната и даночната политика, како и со други 
мерки за поттикнување на девизниот прилив од 
извоз на стоки и услуги; 

2) поврзување на организациите на здружен 
труд заради приспособување и зголемување на 
производството на стоки и услуги за извоз што. 
дава поголем нето девизен ефект, во прв ред со 
извоз на производи од повисок стапен на прера-
ботка. Заради тоа ќе се обезбеди рационален и еко-
номски целесообразен увоз на неопходна опрема, 
технологија и репродукционен материјал, со мерки 
што обезбедуваат кредитирање на таквото произ-
водство, како и кредитирање на неговиот извоз. 
Ќе се обезбеди поефикасен механизам за контрола 
на квалитетот на производите и услугите за извоз; 

3) зголемување на обемот и регулирање на 
трајните извори на средства за кредитирање на 
производството и извозот, посебно заради зголему-
вање извозот на опрема, технологија и бродови и 
изведување на инвестициони работи во странство; 

4) политиката на ^урамнотежена размена со 
одделни региони и земји, и тоа на повисоко ниво 
на вкупната • размена и економска соработка Орга-
низациите на здружен труд, во рамките на своите 
асоцијации, ќе изработат посебни програми за уна-
предување на економската соработка со земјите 
во развој и ќе преземат други мерки за унапре-
дување на таа соработка. Тие организации ќе из-
работат и соодветни програми за долгорочна еко-
номска соработка со земјите од другите региони во 
светот, заради заеднички настап во извозот и уво-
зот, од изведувањето на инвестициони работи во 
странство и во меѓусебната поделба на трудот и ќе 
склучат соодветни договори со странските партнери 
за долгорочна стопанска и научно-техничка сора-
ботка од обостран интерес. Ќе се остварува подобро 
регионално насочување на увозот и извозот од 
гледиштето на порамноправното вклучување во 
меѓународната поделба на трудот, поусогласените 
односи на извозот и увозот на стоки и услуги, а 
посебно имајќи ги предвид потрајните увозни по-
треби (технологија, енергија, суровини и капитал); 

5) преземање мерки за воспоставување пови-
соки форми на економска соработка со странство 
врз потрајна основа (индустриска кооперација, тран-
сфер на домашна технологија, заеднички вложу-
вања, финансиска соработка и др.). Ќе се под-
држуваат формите на трајно присуство на домаш-
ното стопанство во странство (лизинг, консигна-
ција). Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка и деловните банки финансиски 
ќе ги следат и поддржуваат организациите на 
здружен труд што вршат извозни работи; 

6) преземање мерки за натамошно порационал-
но организирање и унапредување на надворешно-
трговската мрежа ЈО земјата и во странство заради 
подобро користење на оптималните можности на 
странските пазари и заради нејзин порамномерен 
регионален распоред; 

7) преземање на мерки и активности за склу-
чување на самоуправни спогодби заради обезбеду-
вање заеднички настап на извозно-увозното сто-
панство во странство; 

•3) создавање и активности на извозно-увозниот 
конзорциум на организациите на здружен труд и 
утврдување на заеднички програми за извоз, како 
и за увоз: 

9) создавање услови за нужен увоз на опрема, 
заради модернизација и зголемување на произ-

водството за извоз и поедноставување на постап-
ката за увоз на опрема; 

10) преземање на посебни мерки за поголемо 
учество на домашните превозници во транспортот 
на стоки од нашата надворешнотрговска размена и 
стоки во транзит, како и со создавање други усло-
ви во превозот и подготвувањето на стоки за 
извоз; 

11) создавање поповолни услови за поголем 
прилив на дознаки на југословенските работници 
на привремена работа во странство за вложување 
во индустријата, малото стопанство, земјоделството 
и станбената изградба и со користење на други 
можности ' за зголемување на девизниот прилив. 
Сојузниот извршен совет ќе утврди предлози на 
мерки за остварување на оваа задача; 

12) спроведување на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство, вклучу-
вајќи ја и обврската девизите над општествено 
признатите репродукциони потреби побрзо да се 
насочуваат на единствениот девизен пазар и да се 
спречува појавата девизите да се користат како 
средство за плаќање во внатрешниот промет. 

13) обезбедување функционирање на механиз-
мот на девизна компензација во случај на забрана 
на извозот на определени производи, во рамките 
на платниот биланс. 

Фиксните и гарантираните обврски спрема 
странство организацијата на здружен труд чијшто 
извоз на производи е забранет или ограничен, 
како и меѓусебните обврски на банките според 
член 240 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, ќе се намируваат со 
девизите што приоритетно ќе ги купуваат на де-
визниот пазар. Во случај кога на девизниот пазар 
нема девизи и ако овластената банка, кај која се 
води девизната сметка или банката што издала 
гаранција спрема странство нема доволно девизни 
средства, Народната банка на Југославија ќе ин-
тервенира на единствениот девизен пазар од текуш-
тите девизни резерви. 

Доколку на овој начин и со примена на други 
прописи не се обезбеди намирување на фиксните 
и гарантираните обврски на производителите на 
кои им е забранет или ограничен извозот на опре-
делени производи, Сојузниот извршен совет може 
да го дозволи извозот на тие производи до висо-
чината на ненамирените фиксни и гарантирани 
обврски, водејќи сметка за состојбата на домаш-
ниот пазар. Девизниот прилив по основа на овој 
извоз може да се ослободи од обврската за издво-
јување согласно со Одлуката за заедничката де-
визна политика на Југославија за 1985 година. 

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 
1985 година ќе предложи соодветни законски про-
писи за регулирање на меѓусебните девизни об-
врски помеѓу овластените банки за работи со 
странство, вклучувајќи ја Народната банка на 
Југославија. 

7. Политиката на увозот ќе биде во функција 
на зголемувањето на производството на стоки и 
услуги наменети за извоз, како и на снабдувањето 
на домашниот пазар со неопходни стоки и водење 
на антиинфлациона политика. Увозот на стоки ќе 
се движи во рамките на платнобиланските односно 
девизнобилансните можности на земјата. Полити-
ката на увозот ќе се оствари со: 

1) создавање услови за обезбедување неопхо-
ден увоз на енергија, суровини и репродукционен 
материјал за производство со кое, со користење 
на домашните ресурси, првенствено ќе се обезбе-
дува извоз на конвертибилното подрачје. Заради 
подобра снабденост на домашниот пазар и вли-
јание врз побавен растеж на цените, ќе се намали 
бројот на стоките чиј увоз се регулира со контин-
генти; 

2) обезбедување на увоз и плаќање во рамките 
на општествено признатите репродукциони потреби. 
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Согласно со Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, ќе се преземат мерки 
за функционирање на единствениот девизен пазар, 
со тоа што сегашниот механизам на општествено 
признати репродукциони потреби ќе се направи 
поефикасен. 

Задоволување на утврдените заеднички потре-
би од увоз и плаќањето на обврските на федера-
цијата и на други општествено-политичките заед-
ници, како и договорениот обединет увоз значаен за 
снабдување на производството и на домашниот 
пазар, ќе се обезбеди со издвојување на дел од 
девизите од. текуштиот девизен прилив, со . тоа 
што тие обврски ќе се утврдат во фиксен износ 
и процент, а најмногу до утврдениот износ. 

8. Во согласност со политиката за нормали-
зација на екстерната ликвидност на земјата, ќе 
продолжи финансиската соработка со меѓународ-
ните финансиски организации, влади и банки. Ќе 
се настојува да се склучат повеќегодишни аранж-
мани со странските кредитори, вклучувајќи и ре-
финансирање на дел од втасаната главница на 
надворешниот долг. Ке се оствари суфицит во 
текуштиот платен и девизен биланс, ќе се зголе-
мат девизните резерви и така ќе се создадат усло-
ви за уредно намирување на преостанатиот дел 
од обврските спрема странските партнери, вклучу-
вајќи го и предвиденото намалување на обемот 
на надворешниот долг и степенот на надворешната 
задолженост. Ке се преземаат мерки за нормали-
зација на кредитните и други односи во рамките 
на меѓународната финансиска соработка. 

Нови задолжувања во странство ќе се вршат 
исклучително за заеднички договорени приоритети 
и намени, со тоа што субјектите на задолжувањето 
ќе преземаат цврсти обврски за уредно враќање 
на кредитите. Во постапката за договарање на 
приоритетите и намените ќе им се дава предност 
на задолжувањата за реализација на објектите 
со кои побрзо и поуспешно се обезбедува извоз 
на стоки и услуги на конвертибилното подрачје и 
поголем девизен прилив. 

Ке се изработи програма за етапно оствару-
вање на конвертибилноста на динарот и ќе за-
почне да се остварува. 

9. Со монетарната и кредитната политика и 
со финансиска консолидација ќе се поттикнува 
предвидениот растеж на производството и стопан-
скиот растеж во целост, а пред. се производството 
на стоки и услуги за извоз, земјоделското произ-
водство, енергија и суровини. Ке се влијае врз огра-
ничувањето на порастот на домашната побарувачка 
и намалувањето на стапката на инфлацијата. Во 
согласност со тоа, ќе се води политика на побавен 
растеж на паричната маса, на нето домашната ак-
тива и на пласманите на банките од остварениот ми-
нимален растеж на општествениот производ. Исто-
времено ќе се преземаат мерки за ублажување на 
проблемот на неликвидноста на стопанството и бан-
ките и за јакнење на материјално-финансиската 
положба на организациите на здружен труд. 

За остварување на тие задачи ќе се преземе 
следното: 

1) банките ќе продолжат да ги репрограмираат 
кредитните обврски на организациите на здружен 
труд врз селективна основа, до нивото на можно-
стите на банките утврдени со билансот на сред-
ствата; 

2) ќе се регулира покритието на негативните 
курсни разлики настанати до крајот на 1984 го-
дина и ќе се најдат решенија за оние што ќе 
настануваат во наредниот период, со што ќе се 
влијае врз подобрувањето на ликвидноста на сто-
панството и банките. 

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 
1985 година ќе подготви соодветна документација 
и ќе предложи соодветен закон или други прописи 
со кои се решава покритието на негативните курс-

ни разлики, вклучувајќи го и обезбедувањето на 
извори на средства. Заедно со ова, ќе се предло-
жат и соодветни законски решенија за меѓусебните 
девизни побарувања; 

3) заради подобрување на ликвидноста на сто-
панството и банките, а посебно во стопански недо-
волно развиените републики и САП Косово, во 
рамките на утврдената кредитно-монетарна поли-
тика, на Собранието на СФРЈ ќе му се предложи 
да донесе соодветни мерки; 

4) ќе се обезбедат најповолни услови за кре-
дитирање на подготовките на производството и 
услугите за извоз, производството за извоз, посебно 
на Конвертибилиото подрачје, извозот во рамките 
на долгорочната производствена кооперација, из-
возот на стоки и услуги на клириншкото подрачје 
што се остварува според меѓудржавни аранжмани, 
како и производството, откупот и залихите на 
основни земјоделски и прехранбени производи во 
однос на другите селективни намени утврдени со 
монетарните и кредитните рамки; 

5) со посебен закон, во утврдените материјални 
рамки, ќе се обезбеди користење на дел од сред-
ствата од примарната емисија заради временско 
премостување на притекување^ на средства за 
отстранување на последиците од земјотресот на 
територијата на СР Србија надвор од териториите 
на САП и во САП Косово; 

6) со, критериумите на Народната банка на 
Југославија на Југословенската банка за меѓу-^ 
народна економска соработка ќе и се овозможи 
користење на реесконтни кредити односно монети-
зација на нејзините побарувања по дополнително 
кредитирање на извозот, која ќе обезбеди соодве-
тен износ за овие намени; 

7) Со политиката на насочување на примарната, 
емисија ќе се продолжи со постепено зголемување 
на учеството на примарната емисија по пат на 
линеарна монетизација на хартиите од вредност; 

8) на банките ќе им се ускратува користењето 
на кредити од примарната емисија ако вршат кре-
дитирање на организациите на здружен труд кои 
вршат откуп на основни земјоделско-прехранбени 
производи спротивно на одредбите од склучените 
договори за организиран откуп на тие производи, 
кои не ги почитуваат утврдените цени од непо-
средната контрола на цените, на организациите 
кои се однесуваат монополистички, организациите 
кои во законски рок не ќе ги наплатат своите 
побарувања во странство, како и на организациите 
што држат залихи на стоки заради вештачко соз-
давање недостиг на југословенскиот пазар. 

Нема да се кредитираат залихи на готови про-
изводи кај производителите, освен оние што ќе се 
утврдат со Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1985 
година; 

9) со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика и со деловната политика на банките ќе се 
обезбеди инвестиционите кредити на банките во 
основни средства да растат побавно зо однос на 
вкупните пласмани на банките, освен инвестицио-
ните кредити за приоритетите утврдени во точка 
14 од оваа резолуција, како и кредитите од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини, кредитите 
за отстранување на последиците од земјотреси, 
инвестиционите кредити и дополнителните и по-
себните средства што се користат за побрз развој 
на САП Косово, инвестиционите кредити во кои 
учествуваат кредити на Меѓународната банка за 
обнова и развој, на Европската инвестициона бан-
ка и на други меѓународни финансиски органи-
зации; 
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ЈО) пласманите на банките за станбецр-каму-
надна изградба можат, да се зголемуваат како и 
пласманите на банките за инвестиции во основни 
сред стра за утврдените приоритети во тонка 13 на 
Резолуцијата; 

11) заради обезбедување на средства за креди-
тирање на извозот на опрема, бродови и изведу-
вање на инвестициони работи во странство на 
кредит, што се насочуваат преку Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка, ќе се 
склучи соодветна самоуправна спогодба со која дел 
од кредитниот потенцијал ца банките во 'износ рд 
38,5 Милијарди динари ќе се насочи за овие 
намени; 

12) во рамките на финансиската консолидација 
на стопанството и на банките, организациите на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства и банките ќе обезбедат услови за пого-
лема интегрираност,' ефикасност и порационално 
користење на 'паричните средства, забрзување на 
нивната циркулација и значително зголемување 
на финансиската дисциплина; 

13) ќе продолжи политиката на остварување * 
На реална каматна станка И усогласување на ка-
матните стапки со стапката на инфлацијата. Ка-
матните стапки на кредитите за подготовка на 
Производството на стоки и услуги за извоз, за 
извоз на стоки и услуги, за производство и за-
лихи на основните земјоделско-прехранбени про-
изводи и за станбено-комуналца изградба ќе бидат 
пониски од другите селективни намени цгго 0е под-
држуваат од примарната емисија. 

Со Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1985 година 
ќе се утврди начинот на усогласување на минимал-
ната каматна стапка со стапката на инфлацијата. 

Со самоуправни спогодби на банките, врз се-
лективна основа, ќе се утврди минималната висо-
чина на каматните стапки и рокот за враќање на 
кредитите. 

Со Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика РР 1985 
година поблиску ќе се разработат задачите и мер^ 
Ките на емисионата и кредитната политика. 

Интересната заедница на ' Југославија за екр-
Номски односи СО странство ќг предвиди ДОЛ ОД 
средствата и ќе гр насочи за усогласување ш 
каматните стапки на кредитите за извоз со камат-
ните стапки што се постигаат на странскиот пазар. 

10. Врз основа на Договорот за усогласување 
на даночниот систем и Договорот за основите на 
даночната политика РО 1985 година ќе започне да 
се применува усогласениот данрчен систем И да-
нрчца политика во републиките и ро автономните 
покраини. 

Со промените во системов на оданочување и 
со измените што ќе се вршат во 1985 година ќе 
се обезбеди во системот на оданочување на дохо^ 
дот на организациите на здружен труд плаќање на 
данокот пропорционално со движењето на дохо-
дот, а при оданочувањето на граѓаните ќе се обез-
беди принцип на плаќање на данокот сразмерно 
со нивната економска моќ. Со* примената на да-
ночниот систем ќе се уедначуваат условите за сто-
панисување и ќе се ублажуваат социјалните раз-
л и к и . 

Со диференцираната политика на даночните 
стапки и со1 даночните олесненија и ослободувања 
ќе се придонесе кон побрзиот развој на опреде-
лени приоритетни дејности и други договорени, 
развојни цели и задачи (поголемо вработување, 
извоз, мало стопанство, станбена изградба, про-
наоѓањево и ел.), како и кон подобро оствару-
вање на целите на социјалната политика. 

Со Организацијата на службите за опште-
ствени приходи рр согласност со ДОГОВОРОТ за 
о с н о в н и т е п р а ш а њ а з а п о л о ж б а т а , о р г а н и з а ц и ј а т а 
и Функционирањето на органите на управата за 
работи на општествените приходи ќе се придонесе 
за поефикасно и подобро спроведување на даноч-
ниот систем и даночната политика. Заради унапре-
дување на работата на службите за општествени 
приходи ќе се организираат општествени совети ра 
соодветните општествено-политички заедници-

Сојузниот извршен совет ќе РО следи дејството 
на даночниот систем и даночната политика и, по 
потреба, ќе презема мерки и активности заради 
подоследно остварување на целите и задачите во 
оваа област во функција на економската отабили-« 
зација. 

Ќе се забрза донесувањето на решение за 
Обезбедување средства за отстранување на после-
диците од земјотресот на подрачјето на копаоник 
од 1983 и 19814 година (СР Србија надвор од роман-
ците и СДП Косово) рд средствата на солидарно-
ста, во согласност со постојаниот систем. 

11. Со спроведување на Општествениот договор 
за заедничкиве основи И мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето Ц распре* 
делбата на доходот во социјалистичка Федери 
тивна Република Југославија и со ^одолжување 
на растоварувањето на стопанството, ќе де оства^ 
рат позитивни промени ро областа на распре-
делбата на ДОХОД, врз осиона на Долгорочната ПРО' 
грама за економска стабилизација, И ќе се ОБЕЗБЕДИ 
поголема работна и доходовна мртивираност на 
работниците за зголемување на економичноста и 
рентабилноста на производството и продуктивноста 
на трудот и, врз тие основи, запирање на ната« 
мошното опаѓање на реалниот личен доход. 

Со о п ш т е с т е н и д о г о в о р и в о р е п у б л и к и т е и ВО 
автономните покраини и со самоуправни спогодби 
н а о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н т р у д , ^ е се р а з р а -
ботат основите и мерилата за распределба на до-
х о д о т и ч и с т и о т д о х о д со д о с л е д н о п р и м е н у в а њ е 
н а п о к а з а т е л и т е г— д о х о д п о р а б о т н и к , д о х о д в д 
однос на просечно користените средства, бруто* 
личен доход по работни^ и акумулација во однос 
на просечно користените средства, како и со при-
менување на другите показатели и на одредбите 
од Законот за здружениот труд. Притоа треба да 
Се обезбеди побрз растеж на делот од доходот за 
проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд во однос на издвојувањата за сите 
други намени. Во распоредувањето на чистиот до-
ход, неопходно е да се обезбеди повисок степен 
на меѓузависност помеѓу движењето на бруто-лич-* 
Пите доходи и акумулацијата. Со општествените 
договори и самоуправните спогодби и со соодветни 
акти на организациите на здружен труд поблиску 
ќе се разработат основите и мерилата за утврду-
вање на работниот придонес на работниците по 
ренова на те^уцдтиот и минатиот труд и Не се 
обезбеди поголемо вреднување на творечката рас-
вета, на работата во материјалното производство и 
работата под потешки услови. Согласна со општег 
стзениот догорар, Сојузот на синдикатите на Југо-
славија И Стопанската комора на Југославија ќе 
покренат широка, активност со цеД суштествено др 
се у с о в р ш и ц е л о к у п н и о т систем н а р а с п р е д е л б а 
според трудот заради јакнење на материјалната 
заинтересираност за сите ефекти ОД стопанису-
вањето, 

З а с п р о р е д у в а њ е н а ф и н а н с и с к а к о н с о л и д а ц и ј а 
ќе се преземат следните мерки: 

1) ќ е се з а о с т р и к о н т р о л а т а н а п р и м е н у в а њ е т о 
на Законот за .обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства и Законот 
за обезбедување на обртни средства, како, и на 
спроведувањето на други мерки што се донесени 
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заради 'јакнење на финансиската дисциплина и 
решавање на проблемите на неликвидност^. Секој 
општествен субјект ќе утврди програма за соп-
ствена финансиска консолидација. Ќе се води 
активна политика и ќе се преземаат конкретни 
акции, мерки и активности за растоварување на 
стопанството: 

2) со сојузни закони ќе се уредат условите за 
Исплата на личните доходи во организациите на 
здружен труд што работат со загуба и кај ко-
рисниците на општествени средства што не ги 
намируваат втасаните обвоски спрема доверите-
лите. Со спроведување на Законот за санација и 
престанок на организациите на здружен труд, а 
посебно со мерки на републиките и автономните 
покраини и со доходовно Поврзување на органу 
зациите на здружен труд поефикасно ќе се ре-
шаваат проблемите за загубите цо работењето врз 
база на економските критериуми. Со измените1 на 
сојузниот закон за средствата на резервите ќе се 
ограничи височината на користењето на средствата 
ца фондовите на заедничките резерви на опште-
ствено-политичките заедници за покритие на за-
губите; 

3) со спроведување на решенијата од Законот 
за утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот и за утврдување и распоредување 
6а приходите и на новите решенија за аморти-
зација и ревалоризација на основните средства, ќе, 
се обезбеди реално утврдување на финансиските 
резултати од работењето на организациите на 
здружен труд и реален исказ на вредноста на 
општествените средства; 

4) ќе се склучи договор на републиките и авто-
номните покраини со кој ќе Се утврди минимумот 
на единствените критериуми за утврдување и на-
сочување на делот од; доходот кој е резултат од 
Исклучителни погодности, а со прописите на репу-
бликите и на автономните покраини тоа прашање 
поконкретно ќе се разработи. До склучувањето на 
рврј договор ќе се применуваат одредбите од Оп-
штествениот договор за заедничките основи и ме-
рила за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот во 
СФРЈ. 

Во организациите на здружен труд од 
општествените дејности, во работните заедници на 
општественот-политичките и на самоуправните ин-
тересни заедници и во работните заедници на 
рпштествено-политичките организации, како и во 
работните заедници на ^банките, на службата на 
"општественото книговодство, на заедниците за оси-
гурување на имоти и лица и на коморите, личните 

.доходи ќе се формираат селективно, во зависност 
/од остварувањето на обемот и квалитетот на рабо-
тата, резултатите од трудот и расположивите, сред-
ства и во зависност од оствареното ниво на лич-
ниот доход по вработен работник во стопанството 
на републиката односно на автономната покраина. 

Во сите организации на здружен труд ќе се 
разработат основи и мерила за вреднување на 

-новаторството и рационализаторството и ќе се обез-
беди безусловна исплата на надомест за соодветни 
резултати од тие форми на творечка работа. 

Со доследно спроведување на прописите за 
одговорноста за деловните резултати, посебно за 
работењето на организациите1 на здружен труд со 
загуба, а по потреба и со донесување на нови за-
конски и самоуправни акти, ќе се утврди конкрет-
ната одговорност и ќе се применат соодветни санк-
ции и против одговорните ЛИЦА ВО организациите 
на здружен труд. 

Ке се усогласуваат сите форми на потрошу-
вачка со расположивите средства од остварениот 
Доход и ќе се оневозможува натамошно дефици-
тарно финансирање на потрошувачката. Височи-

ната на' издвојувањето на средства, за општи оп-
штествени и за заеднички потреби ќе се уреди 
со мерки и активности на републиките и покраи-
ните за намалување на учеството на средствата 
за задоволување на општите општествени и на 
заедничките потреби во општествениот производ. 

12. Со активна политика на социјалниот раз-
вој, како интегрален дел на вкупната развојна 
политика, и со мерки на економската политика 
ќе се поттикнува поголемо производство и про-
дуктивност на трудот што, при поголемо вредну-
вање на производствениот и креативниот труд и 
на работата во потешки услови, ќе сб создадат 
услови за запирање на опаѓањето и за постепен 
растеж на животниот стандард, како мотивацио-
н и фактор за натамошен економски и социјални 
развој. . 

/Со јакнење на работната и доходовната моти-
вираност на работниците за покреативна и по-
продуктивна работа и со поефикасно користење 
на сите расположиви ресурси, врз основа на зго-
лемувањето на доходот со зголемено производство, 
намалувањето на уделот на трошоците на работе-
њето во вкупниот приход и со доследна примена 
на наградувањето според остварените резултати 
од трудот, како и со запирање на порастот на 
животните трошоци, ќе се запре натамошното опа-
ѓања на реалните лични доходи и ќе се создадат 
услови реалните лични доходи во , организациите 
на здружен труд што постигаат позитивни резул-
тати да растат во согласност со продуктивноста на 
трудот и со ефикасноста на работењето. 

Другите средства што имаат карактер на лични 
примања: пензии, детски додаток; социјална по-
мош, надомест за време на невработеност и боле-
дување, ќе се исплатуваат" според законските 
прописи. 

Во рамките на вкупната социјална политика, 
предвиденото движење на животниот 'стандард и 
на личните доходи ќе се остварува: 

1) Врз основа на Општествениот договор за 
заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распре-
делба на доходот и со негова разработка во 
општествените договори во републиките и покраи-
ните, во самоуправните спогодби Ца доходовно по-
врзаните организации на здружен труд, во гран-
ките и дејностите треба да се обезбедат што не-
рамноправни услови за стекнување на доход за 
средствата за лични доходи во секоја организација 
на здружен труд доследно да зависат од придо-
несот на работниците во создавањето на доходот 
врз основа на примена на показателите од Опште-
ствениот договор и од Законот за здружениот, 
т р у д . 

2) Со активност на организациите на здружен 
труд, општините и самоуправните интересни заед-
ници, поаѓајќи од утврдените критериуми за за-
штита на животниот стандард на семејствата со 
ниски вкупни примања по член на домаќинството 
— посебно на семејствата во. индустриските центри 
и големите градови, на пензионерите со најниски 
примања и на примателите на заштитен додаток, 
на корисниците на детски додаток, пријателите 
на социјални и други помошти, корисниците на 
надомести за време на привремена невработеност, 
на учениците и студентите што примаат стипен-
дии и кредити. 

3) Со поефикасна активност на самоуправните 
организации и другите општествени субјекти, со 
мерките на економската и социјалната Политика, 
а посебно даночната политика, со кои ќе се 
отстрануваат и оневозможуваат причините за на-
станување и продлабочување на социјалните раз-
лики што не произлегуваат од резултатите од тру-
дот, како и другите извори на општествено непри-
фатливи социјални разлики. 
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13. Со побрз растеж на средствата за репро-
дукција и со нивната побрза циркулација на 
единствениот југословенски пазар и со поголема 
Концентрација на средствата врз самоуправна осно-
ва ќе се создаваат услови за по динамичен и поста-
билен економски растеж и развој. 

Врз таа основа, најголем дел од расположи-
вите .средства за инвестиции треба, пред се, да се 
насочува за капацитети што ќе придонесат за 
зголемување на извозот на стоки и услуги и ра-
ционална супституција на увозот, во производство 
на енергија од домашни извори, производството на 
храна и производството и набавката на шински 
возила и бродови, за развој на малото стопанство, 
тргнувајќи од намените утврдени во овој став, за 
реализација, на развојните програми по основа на 
самоуправното здружување на средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и на 
автономните покраини, како и за модернизација и 
реконструкција на ' капацитетите заради подобру-
вање на нивното технолошко ниво во дејностите од 
значење за побрзо 'структурно приспособување на 
стопанството, при истовремено започнување неопход-
на изградба на пови објекти заради обезбедување 
континуитет- на производството, посебно во обла-
ста на енергетиката. 

Со тоа, врз' селективна основа, ќе почне да 
се остварува реален растеж на 'стопанските инве-
стиции , во основни средства, како и на вложува-
њата во станбена изградба. Неопходно е да се зго-
леми ефикасноста на инвестирањето со побрзо гра-
дење и порационално користење на расположивите 
средства за довршување на започнатите вложу-
вања во инвестициони објекти г со стриктно при-
менување на критериумите за економска ефикас-
ност и општествена оправданост на новите инве-
стиции, Нужно е, согласно со соодветните про-
писи, да се воспостават поусогласени односи на 
вложувањето во основни и трајни обртни средства. 

За остварување на инвестиционата политика 
ќе се преземат следните мерки и активности: 

1) заради подобрување на структурата на ин-
вестициите во сите републики и автономни по-
краини организациите на здружен труд, до поло-
вината на 1935 година, ќе ја оценат економската 
и општествената оправданост на продолжувањето 
на изградбата на започнатите инвестиции и ќе ја 
одложат Изградбата на инвестиционите објекти 
што не ги задоволуваат стабилизационите крите-
риуми. Истовремено ќе се забрза завршувањето и ќе 
започнат нови вложувања, во согласност со усло-
вите и критериумите на развојната политика утвр-
дина со Долгорочната програма за економската ста-
билизација; 

2) ќе се обезбеди повисок степен на само-
финансирање' и пореални услови за финансирање 
на инвестициите. Со кредитната политика и со 
други мерки ќе се поттикнува здружувањето на 
труд ц средства заради вложувања во намените 
од став 2 на оваа точка; 

3) заради поттикнување на вложувањата на 
средства на странски лица во домашни органи-
зации на здружен труд, ќе се изработат соодветни 
програми и проекти значајни за остварувањето 
на заедничката развојна политика подобна за 
заеднички вложувања врз економски рамноправни 
основи. Со тоа би требало да се обезбеди дополни- , 
телна акумулација, рационален увоз на современа 
странска технологија согласно со Општествениот 

•договор за основите на стратегијата на технолош-
киот развој на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и поуспешно вклучување на 
домашното стопанство во меѓународната * поделба 
на трудот: 

4) во републиките и во автономните покраини 
ќе се новелираат соодветните прописи заради усо-

гласување, на инвестиционата изградба со * реално 
расположивите финансиски и материјални' сред-
ства, заради намалување на пречекорувањата на 
претсметковната вредност на инвестициите, к а к а л 
заради обезбедување поефикасна инвестициона из-
градба. За таа цел, освен изградбата на објекти 
кои по својата природа се градат подолго, потребно 
е инвеститорите и изведувачите на инвестицио-
ните објекти да договараат фиксни цени; 

5) во организациите на здружен труд ќе се 
склучат самоуправни акти, согласно со Законот 
за проширената репродукција и минатиот труд, со 
кои "ќе се уреди начинот на донесување на инве-
стициони одлуки, вклучувајќи го запознавањето На 
работниците со мислењето за општествената и еко-
номската оправданост на инвестиционите намери, 
одговорноста на сите учесници во инвестиционата 
изградба и ќе се утврдат мерила за остварување 
на дел од личниот доход по основа на стопанису-
вање со инвестиционите средства; 

6) со ефикасна примена на општествениот сис-
тем за информирање во оваа област, вклучувајќи 
го и донесувањето на Општествениот договор* за 

»давање мислења за општествената и економската 
оправданост на измеруваните инвестиции^ ќе се 
унапреди постапката за донесување на инвестици-
они одлуки и ќе се подобри ефикасноста на 
инвестирањето; 

7) со мерките на даночната и кредитната по-
литика ќе се поттикнува штедењето на граѓа-
ните и поголемите вложувања на лични средства 
на граѓаните во развојот на малото стопанства и 
за други производствени намени, како и во стан-
бената изградба. 

14. Со мерките на економската и развојната 
политика ќе се создаваат услови да продолжи и 
да се стабилизира процесот на оживување на- ин-
дустриското производство, посебно производството 
за извоз, производството на енергија, суровини и 
репродукционен материјал со кое се обезбедува 
подобра снабденост на производството за извоз' и 
значително се супституира увозот, како и произ-
водството за задоволување на виталните потреби 
на населението. Тоа ќе се остварува: 

1) со побрз растеж на извозно ориентираното 
производство од повисок степен на обработка, по-
себно на конвертибилното подрачје и со негова 
побрза модернизација и приспособување кон бара-
њата на светскиот пазар; 

2) со промени на структурата на производство-
то, со побрзо воведување на автоматика, роботика 
и на нови информациони системи во производ-
ствените процеси и усвојување на нивното про-
изводство, како и со воведување нова технологија 
и во другите дејности и, врз таа основа, нама-
лување на техничко-техно логиката увозна за-
висност и зголемување на конкурентната способ-
ност на индустријата. За тоа треба да придонесе 
и побрзиот развој, на сопствената научноистражу-
вачка и новаторска раб^Т^: 

3) со техни^ко-технолошки развој на постој-
ните и со ' нови технологии 'што овозможуваат 
остварување на повисок степен на продуктивност, 
остварувајќи соодветни иновации, сигурност и ефи-
касност на производството; ' 

4) со тсоздавање енергетска основа за непре-
чено одвивање на процесот на репродукција; 

5) со намалување на потрошокот на енергија 
и на другите трошоци, суровини и репродукционен 
материјал по единица производ и со зголемено 
користење на домашните секундарни суровини;.! 

6) со намалуваше на економски ^рационалниот 
извоз^ на суровини и репродукционен материјал, 
што ќе се обезбеди, пред се по пат на самоуправ-
но спогодување и доходовно поврзување на рздро-
дукционо зависните организации на здружен труд 
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и со соодветни мерки на економската- политика 
за отстранување на причините за ваквиот извоз, 
а со што ќе се обезбеди посигурно и поуредно 
снабдување на домашното производство со тие ма-
теријали, заради зголемување на производството и 
на извозот на производи од повисок степен на 
обработка. 

Поусогласени производствени и извозно-увозни 
текови ќе се обезбедат и со создавање услови за 
јакнење на економската интеграција врз самоу-
правната основа. 

15. Со зголемено производство на енергија од 
домашни извори и со можниот увоз ќе се обезбе-
дуваат доволни енергетски рамки за непречена 
репродукција и индустрија и во другите сто-
пански области, како и за задоволување на по-
требите на широката потрошувачка. 

Заинтересираните електростопански заедници 
на републиките и на автономните покраини ќе се 
спогодат за заедничко користење на косовските 
лигнити и ќе ја интензивираат активноста во под-
готвувањето на изградбата на објекти заради иско-
ристување на хидроенергетскиот потенцијал на ре-
ката Дрина за производство на електрична 
енергија. 

Со рационална потрошувачка и со штедење на 
сите видови енергија ^ посебно имајќи ја предвид 
увозната зависност, ќе се намалува потрошувач-
ката по единица производ во сите области на 
потрошувачката. 

Со мерките на економската политика ќе се 
обезбеди континуиран развој на енергетиката, вклу-
чувајќи ги и новите и обновливите видови енер-
гија, за енергетиката да не стане ограничувачки 
фактор на вкупниот стопански развој на земјата. 

Со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 
година ќе се утврди обемот на производството и 
потрошувачката на електрична енергија, јаглен, 
нафта и природен гас, можниот увоз на нафта и 
нафтени деривати, гас, јаглен за коксирање и уран 
и други производи според енергетскиот биланс и 
мерките за неговото остварување. 

Сојузниот извршен совет ќе преземе економски 
и сите други неопходни мерки ако настапат про-
блеми во рамномерното и под еднакви услови 
снабдување на сите подрачја на земјата со наф-
тени деривати. 

Зголемување на производството и порационал-
на потрошувачка на енергија ќе се оствари и со: 

1) примена на Општествениот договор за мер-
ките за поттикнување на отворањето на нови и за' 
модернизација на постојните рудници за јаглен и' 
на експлоатациони полиња за нафта и гас; 

2) обезбедување средства врз основа на Догово-
рот за заедничката политика на истражување на 
минералните суровини за забрзување на работите за 
истражување на резервите на јаглен, нафта, гас и 
уран, како и на геотермална енергија, на најпер-
спективните подрачја односно наоѓалишта во земја-
та, врз основа на заедничка програма за истражу-
вања и со обезбедување девизни средства за увоз 
на резервни делови, репроматеријал и специфична 
опрема за истражување што не се произведуваат во 
земјата, во согласност со Одлуката за заедничката 
девизна политика. 

Ќе се создаваат услови за развивање и користе-
ње на нови и обновливи видови енергија, посебно 
на сончева енергија и енергија на биомаси, и забр-
зување на изградбата на мали хидроцентрали; 

3) преземање на мерки и активности за побрзо 
завршување на енергетските објекти чија реализа-
ција е во тек и 'за започнување на нови, како и 
за поголемо вклучување на домашната машиноград-
ба во производството на опрема за електрани, руд-
ници за јаглен и развој на технолошки решенија за 
користење и облагородување на домашните јаглени 

и за реконструкција и ревитализација на електро-
енергетските објекти; 

4) доследно спроведување на Програмата на 
долгорочни мерки за рационализација, супституција 
и штедње на енергија. Таа програма ќе се дополни 
со нови комплексни и поефикасни мерки; 

5) забрана на располагањето со дел од опште-
ствените средства за финансирање на изградбата на 
термоцентрали, топлани, енергани и котларници на 
течни горива; 

6) обезбедување приоритети во снабдувањето со 
нафтени деривати, што ќе се разработи во Енергет-
скиот биланс на Југославија. 

Ќе се склучи општествен договор за избор на 
единствен горивен циклус и тип на нуклеарните 
централи. 

16. Ќе се зголеми производството на суровини и 
репродукционен материјал. Заради тоа ќе се забрза 
завршувањето и пуштањето во работа на започна-
тите капацитети од примарните фази, посебно руд-
ниците за метали и неметали и капацитетите за об-
лагородување и нивното усогласување со преработу-
вачките капацитети. Исто така, ќе се забрза завр-
шувањето и пуштањето во работа на капацитетите 
со висок степен на довршеност за производство на 
базни хемискр! производи. 

Ќе се преземат мерки за порационално користе-
ње на дрвната маса, зголемување на отвореноста на 
шумите и за зголемување на обемот и квалитетот 
на шумско-одгледувачките работи. 

Со зголемување на производството на домашни 
суровини и репродукционен материјал и со увоз, 
имајќи ги предвид пазарните услови на подрачјата 
од каде што се врши увоз, преку самоуправно спо-
годување на заинтересираните организации на здру-
жен труд и со мерки на економската политика ќе 
се создаваат услови за позабрзан растеж на произ-
водството, посебно за извоз во индустријата за пре-
работка на метали, преработувачката хемиска инду-
стрија, текстилната и кожарската преработувачка 
индустрија и во финалната преработка на дрво и др. 

Ќе се запре натамошното намалување на обе-
мот на градежните работи во земјата и ќе се зго-
леми обемот на изведувањето градежни работи во 
странство и за таа цел, во согласност со заклучоци-
те на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ, ќе се преземат соодветни мерки 
и активности, 

17. Ќе се зголеми производството на земјодел-
ски и прехранбени производи, кое ќе Овозможи по-
добро снабдување на пазарот во земјата и ќе обезбе-
ди неопходни резерви и пораст на извозот. За таа 
цел треба да се интензивира користењето на произ-
водствените капацитети, посебно на индивидуални-
те стопанства и да се постигне значително подобра 
организираност во агроиндустрискиот комплекс. Со 
мерките на економската политика (кредитно-моне-
тарната политика, политика на даноци и придонеси, 
земјишната политика, политиката на цени) ќе се 
поттикнува самоуправното организирање и здружу-
вање на земјоделците и нивното вклучување во си-
стемот на самоуправното здружување на ТРУД и 
средства заради побрзо зголемување на земјодел-
ското .производство, подобрување на структурата на 
производството и пазарноста на земјоделските про-
изводи. 

Со посебни мерки на економската политика ќе 
се поттикнува развојот на производството на храна, 
и тоа: 

1) со мерки на монетарно-кредитната политика ' 
ќе се обезбедат средства за кредитирање на опште-
ствено организираното производство, залихите и ре-
зервите ана основните земјоделски и прехранбени 
производи, како и најповолни услови за кредити-
рање. Во развојната политика, во поглед на височи-
ната на каматната стапка, на земјоделството, ќе му 
се обезбеди ист третман како и на другите приори-
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тетни дејности. Со самоуправни спогодби на банки-
те ќе се обезбеди насочување на средствата под по-
волни услови за поттикнување на здружувањето 
на средства за вложувања во развојот на земјо-
делското производство, а посебно за уредување и 
проширување на обработливите површини од 
општествениот сектор на земјоделството и на оп-
штествено организираното производство и за хидро-
технички мелиорации; . 

2) ќе се обезбедат средства за регреси за мине-
ралните ѓубрива и средства за заштита на расте-
нијата во согласност со движењето на цените на тој 
репродукционен материјал во 1985 година, во согла-
сност со Општествениот договор за обезбедување 
средства за вештачки ѓубрива и за средства за заш-
тита на растенијата во 1984 и 1985 година и за усло-
вите и начинот на користење на тие средства; 

3) ќе се обезбеди функционирање на механиз-
мот на девизна компензација во случај на забрана 
на извозот на земјоделски и прехранбени произво-
ди, во рамките на платниот биланс; 

4) во компензационите работи во странство ќе 
се одобрува извоз на производи од агрокомплексот 
првенствено заради увоз на репродукционен матери-
јал за потребите на земјоделството; 

5) ќе се обезбедат девизи за приоритетно пла-
ќање на увозот на неопходните суровини и репро-
дукционен материјал за потребите на земјоделство-
то, во согласност со Општествениот договор за обез-
бедување и користење на девизите за плаќање на 
приоритетниот увоз на определени производи одно-
сно суровини за нивно Производство во 1985 година 
на единствениот југословенски пазар; 

6) ќе се донесат мерки за поттикнување на вло-
жувањата на заинтересираните организации на 
удружен труд, банките и други учесници во репро-
дукционен поврзување, во проекти од заеднички 

\ интерес за зголемување на производството на стра-
тегиски значајните производи, при поефикасно ко-
ристење на компаративните предности и поуспешно 
поврзување на регионите и производствените сис-
теми. Со даночни и други мерки ќе се поттикнува 
развојот на земјоделството, особено на сточарство-
то во ридско-планинското подрачје; 

7) во рамките на Стопанската комора на Југо-
славија и општите здруженија, ќе се поттикнува са-
моуправното спогодување за програмите за заедни-
чко производство на суровини, репродукционен ма-
теријал и опрема за агроиндустрискиот комплекс 
и ќе се преземаат мерки за поттикнување на само-
управното здружување на девизи на организациите 
на здружен труд од туристичкото стопанство, угос-
тителските и трговинските организации со органи-
зациите на здружен труд од агроиндустрискиот 
комплекс, заради континуирано снабдување со 
земјоделски и прехранбени производи. 

18. Во областа на сообраќајот ќе се преземаат 
мерки и активности за унапредување на технологи-
јата и организацијата на работата, зголемување на 
ефикасноста и безбедности на превозот, подобрува-
ња на квалитетот на услугите и намалување на тро-
шоците на транспортот и на нивниот удел во цена-
та на производите заради негово оспособување успе-
шно да ги намирува потребите на корисниците на 
услуги. Со самоуправно организирање и донесување 
на соодветни прописи ќе се создадат услови за јак-
нење на техничко-технолошкото единство на же-
лезничкиот сообраќај и развивање соработка поме-
ѓу и внатре во одделни гранки на сообраќајот во 
земјата. 

Приоритет во развојот ќе има железничкиот, 
поморскиот и речниот сообраќај, а во тоа модерни-
зацијата на пругата Јесенице-ѓевѓелија и набавката 
на шински возила и поморски и речни бродови. Ќе 
се продолжи вложувањето во изградбата на Авто-
патот на братството и единството, развојот на капа-
цитетите на интегралниот транспорт, довршувањето 

на коаксијалниот кабелски систем со соодветни при-
клучоци и изградбата на единствената јавна мрежа 
за пренос на податоци во согласност со материјал-
ните можности. 

Ќе се поттикнува побрзата модернизација на ка-
пацитетите заради нивно поуспешно вклучување во 
меѓународниот сообраќај и зголемувањето на учес-
твото во превозот на стоки и патници и зголемува^ 
њето на транзитот. 

Заради реализација на задачите предвидени во 
оваа точка: 

1) ќе се склучи договор за условите за стопани-
сување на железничкиот сообраќај и ќе се презе-
маат мерки за негово остварување; 

2) со мерки на кредитно-монетарната политика 
и со самоуправна спогодба на банките, како и со 
здружување на средства на стопанството, ќе се насо-
чат и ќе се обезбедат поголеми средства за креди-
тирање на набавката на шински возила за потре-
бите на железницата, како и на бродови за потре-
бите на поморскиот и речниот сообраќај; 

3) ќе се преземат мерки да се ликвидира долгот 
иа стопанството спрема југословенските железници 
по основа на користење услуги од странски желез-
ници, а со спроведување на постојните прописи ќе 
се обезбеди уредно намирување на текуштите обвр-
ски, како и пренос на девизи за услугите дадени во 
меѓународниот поморски сообраќај; 

4) ќе се овозможи увоз на резервни делови и нај-
неопходна опрема што не се произведува во земјата 
без плаќање на вонцарински давачки и посебни та-
кси за потребите на железницата, ПТТ и безбедно-
ста на меѓународните водни патишта и во воздуш-
ниот сообраќај; 

5) ќе се овоможи увоз на бродови и авиони и на 
хипотекарен кредит; 

6) заради порационално користење и одржува-
ње на расположивите капацитети и зголемување на 
ефикасноста и продуктивноста на трудот на работ-
ните организации и заедниците во областа на желез-
ничкиот и ПТТ сообраќај, ќе се преземат мерки за 
унапредување на нивната самоуправна и технолош-
ка организираност; 

7) ќе се склучи општествен договор заради обез-
бедување стабилни извори за финансирање на град-
бата и одржувањето на патиштата; 

8) со договори помеѓу ПТТ и другите системи на 
врски ќе се обезбеди заедничка изградба и корис-
тење на преносните и други капацитети; 

9) во поморскиот сообраќај ќе се поттикнува об-
новата и модернизацијата на домашната флота и 
нашите извозници и увозници стоките да -ги преве-
зуваат со домашни бродови. 

Ќе се поострат мерките на контрола и ќе се 
осигури поголема безбедност на луѓето и заштита на 
имотот во сите видови сообраќај, со поголема анга-
жираност на сите општествени субјекти во презе-
мањето на превентивни мерки, како и во подобрата 
снабденост со резевни делови, гуми и др. 

19. Развојот на малото стопанство ќе се заснова 
врз побрз развој на кооперацијата на големите про-
изводствени организации со организациите на здру-
жен труд од малото стопанство и со носител ите на 
личен труд со средства во сопственост на граѓани 
во производство на делови, склопови и стоки за ши-
рока потпошувачка, како и врз развој на дефици-
тарните услужни капацитети. 

Со даночната политика и со други мерки ќе се 
поттикнуваат граѓаните, посебно работниците што се 
враќаат од привремена работа во странство, сред-
ствата да ги вложуваат во отварање на самостојни 
дуќани и во основање на договорни организации на 
здружен труд или да ги здружуваат трудот и сред-
ствата со организациите на здружен труд. 

Со з е м ј и н а т а и даночната политика, со обезбе-
дувањето деловен простор и со поедноставување на 

/ 
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постапката за добивање дозволи за работа, општи-
ните ќе го поттикнуваат развојот на малото стопан-
ство. Републиките и автономните покраини ќе из-
вршат измени и дополненија на прописите од обла-
ста на личниот труд со средства во сопственост на 
граѓани, ќе ги приспособат наставните планови и 
програми кон потребите на малото стопанство, ќе ги 
преиспитаат и доградат прописите за деловниот про-
стор. Федерацијата ќе изврши соодветни измени и 
дополненија на прописите од својата надлежност. 

20. Со мерките на економската и развојната по-
литика ќе се поттикнува побрзиот развој на туриз-
мот како комплексна дејност од значење за вкуп-
ниот стопански развој, вработувањето и животниот 
стандард. 

Заради зголемување на девизниот прилив од ту-
ризмот, ќе се донесат посебни програми на мерки и 
активности во сите организации на здружен труд и 
асоцијации на туристичкото стопанство, во соработ-
ка со организациите на здружен труд од други 
дејности што учествуваат во туристичката понуда. 
Ќе се поттикнува процесот на здружување труд и 
средства, ефикасното и рационално инвестирање, 
проширувањето на туристичките капацитети. 

За зголемување на девизниот прилив од туриз-
мот е нужно да се обезбеди подобра и поефикасна 
пропаганда, истражување на пазарот, поорганизиран 
настап на туристичкиот пазар, подобра снабденост, 
повисок квалитет на услугите, зголемување на вон-
пансионската потрошувачка, продолжување на тури-
стичката сезона и други активности со кои се збо-
гатува туристичката понуда. 

Јакнење на конкурентната способност на тури-
стичкото стопанство ќе се обезбедува со: динарски 
поттикнувања на определеш! намени заради извоз 
на туристички услуги; издавање динарски чекови 
на Народната банка на Југославија за давање ту-
ристички услуги и за продажба на определени сто-
ки со попуст заради зголемување на вкупната де-
визна потрошувачка; кредити на банките за под-
готвување на туристичката сезона и извршниот из-
воз на туристички услуги; навремено издвојување 
на средства за заедничка туристичка пропаганда 
во износ од 1°Л) од регистрираниот девизен прилив, 
од што соодветен дел во девизи за покритие на 
трошоците на таа дејност во странство; даночни 
олесненија, давање приоритет во снабдувањето на 
странскиот туризам со деривати на нафта и со 
други мерки. . 

Собранијата на општествено-политичките заед-
ници и сите надлежни органи, од општината до фе-
дерацијата ќе извршат потребни измени и дополне-
нија на прописите од интерес за поефикасен развој 
на сите видови туризам. 

21. Со спроведување на Општествениот договор 
за утврдување на заедничките елементи на станбе-
ната и комуналната политика и со мерките на те-
куштата економска политика ќе се создаваат услови 
за подинамичиа и Порационална станбена изградба 
заради заживување на вкупната стопанска актив-
ност, зголемување на вработеноста и решавање на 
станбените проблеми на населението, пред се со по-
големо ангажирање на лични средства на работните 
луѓе и граѓаните, со воведување задолжително ли-
чно учество при добивањето општествен стан на ко-
ристење, зависно од материјалните можности — со 
долгорочно наменско штедње за стан. Со кредитна-
та, земјишната и даночната политика и со други 
мерки ќе се поттикнува станбената изградба во соп-
ственост на ѓрагани и побрзиот развој на станбеното 
задругарство. 

Со натамошно зголемување на станарините ќе 
се обезбедат повеќе средства за одржување и проста 
репродукција на станбениот фонд во општествена 
сопственост. 

Паралелно со зголемувањето на станарините, ќе 
се води политика на субвенционирање на станари-
ните на семејствата со ниски приходи по член на 
домаќинството и на потстанарите, во согласност со 
општествениот договор за заедничките елементи на 
станбената и комуналната политика. 

22. Материјалната положба на општествените 
дејности ќе се усогласува со вкупните општествени 
можности, така што обемот на средствата што се 
обезбедува од доходот и личните доходи да остане 
на достигнатото реално ниво од 1984 година. Ќе се 
продолжи ревизијата на обемот и начинот на оства-
рување на правата на работните луѓе и граѓаните 
во областа на здравството, образованието и во дру-
ги области. Ќе се преземаат мерки за порационално 
организирање и работење во самоуправните интере-
сни заедници и во организациите на здружен 
труд од општествените дејности заради зголемување 
на стандардот и квалитетот на усугите. Со развој на 
слободната размена на труд во тие дејности ќе се 
обезбедат порамноправна општествеио-економска по-
ложба и пореални доходовни односи. Со стопански 
системски инструменти и со мерки на економската 
политика ќе се создаваат услови за остварување на 
општествените определби и на целите на развојот 
на општествените дејности. Во согласност со потре-
бите и материјалните можности во републиките и во 
автономните покраини: 

1) ќе се продолжи со изедначувањето на осно-
вите на системот на образованието на ниво на зем-
јата, со рационализација на целокупната мрежа 
на училишта и факултети, преку усогласување на 
програмите за насочено образование со општестве-
ните потреби и со поврзување на производствениот 
труд и образованието, заради подобрување на нив-
ната материјална положба, квалитетот на услугите 
и зголемување на ефикасноста; 

2) ќе зајакне активноста за зачувување ^ у н а -
предување на здравствената состојба на население-
то. Заради запирање на натамошното влошување на 
материјалната положба на здравството и квалите-
тот на здравствените услуги, со селективен пристап 
и со стимулативни мерки ќе се обезбеди поповолна 
економска положба на здравството. Со спроведува-
ње на мерките од Резолуцијата за основите на по-
литиката на здравствената заштита на населението 
ке се обезбеди приоритетен развој на примарната и 
превентивната здравствена заштита, врз основите на 
солидарност и заемност и со непосредна размена на 
труд помеѓу здравствените организации на здружен 
труд и корисниците на здравствени услуги. Ќе се за-
брза процесот на функционално поврзување^ на 
здравствените ооганизациии на здружен труд, со 
соодветна поделба на трудот заради зголемување на 
ефикасноста, порационално користење на средства-
та и намалување на трошоците. 

Во сите општествено-политички заедници и ор-
ганизации на здружен труд треба да се преземаат 
поефикасни мерки и да се интензивираат активно-
стите и да се зголеми одговорноста за заштита и < 
унапредување на животната и работната средина. Во 
согласност со тоа е потребно да се зголеми надзорот 
и да се преземат мерки за спречување на загаду-
вањето на водите, храната, почвата и воздухот. Ис-
товремено е неопходно што побрзо да се преиспитаат 
соодветните постојни прописи и да се донесат нови 
заради обезбедување поголем степен на координаци-
ја на надлежните органи во општините, републики-
те, покраините и федерацијата, заострување на сан-
кциите, обезбедување поефикасна контрола и одго-
ворност на сите субјекти. 

23. Ќе се утврди заедничка стратегија и полити-
ка на научниот и техничко-технолошкиот развој на 
Југославија во рамките на вкупната долгорочна 
стратегија на општествено-економскиот развој на 
земјата и ќе почне нејзиното применување. Научно-
истражувачката дејност и истражувачко-развојните* 
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техничко-технолошки потфати и програми ќе се 
третираат како основни материјални фактори за на-
предок на производните сили на општеството на кои 
нема да се однесуваат мерките за ограничување на 
потрошувачката. 

Ќе се обезбеди растеж на средствата за научно-
истражувачката дејност побрзо од растежот на до-
ходот на општественото стопанство. Ќе се подобрат 
условите за финансирање на инвестициите во нау-
ка, ќе се овозможи увоз на неопходната опрема за 
истражувања во рамките на иструажувачко-развој-
ните проекти, како и увоз на научно-стручна лите-
ратура. Средствата на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници *за наука треба да 
се изостават од билансот на средствата за општа оп-
штествена и заедничка потрошувачка. 

Развојот на науката, технолошкиот развој и на-
учноистражувачката дејност ќе се засноват врз за-
еднички истражуЕачко-развојни и финансиски про-
грами за развој на организациите на здружен труд 
од производствените и општествените дејности, врз 
принципот на здружување на труд, знаење и сред-
ства, а ќе се поттикнуваат и со мерките на економ-
ската политика. 

Ќе се преиспитаат постојните и ќе се воведат но-
ви форми на даночни, кредитни и други олесненија 
заради побрз развој и афирмација на научниот и 
техничко-технолошкиот напредок. Ќе се донесат 
мерки за наменско насочување на средствата за вло-
жување во развојот на научноистражувачката рабо-
та. Ќе се поттикнуваат вложувањата во програми и 
проекти на научноистражувачка работа од заедни-
чки интерес и од значење за развојот на земјата. 
Најшироко ќе се поддржува побрзото ширење на по-
стојните и организирање на нови истражувачки раз-
војни центри во производствените дејности и нивно 
самоуправно здружување со научноистражувачките 
организации заради реализација на заедничките 
техничко-технолошки и економски потфати. 

24. Ќе' се спроведува политиката на продуктив-
но вработување во согласност со Долгорочната про-
грама за економска стабилизација и ќе се преземат 
конкретни мерки и активности утврдени во Опште-
ствениот договор за заедничките основи на полити-
ката на вработување и нејзиното спроведување во 
Социалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Врз таа основа ќе се создаваат соодветни економ-
ски и општествени услови за во општествениот се-
ктор да се оствари растеж на вработеноста од околу 
2.5'%, а во индивидуалниот неземјоделски сектор 
работно да се ангажираат уште околу 50 илјади ли-
ца, за да се запре натамошниот растеж на невра-
ботеноста. 

Со мерки на економската политика на сите оп-
штествено-политички заедници ќе се поддржат 
програмите и плановите на организациите на здру-
жен труд со кои, врз продуктивна основа, се зголе-
мува бројот на вработените и нивното рационално 
користење по основ на трудот, знаењето и работно-
то време, а со тоа се остварува утврдената поли-
тика на вработување, особно во подрачјата на зем-
јата во кои проблемот, на невработеноста е поизра-
зен, а посебно за: 

1) преструктуирање на производството, реорга-
низација на работењето и преквалификација и до-
квалификација на работниците заради запирање на 
растежот на невработеноста, поефикасно користење 
на оасположивиот работен потенцијал и поголемо 
вработување, посебно на младите стручни кадри; 

2) воведување на повеќесменска работа, продол-
жување на погонското време, а скратување на ра-
ботното време на работниците заради подобро кори-
стење на капацитетите и зголемување на вработе-
носта, ако со тоа се обезбедува поголем доход по 
еден работник. Приоритет во скратувањето на рабо-
тното време ќе имаат работниците кои работат на 
тешки работи и во отежнати услови за работа; 

3) отстапување на други организации или на не-
вработени лица, уреди, машини и опрема што не се 
употребуваат или што се употребуваат под економ-
ски оправданото ниво. Заради тоа и Стопанската ко-
мора на Југославија ќе го унапредува системот на 
информирање за недоволно користените капаците-
ти и за можностите за останување, пренесување или 
продажба на одделни средства за работа; 

4) зголемување на бројот на вработените, во со-
гласност со економските критериуми на стопанису-
вањето, првенствено, со зголемување на производ-
ството и услугите наменети за извоз, а посебно во 
организациите на здружен труд во оние подрачја 
на земјата во кои проблемот на невработеноста е 
поизразен, за кои ќе имаат, под исти услови, во сог-
ласност со законот, приоритет во добивањето кре-
дити за набавка на суровини и на други репродук-
циони потреби; 

5) побрз развој на малото стопанство и на оние 
дејности што обезбедуваат ново продуктивно врабо-
тување и активирање на производствените и услу-
жните капацитети, со можност за ангажирање и 
средства на граѓаните, посебно на оние на привре-
мена работа во странство, во општините, организа-
циите на здружен труд и во пошироките општествеНо-
-политички заедници ќе се преземат мерки сите за-
интересирани, посебно вработените во странство да 
бидат информирани за сите можности што за врабо-
тување и работно ангажирање ги даваат програмите 
на малото стопанство. На повратниците од стран-
ство ќе им се овозможи увоз на опрема без ограни-
чување^ и ќе се утврди поголема основица над која 
се плаќа царина. ( 

Според своите потреби организациите на здру-
жен труд би требало да ја стимулираат и пошироко 
да ја активираат работата дома, врз основа на по-
широка соработка со малото стопанство од опште-
ствениот и индивидуалнит сектор и на тој начин да 
организираат производство и услуги за своите по-
треби. 

Потребно е да се утврди значително поголема 
можност работните луѓе со свој труд и средства да 
обезбедат своја егзестенција и за таа цел да се про-
шируваат можностите за активирање во дејностите 
на производството и прометот, во собрањето и кори-
стењето на секундарни суровини и др. 

Ќе се преземат мерки за здружување на сред-
ства на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници кои немаат 
потреба од вработување на нови работници, со дру-
ги организации на здружен труд или самоуправни 
организации и заедници заради користење на тие 
средства за вработување. 

Ќе се испитаат можности за донесување на со-
одветни мерки со цел необработеното земјоделско 
земјиште да т л се отстапува под поповолни услови на 
користење на работните луѓе и граѓаните за обра-
ботка и со тоа да се овозможи зголемување на зем-
јоделското производство, доходот и материјалните 
услови за нивна егзистенција. 

25. Во согласност со Долгорочната програма за 
економска стабилизација, учеството на издвојува-
њата за општи општествени и заеднички потреби, 
што се обезбедуваат преку буџетите на општествено-
-политичките заедници и како приходи на самоуп-
равните интересни заедници од областа на општес-
твените дејности и на други самоуправни организа-
ции и фондови на општествено-политичките заедни-
ци, ќе се задржи на реалното ниво од 1984 година. 
Според тоа, средства за задоволување на општите 
општествени и заедничките потреби во 1985 година 
треба да растат по стапка која е за 10°/о пониска 
од стапката на номиналниот растеж на доходот на 
општественото стопанство, освен исплатите за пен-
зии, примањата на борците и воените инвалиди, 
инвалиднините и други лични примања (надомести 
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за боледување, детски додатоци, социјални помошти 
и др.) што ќе растат во согласност со законските 
прописи. 

Носителите на општата и заедничката потрошу-
вачка во републиките односно во автономните по-
краини можат да утврдат диференциран растеж на 
средствата селективно по извори, одделни намени, 
односно корисници, со тоа што вкупниот растеж на 
овие средства да биде во рамките предвидени во 
став 1 на оваа точка. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, средства-
та за исплати на придонесите во буџетот на федера-
цијата, за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди, за премостување на разликите 
настанати поради различни рокови на уплатите и 
уплатите на средствата на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини, на придонесите во Фондот на солидарноста 
со неврзаните земји и со земјите во развој и за 
други обврски врз основа на договори на републи-
ките и покраините или на сојузен закон, ќе растат 
РО согласност со прописите односно со договорите 
со кои се регулирани. 

Во 1985 година издвојувањето на средства за 
самоуправните интересни заедници од материјално-
то производство можат да растат најмногу до реал-
ното ниво од 1984 година. 

Средствата за општи општествени и за заеднич-
ки потреби во републиките и во автономните покраини 
ќе се усогласуваат со движењето на доходот на оп-
штественото стопанство според периодичните прес-
метки во текот на 1985 година. 

Доколку во текот на годината средствата за овие 
потреби се остварат над нивото предвидено со Ре-
золуцијата, републиките односно автономните пок-
раини ќе преземат мерки и активности сразмерно 
со тие средства да се намалат стапките на даноците 
и придонесите од доходот на организациите на здру-
жен труд и од личните доходи на работниците. Ос-
тварените приходи надвор од рамките предвидени со 
Резолуцијата ќе се пренесат за потрошувачка во на-
редната година, со намалување на стапките на да-
ноците и придонесите од доходот на организациите 
на здружен труд и од личните доходи на работни-
ците. 

До крајот на првото полугодие на 1985 година ќе 
се подготват основи за финансирање на општите оп-
штествени и заеднички потреби за следниот план-
ски период од 1986 до 1990 година. 

26. Со вкупниот обем на росходите на Буџетот 
на федерацијата за 1985 година ќе се обезбеди фи-
нансирање на корисниците на Буџетот на федера-
цијата и враќање на дел од обврските на федера-
цијата. 

Приоритет во распоредот на средствата на Бу-
џетот на федерацијата ќе МУ се даде на финанси-
рањето на ЈНА, за која цел ќе биде обезбеден утвр-
дениот процент на издвојување средства од оства-
рениот национален доход на вкупното стопанство 
во 1985 година. 

За финансирање на инвалидско-боречката заш-
тита и на воените пензии ќе се обезбедат средства 
за текушто извршување на обврските според за-
конските прописи. 

Дополнителните средства за недоволно развие-
ните републики и за Автономна Покраина Косово 
ќе се обезбедат со зголемување од 44.9%, како и 
посебни средства за модернизација на определени 
служби во САП Косово. ' 

Средствата за другите корисници на Буџетот 
на федерацитата Јке се обезбедат во согласност со 
точка 25 од Резолуцијата. 

27. Ќе се продолжи остварувањето на политика-
та на побрз развој на стопански недоволно разви-
ените републики и најбрз развој на САП Косово. 

Побрз развој на стопански недоволно развиени-
те републики и на САП Косово ќе се остварува со 

потпирање врз сопствените сили, со поефикасно са-
моуправно здружување на труд и средства и ќе се 
поттикнува со средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини, со дополнителни средства од буџетот на фе-
дерацијата и со други договорно утврдени мерки. 

Сите општествено-политички заедници, во сог-
ласност со Договорот за здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики V автономни покраини ќе донесат 
мерки за забрзување на самоуправното здружување 
на труд и средства по основа на дел од постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини наменети за здружување и 
ќе обезбедат применување на тие мерки и следење 
на нивните ефекти. 

Со договорот што ќе се склучи помеѓу репуб-
ликите и автономните покраини до крајот на првиот 
квартал на 1985 година ќе се утврдат економски и 
други мерки за интензивирање на процесот на здру-
жување труд и средства и за отстранување на ад-
министративните и други пречки што го отежну-
ваат процесот на здружување. Заради забрзување 
на процесот на здружување на труд и средства, со 
овој договор ќе се утврди и динамиката на уплата 
на средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини наменети за здружување. 

Во рамките на политиката на задолжување во 
1985 година, на стопански недоволно развиените ре-
публики и на САП Косово ќе им се овозможи, во 
согласност со режимот на увозот утврден со заед-
ничката девизна политика, увоз на специфична оп-
рема и резервни делови што не се произведуваат 
во земјата — за објектите што се реализираат со 
здружување на труд и средства по основа на дел 
од постојаните средства на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини наменети за здружување. Во таа смисла, со 
Одлуката за утврдување на нивото до кое банките 
од стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово, овластени за работи со странство, 
можат да склучуваат кредитни работи со странство 
и да даваат гаранции за тие работи, ќе се обезбеди 
ниво кое ќе биде најмалку за два процентни поена 
повисоко од вкупното ниво што ќе се утврди за си-
те банки во земјата. 

Ќе се обезбедат царински олесненија за увоз на 
специфична опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата за објектите што БО сто-
пански недоволно развиените републики и во САП 
Косово се реализираат со здружување на труд и 
средства. 

Заради подобрување на ликвидноста на стопан-
ството и на банките во стопански недоволно разви-
ените републики и во САП Косово, чиј степен на 
задолженост е над просечната задолженост на зем-
јата, а во рамките на решавањето на проблемите на 
курсните разлики настанати по основа на странски 
финансиски кредити, ќе се предложат соодветни 
решенија за покритие на досега настанатите и те-
куштите курсни разлики. 

Заради решавање на проблемот на неликвиднос-
та на стопанство и на банките во стопански недово-
лно развиените републики и во САП Косово, Сојуз-
ниот извршен совет до крајот на март 1985 година, 
во рамките на активностите предвидени со потточка 
3 од точка 9 на оваа резолуција, ќе предложи соод-
ветни мерки. 

Посебни активности ќе се насочат кон оствару-
вање на политиката на најбрз развој на САП Косово 
и заради тоа, врз база на договорените активности 
ќе се преземат и следните додатни мерки: ке се од-



Понеделник, 31 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бррј 71 - Страна 1667 

ложи враќањето на ануитетите по кредитите од 
фондот на федерацијата за кредитрање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини што втасуваат во 1985 го-
дина. Сојузниот извршен совет во текот на 1985 го-
дина, во зависност од приходите на буџетот на ф е -
дерацијата, ќе предложи учество на федерацијата 
ве извршувањето на денарските обврски за креди-
тите што соодветни субјекти од САП Косово ги има-
ат спрема Меѓународната банка за обнова и развој 
за определени објекти од инфраструктурата (Хид-
Р9системот „Радоњиќ", „Батлава", модернизацијата 
на железницата и поштата); ќе се забрза извршува-
њето на преземените обврски од Договорот на репу-
бликите и на САП Војводина од 1980 година со со-
пствени средства да изградат најмалку по еден 
стопански објект во САП Косово; ќе се извршуваат 
договорените мерки организациите на здружен труд 
во САП Косово да ги'намират фиксните и гаранти-
раните обврски по странските кредити; во рамките 
на договорената политика за задолжување во 1985 
година ќе се овозможи увоз на кредит на опре-
делени делови на опрема, суровиини и репродук-
ционен материјал, заради завршување и потполно 
активирање на крупните инвестициони објекти; дел 
од средствата на Фондот на федерацијата пред-
видени за здружување тримесечно ќе се уплату-
ваат на посебна сметка кај Здружената банка 
Косово, врз основа на договорот на САП Косово 
со републиките и со САП Војводина; ќе им се 
обезбеди проектна, техничка и стручно-кадровска 
помош ца организациите на здружен труд од САП 
Косово; ќе му се обезбедат додатни трајни обртни 
средства на стопанството на САП Косово во 1985 
година. 

Сојузниот извршен совет до крајот на април 
1985 година ќе го анализира остварувањето на ре-
зултатите од овие мерки и ќе предлага решенија 
за нивно остварување и за тоа ќе го информира Со-
бранието на СФРЈ. 

28. До крајот на февруари 1985 година, врз ос-
нова на анализата и ставовите на Сојузниот извршел 
совет, Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ ќе ги разгледа резултатите, тен-
денциите и проблемите во развојот на територијата 
на С Р Србија надвор од териториите на автономните 
покраини во текуштиот среднорочен план и ќе заз-
еме ставови за овие прашања. 

29. Ќе се предложи јакнењето и развивањето на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, а особено: 

1) понатаму ќе се поопштествува општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита заради 
поефикасна подготовка и оспособеност на сите суб-
јекти на општеството за успешно функционирање 
во вонредни прилики и во војна; , 

2) ќе се создадат материјални и други услови 
за реализација на програмите и задачите од сред-
норочниот план на развојот во таа област, посебно 
во организациски и кадровски поглед и во, поглед 
на материјално-техничката модернизација на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и. на силите на безбедноста; 

3) ќе се осигураат средства за финансирање на 
Југословенската народна армија кои ќе го обезбе-
дат процесот на модернизација и постојаната борбе-
на готовост, со- тоа што учеството на средства за 
финансирање на Југословенската народна армија се 
утврдува на 4.82% од остварениот национален до-
ход на вкупното стопанство на Југославија по те-
куштите цени; 

4) во согласност со расположивите можности, 
развојот на другите компоненти на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита ќе се финан-
сира според потребите и приоритетите утврдени 

. со среднорочниот план; 

5) во согласност со расположивите можности по-
натаму ќе се остваруваат постојаните програми за 
развој на приграничните, ридско-планинските и ос-
тровските подрачја; 

6) ќе зајакнат безбедносните мерки и активнос-
ти против непријателското дејствување, појавите 
на криминалитет и отуѓување на општествениот 
имот. 

ТИ 
30. Сббранието на СФ*РЈ-, Сојузниот извршен со-

вет и другите сојузни органи и организации, ао рам-
ките на своите надлежности, ќе преземат мерки и 
активности за навремено остварување на задачите 
од Резолуцијата и за донесување на системски ре-
шенија според определбите од Долгорочната прог-
рама за "економска стабилизација. 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници, стопанските 
комори, органите на општествено-политичките заедг 
ници и други субјекти во општеството, тргнувајќи 
од своите уставни овластувања, обврски и одговор-
ности,, ќе преземат мерки и активности за да се обе-
збеди остварување на политиката договорена со оваа 
резолуција Ј^ на задачите и утврдените мерки на 
економската политика во 1985 година, вклучувајќи 
ги и конкретните програми на активности за ната-
мошно остварување на Долгорочната програма за 
економска стабилизација. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 451 
28 декември 1984 година 

Белград 4 

Претседател 
на Собранието на^ СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките и покраините, 
Миливое Сти јовиќ е. р. 

816. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 
279 отав 1 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со член 14 од 
Законот за извршување на Буџетот на федерацијата 
за 1Р85 година. Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 28 Декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕС-
ТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУ-

ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Средствата За нестопанска инвестиции, утвр-
дени во Буџетот на федерацијата за 1985 година во 
износ од 3.566.000.000 динари, се распоредуваат на 
следните корисници: 

Реден Корисник и намена Динари 
број 

1 2 3 

1. Претседателство на Социјалис-
тичка Федеративна Република Ју-
гославија 
Служба за репрезентативни обтек-
ти на Претседателството на СФРЈ 
— поправка на Белиот двор 25,000.000 
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2. Собрание на СФРЈ 
— набавка на опрема Неоћходна 
за работа на стручните служби 

3< Сојузен извршен совет 
— изградба на објект со придруж-
на функција во Меморијалниот 
центар „Јосип Броз Тито" 
Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки 
— довршување на објектите пред-
видени со закон 

4. Сојузен секретаријат за надвореш-
ни работи 
— поправка на зградите на југос-
ловенските дипломатско-конзулар-
ни претставништва во странство 

5. Сојузен еекретаријат за инфор-
мации 
— изградба и модернизација на те-
хничката база на Радио-Југосла-
вија 
— модернизација на техничката 
база на Новинската агенција 
„Танјуг" 

6. Сојузен комитет за сообраќај и 
врски 
— изградба на објекти на радио-
релејниот систем на Југославија 
— инвестициони работи и набав-
ка на опрема и технички средства 
за,регулација на Дунав од Белград 
до југословенско-унгарската грани-
ца (III етапа) 
— модернизација на Установата 
за одржување на поморските плов-
ни ратишта 
— прекопување на каналот Мала 
Провереа 
Сојузна управа на контрола На ле-
тењето 
— модернизација на службите за 
водење на цивилни и воени воз-
духоплови 
Сојузна4 управа за радиоврска 
— набавка на опрема неопходна 
за работа на Управата 

7. Сојузен комитет за труд, здрав-
,ст1М> и социјална заштита 
— учество на федерацијата во фи-
нансирањето на привременото без-
бедно сместување на радиоактивни 
отпадни материи 

8. Сојузна управа на царини 
— модернизација на царинската 
служба 

Џ. Сојузен завод за статистика 
— монтажа на нов сметачки цен-
тар, адаптација на простории и 
набавка на опрема 

10. Сојузен хидрометеоролошки 
завод 
— набавка На опрема неопходна 
за работа на Заводот 

50,000.000 

60,000.009 
I 

100 000.000 

150,000.000 

475,100.000 

35,000.000 

274,500.000 

125 000.000 

30 СОО.ООО 

60.000.000 

900.000.000 

24,100.000 

97 300.000 

500 000.000 

150,000.000 

20,000.000 

11. Сојузен завод за мери и скапо-
цени метали 
— набавка на опрема неопходна 
за работа на Заводот 40,^00.000 

12. Сервис за давале услуги за пот-
ребите на репрезентација на 
сојузните бргани 
— отплата на ануитети 33,800.000 
— набавка на опрема неопходна 
за работа на Сервисот 16,200.000 

13. Станбена изградба 
— за потребите на Собранието на 
СФРЈ 107,С00.000 

— за потребите на Сојузниот из-
вршен совет и на сојузните ор-
гани и сојузните организации 293,000.000 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 491 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
ца Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стојан Бјелајац, е. р. 

817. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
чл. 25 и 696 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, Собранието на 
СФРЈ. на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 28 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАН**! НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ВО 1985 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата во 1985. го-
дина се утврдува вкупниот износ на девизите во 
противвредност од 161.757,273.437 динари. 

, 2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се рас-
поредуваат: 

Динари 

36.016,515.000 
1) за потребите на материјалните 

резерви на федерацијата 
2) за потребите на органите на 

федерацијата и за потребите 
на остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата 121.415,748.895 

3) за потребите на Фондот на фе? 
дерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини 3.'^24,000.000 
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4) за потребите на Фондот на со-
лидарноста со неврзаните зем- • 
ји и со земјите во развој 611,009.542 

3. Средствата утврдени во точка 2 од оваа од-
лука претставуваат динарска противвредност на де-
визите, сметана според курсот од 185,70 динара за 
еден САД долар. 

Средствата, утврдени во точка 1 од оваа одлука 
се обезбедуваат сразмерно со приливот на девизите 
остварен по основа на извозот на стоки и услуги, 
'согласно со Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија за 1985 година. 

Со Одлуката за заедничката девизна политика 
на Југославија ќе се утврди процентот на издвојува-
њето на конвертибилни средства од приливот на 
девизи остварен по основа на извозот на стоки и 
услуги од 1 јануари 1985 година, со тоа што сред-, 
ствата ќе се издвојуваат и уплатуваат на посебна 
сметка кај Народната банка на Југославија. 

4. Средствата утврдени во точка 2 под 1), 3) и 
4) од оваа одлука ќе се користат врз основа на ре-
шенија на Сојузниот извршен совет. 

5. Износот на девизите и правото на купување 
на девизи за потребите на органите на федерација-
та и за потребите на остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата, утврден во точка 2 
под 2 од оваа одлука, Сојузниот извршен совет ги 
распоредува на одделни сојузни органи и сојузни 
организации што ги вршат работите од Интерес за 
остварување на функциите на федерацијата. 

6. Односот помеѓу конвертибилните и клирин-
шки!^ девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, 
со тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 
на оваа одлука износот на конверт*ибилните девизи 
не може да биде поголем од 66,12%. 

7. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат 
да се вршат плаќања до 31 декември 1985 година. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1985 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 457 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 4 

на Собранието на^ СФРЈ, 
Душан Алимпиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Сти јовиќ, е. р. 

818. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 26 од Законот за фи-
нансирање Иа федерацијата и член 83 ст. и 1 и 2 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, Собранието на СФРЈ. на седницата на 
Соборот на републиките и покраините -од 28 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ 
И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1985 ГО-
ДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. За враќање на царините и другите увозни да-
вачки во корист на организациите на здружен труд 

што извезуваат, на Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со странство (во на-
тамошниот т^кст: Заедницата на Југославија) во 
1985 година и се отстапуваат 50,28% од остварените 
пригоди од царини и други увозни давачки, како и 
во целост приходот остварен од посебните давачки 
при увозот (На земјоделски и прехранбени произ-
води. 

Средствата од сав 1 на оваа точка се користат и 
за туристичка и економска пропаганда и за инфор-
мативна дејност спрема странство, заради зголему-
вање на извозот, согласно со самоуправната ежи 
годба што ја склучуваат самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство на ре-
публиките и на автономните покраини во Заедни-
цата Ега Југославија, врз основа на член 82 став 
1 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство. 

2. Приходите од царини, други увозни давачка и 
од посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи од точка 1 на оваа одлука 
ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие приходи 
и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот на 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство (во натамошниот текст: Фондот) 
кај Службата на општественото книговодство на 
Југославија. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изне-
суваат помалку од обврските на Заедницата на Ју-
гослав^ а настанати по основа на враќање на ца-
рините и другите увозни давачки по Налозите за 
плаќање примени во Службата на општественото 
книговодство на Југославија до 31 декември 1985 
година, за средствата што недостигаат Сојузниот 
извршен совет ќе преземе мерки за Навремено на-
мирување на втасаните обврски. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука из-
несуваат повеќе од обврските на Заедницата на Ју-
гославија настанати по основа на враќање на ца-
рините и другите увозни давачки по налозите за 
плаќање примени во Службата на опшествеНото 
Книговодство на Југославија до 31 декември 1985 
година, Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе го запре издвојувањето на сред-
ства за Заедницата на Југославија, а вишокот на 
издвоените средства ќе го пренесе во Буџетот на 
федерацијата. 

3. Средствата од точка 1 на ова одлука ќе се 
користат сразмерно со остварениот прилив на де-
визи од извозот на стоки и услуги, предвиден во 
Одлуката за заедничката девизна политика за 1985 
година. 

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатуваат обврските настанати по основа На 
враќање на царините и другите увозни давачки по 
налозите за плаќање примени во Службата на оп-
штественото книговодство На Југославија до 31 де-
кември 1985 година. 

5. Службата на општественото книговодство на 
Југославија и Народната бачка на Југославија вр-
шат контрола на користењето на средствата на 
Фондот, водат евиденција и поднесуваат извештаи 
за користењето на тие средства. Начинот на воде-
ње евиденција и на поднесување на извештаи за 
користењето на средства на Фондот го утврдува 
Заедницата на Југославија, во согласност со Со-
јузниот извршен совет. 

6. Завршна сметка на Фондот за 1985 година до-
несува Заедницата на Југославија. 

- Собранието на СФРЈ ја потврдува Завршната 
сметка на Фондот за 1985 година. 



Страна 1670 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 31 декември. 1984 

Приходите на Фондот од царини, од други увоз-
ни давачки и од посебните давачки при увозот на 
земјоделски и прехрамбени производи за стоките 
увезени до 31 декември 1985 година, што ќе се на-
платат од 1 до 31 јануари 1986 година, се уплатуваат 
во корист на Фондот за 1985 година. 

Трошоците на платниот промет и другите тро-
шоци настанати во врска со работењето со средства-
та Ла Фондот се покриваат од средствата на Фондот. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 
година, 

> Собрание на СФРЈ 

АС бр. 456 
28 декември 1.984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, ' 

Душан Алимпиќ, е. р. 

- Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

819. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, во врска со 
член 19 став 2 и член 24 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77'82, 
34/83 и 70/83), Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 28 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА, 1985 ГОДИНА 

1. Со заедничката девизна политика на Ју-
гославија за 1985 година се определуваат и усогла-
суваат правците и начинот на дејствување на сите 
домашни субјекти во областа на економските од-
носи со странство. Основна цел на таа политика во 
1985 година ќе биде остварување на проекциите на 
платниот и девизниот биланс за 1985 година, кои 
се составен дел на оваа одлука. 

Заедничката девизна политика на Југославија 
за 1985 година ќе се спроведува така што да се 
обезбедат: услови за поуспешно вклучување на 
здружениот труд во меѓународната поделба на тру-
дот и јакнење на извозната ориентација на стопан-
ските субјекти и на .стопанството на земјата во це-, 
лост; предвидениот обедо на производството во зем-
јата во делот што зависи од увозот и извозот на 
стоки и услуги; извршување на финансиските об-
врски спрема странство на сите субјекти и на зем-
јата во целост; девизи за неопходните општи и 
заеднички потреби; организиран настап на наше-
то стопанство на странските пазари; водење поли-
тика на реален курс на динарот и соодветен сис-
тем на поттикнување заради остварување на пла-
нираниот извоз на стоки и услуга. 

За работа на девизниот пазар во 1985 година 
треба да обезбеди: доследно остварување на 
утврдените пропорции во проекциите на платниот 
и девизниот биланс на земјата, според обемот, 
структурата и динамиката; остварување на предви-
дената програма на задолжување во странство (по 
обемот, структурата и динамиката); одржување на 

соодветно ниво на конвертибилните девизни резер-
ви и нивна мобилност меѓу овластените банки; до-
следно и навремено усогласување на општествено 
признатите репродукциони потреби со остварениот 
девизен прилив. Во сегашните услови на објективно 
изразен несклад помеѓу понудата и побарувачката 
на девизи, функционирањето на единствениот де-
визен пазар во 1985 година може да се подобри и 
со доследно спроведување на важечките законски 
решенија; со зголемување на извозот на конверти-
билното подрачје и со забрзување на наплатата на 
побарувањата по извршениот, извоз; со сведување 
на специфичните надворешнотрговски работи во 
економски реални и оправдани рамки, утврдени со 
оваа ^одлука; со доследно спроведување на програ-
мата за репрограмирање и рефинансирање на 
надворешниот долг во организациите на здружен 
труд и на овластените банки; со доследно спрове-
дување на одредбите на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство, за про-
дажбата на девизи над утврдените општествено 
признати репродукциони потреби од страна на 
организациите на здружен труд на овластените бан-
ки и овие на меѓубанкарскиот состанок на девизни-
от пазар; со примена на мерките на кредитно-мо-
нетарната политика од страна на овластените бан-
ки и Народната банка на Југославија' во случаи 
кога девизите по основа на општествено призна-
тите репродукциони потреби се задржуваат по-
долго од 15 дена На .сметките на организациите на 
здружен труд; со активирање на девизните резер-
ви со кои ракува Народната банка на Југославија 
сразмерно со обезбедувањето услови за нивно попол-
нување со купување на девизи од страна ра Народ-
ната банка на Југославија на меѓубанкарскиот соста-
нок на девизниот пазар. За подобрување на функци-
онирањето на девизниот пазар посебно треба да 
придонесе засилената, поинтензивна активност на 
Сојузниот девизен инспекторат, на девизната кон-
трола на Народната банка на Југославија и на на-
родните банки на СР и САП, на Службата на опште-
ственото книговодство и на други контролни ор-
гани во обезбедување рпроведување на системот во 
практиката, посебно од страна на овластените бан-
ки и за. преземање на мерки во сите случаи на непо-
читување на прописите. Истовремено и со синхрони-
зирана активност на сите надлежни фактори (од 
организациите на здружен труд и овластените банки 
до надлежните органи во СР и САП и федерација-
та) што се одговорни и надлежни, за реализацијата 
на девизниот систем во практиката, ќе се обезбеди 
подобро и поефикасно функционирање на един-
ствениот девизен * пазар, особено во смисла' на 
навремено обезбедување на девизи за снабдување 
на стопанството со суровини и репродукционен ма-
теријал од увозот. Посебно значајна улога во ова 
имаат Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство и Стопанската ко-
мора на Југославија при утврдувањето и спроведу-
вањето на единствените критериуми во 1985 година, 
заради стимулирање на извозните напори и усо-
гласување на плановите на економските односи со 
странство за да се зголеми извозот, посебно на 
конвертибилното подрачје. 

Општествено признатите репродукциони по-
треби мораат да бидат утврдени наполно во соглас-
ност со предвидените пропорции и со к в а л и ф и к а -
циите- Од платниот и девизниот биланс на земјата 
и динамички навремено приспособувани кон реал-
ните движења. 

При утврдување на мерилата за утврдување 
на правото на задржување на дел од девизниот 
прилив или на купување девизи на девизниот пазар 
за формите на здружување и поврзување (во рам-
ките на кои со самоуправни спогодби се врши ра-
спределба на организациите на здружен труд) ќе 
се води сметка за следното: 

* 
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— да се утврди ксЈлку формите на здружување 
и поврзување (а според спогодбата во рамките, на 
кои организации на здружен труд) за покривање 
на општествено признатите репродукциони потреби 
ги задржуваат девизите од својот девизен прилив 
во процент (и во планираниот износ заради утвр-
дување на следењето и усогласувањето), а колку 
ќе се продадат на единствениот девизен пазар; 

— да се утврди правото на купување девизи 
на единствениот -девизен пазар за преостанатиот 
дел на општествено признатите репродукциони по-
треби, со утврдување на обемот по изворите од 
кои ќе се обезбедат, девизи за единствениот девизен 
пазар; 

— организациите на здружен труд дел од сво-
ите општествено признати репродукциони потреби 
да можат да ги задоволат со користење на кредити 
во странство во согласност со законот; 

— правата По сите основи да не мо^кат да го 
надминат вкупниов обем на општествено приз-
натите репродукциони потреби, усогласени со 
платниот биланс на Југославија, и со девизниот би-
ланс на Југославија со исклучок по основа на зго-
лемување на извозот над предвидениот во докумен-
тите на текуштата економска политика; 

— во вкупните општествено признати репро-
дукциони потреби утврдени со Единствените кри-
териуми влегува целиот увоз и плаќањето спрема 
странство, вклучувајќи ги сите, форми на специ-
фична размена со странство и увозот на кредит; 

— плаќањето на целокупниот увоз во текот на 
1983 година, како од сопствениот девизен прилив 
така и со девизите купени на единствениот девизен 
пазар или на кредит да можат да се вршат само во 
рамките на утврдените општествено признати репро-
дукциони потреби; 

— правото на купување на девизи на единстве-
ниот девизен пазар организацијата на здружен труд 
може да го користи само ако претходно ги потро-
шила сите девизи што има право да ги задржи на 
својата девизна сметка; 

— утврдените општествено признати репро-
дукциони потреби се намалуваат за износот на 
рефинансираниот дел на долгот спрема странство 
во 1985 година. 

При усогласувањето на општествено призна-
тите репродукциони потреби, утврдени според 
Единствените критериуми, со стварните текови од 
платниот и девизниот биланс на Југославија, ќе 
се врши сразмерно корекција на делот од девиз-
ите што припаѓа на организацијата на здружен 
труд по основа на задржувањето на девизите и 
по основа на правото на купување девизи, на 
единствениот девизен пазар: 

Со мерките за спроведување на заедничката 
девизна политика на Југославија ќе се предвиди 
создавање на услови и- поголема мотивираност за 
остварување на што поголем девизен прилив, како 
и начинот на насочување на девизниот одлив спо-
ред пропорциите предвидени со проекциите на плат-
ниот и девизниот биланс, по обем и намена. Це-
лите на заедничката девизна политика на Југосла-
вија во 1985 година ќе бидат следните: 

1) зголемување на извозот на стоки и услуги 
за околу 12®/о (на конвертибилното подрачје за околу 
15%) и зголемување на девизниот прилив во соглас-
ност со зголемениот извоз на стоки и услуги; 

2) зголемување на увозот на стоки и услуги 
по стапка од 6®/® (од конвертибилното подрачје за 
околу 9%); 

3) остварување пр усогласени односи на из-
возот и увозот и, во рамките на Тоа, поскладни од-
носи во вкупната економска соработка со одделни 
регионални подрачја, како и остварување на су-
фицит на платниот биланс; 

4) релативно намалување на степенот на за-
долженост за околу 2°/о односно на вкупниот долг 
спрема странство за 0,4 милијарди долари; 

5) одржување на текуштата надворешна лик-
видност на земјата, со навремено плаќање на сите 
обврски спрема странство и одржување на девиз-
ните резерви околу- износот кој одговара најмалку 
на просечните двомесечни џлаќања во конверти-
билни девизи, со тоа што до крајот на годината 
да достигнат и повисоко ниво; 

6) создавање услови за понатамошно поттикну-
вање на вложувањата на странски .партнери во 
нашето стопанство врз основите на рамноправни 
услови и заемност на економските интереси, а за-
ради понатамошен технолошки развој и зголему-
вање на производството и извозот. 

Политика за унапредување на извозот на стоки 
и услуги 

2. Со мерките на економската политика ќе се 
создаваа^ услови за поинтензивно зголемување на 
извозот на стоки и услуги, особено на конвертит 
билното подрачје. Доходовната мотивираност на 
организациите на здружен труд за извоз на стоки 
и услуги ќе се обезбедува првенствено со полити-
ката на реалниот курс иц динарот. Покрај реалниот 
курс на динарот, доходовната мотивираност на сто-
панството ќе се обезбедува и ср динарско поттикну-
вање на девизниот прилив од извозот на стоки и 
услуги, со самоуправна спогодба што се склучува 
во Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство. 

Динарското поттикнување на девизниот при-
лив во 1985 година ќе се заснова врз следните ос-
новни начела: 

— со враќање на царината и на другите увозни 
давачке Да се изврши растоварување на извозната 
цена од тие трошоци; 

— динарското поттикнување на девизниот при-
лив адекватно да се усогласува со политиката на 
реалниот курс на динарот; 

— истовремено со утврдување на инструментите 
на динарското поттикнување да се утврдат изво-
рите за нивно поттикнување. 

Девизниот прилив по основа на услуги на об-
лагородување (ЛОН работи) ќе има ист третман во 
поглед на динарското поттикнување на извозот 
како и девизниот прилив по основа на извозот на 
стоки. 

Остварувањето на девизниот прилив ќб се Цо-
ттикнува и со други мерки на економската поли-
тика, а особено со мерките на развојната политика, 
кредитно-монетарната политика, политиката на да-
ноци и придонеси и др. Со вкупните мерки на 
економската политика ќе се обезбеди зголемување 
на доходовната мотивираност на организациите на 
здружен труд за извоз. 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ќе се утврдат осно-
вните критериуми врз основа на кои републиките 
и автономните покраини со свои мерки ќе го по-
ттикнуваат девизниот прилив по извозот на стоки 
и услуги. 

Ако организациите на здружен труд, во рам-
ките на формите на здружување и поврзување во 
текот на 1985 година, остварат стапка на растеж 
на извозот над стапката на растеж предвидена со 
оваа одлука, зголемениот девизен прилив ћо таа 
основа, по издвојувањето на дел од девизите за 
намените утврдени со закон, А1онгат во целост да 
се користат за плаќање на зголемените сопствени 
репродукциони потреби и меѓусебно да се распре-
делат во тој вид на одделни организации на здру-
жен труд. Девизниот прилив по оваа основа може 
да се користи за плаќање на суровините и на дру-
гиот репродукционен материјал, на опремата и на 
други плаќања спрема странство. 

Заради зголемување на производството за из-
воз на стоки и услуги на конвертибилното подрач-
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је, ќе се користат стоковните кредити за плаќање 
на увозот на суровини и репродукциони матери-
јали, на делови како и на резервни делови за одр-
жување на опремата што се' користи за производ-
ство на стоки и услуги за извоз, под условиве што 
важеа во 1984 година. 

Производството за извоз ќе се поттикнува со 
овозможување на реализација на работите на увоз 
заради извоз за да се зголеми извозот на произво-
дите од повисоките фази на преработка на кон-
вертибилното подрачје, со тоа што во рамките на 
тие работи увозот не смее да надмине 65°/о од вред-
носта на стоките што се извезуваат. 

За кредитирање на извозот на опрема и бро-
дови и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит преку Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка, во обем кој 
обезбедува зголемен девизен прилив во 1985 година, 
ке се склучат соодветни самоуправни спогодби со 
кои дел од кредитниот потенцијал на банките во 
износ од 38,5 милијарди динари ќе се насочи за 
оваа намена. 

Заради зголемување на извозот на опрема и 
бродови и на изведувањето на инвестициони ра-
боти во странство ќе се преземаат и други мерки со 
кои ќе се создадат поповолни услови за јакнење на 
конкурентната способност на тој извоз на конвер-
тибилното подрачје. 

Остварувањето на поголем девизен прилив со 
внесување и продожба на девизи од страна на на-
шите граѓани на привремена работа во странство, 
ќе се поттикнува со обезбедување на поповолни 
услови за вложување во малото стопанство и ку-
пување на станови на пазарот, како и со други по-
годности во користењето на динарската против-
вредност на продадените девизи. 

Заради овозможување на развојот на наутич-
киот туризам, ќе се преземаат мерки и ќе се пред-
лагаат решенија за негово унапредување. 

Политика на увозот 

3. Со мерките на спроведување на Политиката 
на увозот во 1985 година ќе се создаваат услови 
приоритетно да се обезбеди неопходен увоз на 
суровини и репродукционен материјал за производ-
ството со кое, со користење на домашните ресурси, 
првенствено ќе се остварува извоз на конвертибил-
ното подрачје. ( 

Тргнувајќи од општите услови на стопанису-
вање во 1985 година и неопходноста обемот на уво-
зот да се движи во рамките на платнобиЈЈансните 
можности, остварувањето на планираниот увоз ќе 
се обезбеди со подобрување на структурата на уво-
зот.' Тоа ќе се постигне со поголем увоз на стоки 
од најниските фази на преработка и со создавање 
услови за неговата супституција таму каде што 
постои можност за снабдување на производството од 
домашни извори. Приоритет кај увозот и пла-
ќањата ќе имаат суровините и репродукциониот ма-
теријал, пред се, за производство за извоз на кон-
вертибилното подрачје и суровините, .репродук-
циониот материјал и определените производи што 
се'од посебно значење за снабдување на население-
то во согласност со општествениот договор. 

Во рамките на формите на здружување и по-
врзување, понатаму ќе се развива поврзувањето 
на организациите на здружен труд во рамките на 
заедничките програми за развој, производство и из-
воз. Во рамките на тие форми на поврзување 
организациите на здружен труд донесуваат и 
извозни . програми со кои се утврдува реалниот 
обем на извозот, регионалните правци на извозот, 
динамиката' и структурата на извозот, како и 
потребите за увоз на неопходните суровини и ре-
продукционен материјал, заради организирање на 
производството за остварување на тие програми. 

Заради реализација на тие програми, организациите 
на здружен труд- во рамките и меѓу формите на 
поврзувањето, ќе се договорат за увозот на су-
ровини и репродукционен материјал ако, нема 
изложени домашни суровини и репродукционен 
материјал или ако домашните суровини и репро-
дукциониот материјал не одговараат на барањата 
на производството за извоз. Организациите на здру-
жен труд — носители на извозните програми и ор-
ганизациите на здружен труд ~ производители на 
суровини и репродукционен материјал ке се до-
говорат за снабдувањето со суровини и со репро-
дукционен материјал од домашни извори. 

Заради остварување на овие задачи, а врз осно-
ва на предлогот на програмата за производство, из-
воз и увоз на металниот комплекс, што ја предлага 
Стопанската комора на Југославија, ќе се изврши 
организирање и поврзување на организациите на 
здружен труд во рамките на металниот комплекс 
(производство на основни метали и преработка на 

.метали) во посебна форма на организирање и повр-
зување, во согласност со единствените критериуми 
од чл. 70 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со стракство. 

Заради остварување на програмата за производ-
ство, извоз и увоз на металниот комплекс за 1985 
година, ќе им се овозможи на овие организации на 
здружен труд организирани и поврзани во посебна 
форма на здружување и поврзување, во согласност 
со самоуправната спогодба склучена врз основа на 
единствените критериуми, приоритетно купување 
девизи на единствениот девизен пазар за разли-
ката меѓу вкупно утврдените општествено признати 
репродукциони потреби на производителите на 
основни метали4 и делот на девизите што органи-
зациите на здружен труд го задржуваат од оства-
рениот девизен прилир, а најмногу до 332 милиони 
долари. 

Сојузниот извршен совет, во Одлуката за усло-
вите, организацијата и работата на единствениот 
девизен пазар за 1985 година ќе ја вгради можноста 
за приоритетно купување на девизи на единстве-
ниот девизен пазар за плаќање на увозот заради 
остварување на производството на основните ме-
тали што служат за зголемување на производството, 
извозот и увозот. 

Со програмата за производство и извоз &а 
основните земјоделско-прехранбени производи во 
1985 година ќе се предвиди обемот на извозот на тие 
производи над договорените количества наменети за 
снабдување на домашниот' пазар. Делот од девизите 
неопходен за плаќање на увозот на суровини и 
репродукционен материјал, на резервни делови за 
одржување на земјоделската механизиција и за 
намирување на втасаните фиксни и гарантирани 
обврски на Организациите на здружен труд — про-
изводители на земјоделско-прехранбени производи 
ќе им се обезбеди, првенствено, со склучување на 
спогодба на тие организации со организациите на 
здружен труд кои со нив непосредно се поврзани 
во процесот на производството и извозот на стоки 
и услуги. 

Ако во 1985 година извозот на определени зем-» 
јоделско-прехранбени производи и на производи од 
други стопански гранки им се ограничи или забрани 
над количествата што се договорени за снабдување 
на домашниот пазар на организациите на здружен 
труд чиј извоз е ограничен или забранет, делот, од 
девизите за плаќање спрема странство ќе се обез-
беди со утврдување на правото на купување на 
девизи од делот на девизите што во смисла на од-
луката се издвојува за девизни компензации. 

Фиксните и гарантираните обврски спрема 
странство на организациите на здружен труд 
чијшто извоз на производи е забранет или ограни-
чен, како и меѓусебните обврски на банките според 
член 240 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, ќе се намируваат со 
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девизите што приоритетно ќе ги купуваат на де-
визниот пазар. Во случај кога на девизниот пазар 
нема девизи и ако овластената банка кај која се 
води девизната сметка или банката што је издала га-
ранцијата спрема странство нема доволно девизни 
средства, Народната банка на Југославија ќе ин-
тервенира на девизниот пазар од текуштите де-
визни резерви. . , 

Доколку на овој начин и со примена на други 
прописи не се обезбеди намирување на фиксните 
и гарантираните обврски на производителите на кои 
им еч забранет и ограничен извозот на определени 
производи, Сојузниот извршен совет може да го 
дозволи извозот на тие производи до височина на 
ненамирените фиксни и гарантирани обврски, во-
дејќи сметка за состојбата на домашниот пазар. Де-
визниот прилив по основа на овој износ може да 
се ослободи од обврската за издвојување, согласно 
со Одлуката за заедничката девизна политика. 

Во 1985 година организациите на здружен труд 
од девизниот прилив приоритетно ги извршуваат 
своите (фиксни и гарантирани обврски и го пла-
ќаат увозот на суровини и репродукционен мате-
ријал наменет за производство за извоз и увоз на 
суровини; репродукционен материјал и готови про-
изводи што се од посебно значење за снабдувањето 
на населението. 

Ке се овозможи најнеопходниот увоз на опре-
ма од конвертибилното подрачје во обем кој им 
одговара на платнобилансните можности и кој не 
го нарушува остварувањето на потребниот увоз на 
суровини и репродукционен материјал од тоа по-
драчје за производство и извоз, првенствено на 
оние организации на здружен труд кои имаат 
можност за развој на производството за извоз при 
користење на домашни извори на суровини и ре-
продукциони материјали, како и за економски 
оправдано производство кое обезбедува замена на 
производите од увоз. 

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 
1985 година ќе ги преиспита прописите за увоз на 
опрема заради поедноставување на процедурата. 

Нови договори, за увоз на опрема можат да се 
склучуваат ако со тој увоз се обезбедува зголему-
вање на производството за извоз или се обезбедува 
извоз на домашна опрема, ако се работи за опрема 
за потребите на организациите на здружед труд од 
областа на енергетиката, за истражување на нафта 
и гас, и за рудниците, за неопходна медицинска оп-
рема, како и за опрема за заштита при работа, спе-
цифична опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во .земјите, за објекти кои се реализи-
раат со здружување на труд и средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово, за опрема што се увезува врз основа 
на вложувањата на странски лица во домашни 
организации на здружен труд, за опрема за-
ради 'замена на опремата уништена . од еле-
ментарни непогоди, од други видови виша си-
ла, како и за Санација На штетите наста-
нати како последица од виша сила, за резервни де-
лови за инвестиционо одржување и за опрема на-
менета за потребите на науката и истражувачките 
институти, за опрема што е изложена на меѓуна-
родни саемски изложби во Југославија, како и за 
опрема од помала вредност што се увезува без пла-
ќање на противвредноста. 

Исто така ќе се овозможи увоз на опрема што 
се плаќа од кредитите на Меѓународната банкз за 
обнова и развој и на нејзините афилијации, на 
Европската инвестициона банка и Еурофима, како 
и на опрема што се набавува од кредитите одо-
брени за санација на последиците од земјотреси. 

Во 1985 година опремата од конвертибилното 
подрачје ќе се увезува, првенствено на кредит и 
под услови набавката на таква опрема, под приб-

лижно еднакви услови, да не може да се набави во 
земјата. 

- Организациите на здружен труд можат од де-
лот на девезите што им припаѓаат по основа на 
општествено признатите репродукциони потреби, да 
ја плаќаат опремата од помала вредност и резерв-
ните делови за инвестиционо одржување во 1985 
година во височина од 10°/о од така утврдените- оп-
штествено признати репродукциони потреби. 

При увозот на опрема во закуп, класичен или 
лизинг, како форми на привремениот увоз, пред-
ност ќе му се даде на увозот што обезбедува про-
изводство за извоз. Во следењето на остварувањето 
на проекцијата на платниот биланс, во случаите 
кога со договорот за закуп е предвидено увозната, 
опрема да се задржи во земјата, како вредност на 
увозот се искажува вредноста на закупот за однос-
ната година. 

Заради обезбедување на подобра опременост на 
домашните организации на здружен труд кои да-
ваат услуги на превоз на странски релации во. по-
морскиот и во воздушниот сообраќај, ќе се овоз-
можи набавка на бродови на хипотекарен кредит 
ќ при обврска со користењето на тој кредит да се 
остварува нето девизен прилив во вредноста на от-
платата на кредитот. Ке се овозможи и набавка На 
авиони на кредит, преку врзани зделки за извоз 
на југословенски стоки, во вредност од најмалку 
50°/о од вредност на вкупниот увоз. Во рамките на 
врзаните зделки, претежно ќе се извезуваат инду-
стриски производи и опрема, како и финални про-
изводи за' широка потрошувачка. Во рамките на 
Стопанската комора на Југославија и Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство ќе се иницира склучување на самоу-
правна спогодба на организаците на здружен труд 
— авиопревозници, организациите на здружен труд 
чии производи ќе се извезуваат во рамките на овие 
врзани зделки, надворешнотрговските организации 
на здружен труд преку кои ќе се врши извоз и 
увоз и деловните банки што ќе ги финансираат и 
гарантираат извозните и увозните зделки. Во след-
ењето на остварувањето на проекцијата на плат-
ниот биланс, како вредност на увозот ќе се иска-
жуваат само авансите и отплатите по кредитот. 

На организациите на здружен труд кои даваат 
услуги на превоз во меѓународниот сообраќај ќе 
им се овозможи плаќање на увозот на авиони и 
бродови со девизите што ќе ги остварат при про-
дажба на сопствени превозни средства. Во рам-
ките на договорената политика за задолжување во 
1985 година ќе се овозможи увоз на кредит на 
определена опрема, резервни делови, суровини и 
репродукционен материјал,, заради завршување и 
целосно активирање на вкупните инвестициони об-
јекти во САП Косово. Исто така, по исклучок, ќе 
се одобрува и увоз на опрема наменета за објекти 
кои се градат во недоволно развиените подрачја на 
републиките и САП Косово, а кои се реализираат 
со здружување на труд и средства по основа на 
дел од постојаните средства на Фондот за федера-
цијата наменети за здружување. 

Увозот на стоки за широка , потрошувачка во 
1985 година ќе се насочи првенствено кон стоките 
што, во согласност со Општествениот договор за обе-
збедување и користење на девизите за плаќање на 
приоритетниот увоз на определени производи од-
носно на суровини за нивно производство во 1985 
година на единствениот југословенски пазар, се 
увезуваат заради снабдување на единствениот југо-
словенски пазар. Ова се однесува особено на увозот 
на јужно овошје, кафе и други земјоделско-прех-
ранбени производи за снабдување на населението, 
како и на стоките што ги увезуваат дирекциите за 
резерви на прехранбени производи. Исто така ќе се 
овозможи .и увоз на книги и други печатени публи-
кации од областа на науката, културата и просве-
тата; на филмови за прикажување; на медицински 
производи кои недоволно се произведуваат или во-
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општо ке се произведуваат вог земјата, а се наме-
нети за потребите на здравството или се 
увезуваат за потребите на ветеринарството; на опре-
делени земјоделски производи наменети за снабду-
вање на индивидуалните земјоделски производи-
тели; на стоки што како саемски експонати се 
изложени во Југославија и на стоки што се уве-
зуваат во рамките на одделни специфични форми 
на надворешнотрговски промет каде што извозот е 
врзан за увозот на тие стоки. 

Заради поцелосно користење на постојните про-
изводствени капацитети и поголема стабилност во 
работењето, ќе се овозможи користење на комнен^ 
зационите зделки со странство, увоз заради извоз, 
зделки за иЅвоз со наплата во стоки во земјите во 
развој и во други земји, во функција на остварува-
ње на меѓусебна урамнотежена размена на стоки 
и услуги, во согласност со меѓудржавните договори, 
малограничниот промет, посредувањето', облагороду-
в а њ е ^ и др. 

Компензациони зделки ќе се одобруваат ако со 
тоа се обезбедува продажба на определени стоки во 
странство чиј извоз, во редовната стоковна размена, 
е особено 'отежнат или се работи за обезбедувале 
на извоз на стоки на нови пазари, како и ако се 
работи за стоковна размена со определени земји со 
коц размената треба да се одвива урамнотежен, во 
согласност со годишните протоколи за стоковна ра-
змена. Во рамките на компензациони^ зделки, пр-
венствено ке се одобрува извоз на стоки од повисо-
ките фази на преработка и увоз на суровини и ре-
продукционен материјал за производствените орга-
низации на здружен труд, чии сто'ки се извезуваат, 
како и увоз на суровини, репродукционен материјал 
и финални производи што се од посебно значење за 
снабдување на населението во согласност со опште-
ствениот договор. ' 

Извозот на земјоделско-прехранбени производи 
ќе им се одобрува на организациите на здружен 
труд — производители преку, компензациони аранж-
мани, а заради увоз на суровини и репроматеријали, 
пред се, за нивните потреби. 

Притоа, предност ќе им се дава на зделките со 
партнерите од земјите во развој и од други опре-* 
делени земји, со кои се предвидува урамнотежена 
размена според меѓусебно склучените стоковни про-
токоли за извоз и увоз на определени видови и ко-
личества стоки предвидени со меѓудржавните до-
говори. 

Ке се овозможи склучување и ќе се обезбеди 
спроведување на меѓудржавните спогодби со' земјите 
во развој (бартер аранжмани) во урамнотежена раз-
мена што се одвива преку посебни сметки на овлас-
тената банка за која ќе се определат организациите 
на здружен труд во рамките на секцијата на Сто-
панската комора на Југославија за унапредување на, 
надворешно трговската размена со односната земја 
и банките на тие земји. 

Заради унапредување на економската соработка 
со земјите во развој, во рамките на Стопанската 
комора на Југославија општите здруженија и сек-
циите за унапредување на стопанската соработка со 
одделни земји, ќе се насочуваат организациите на 
здружен труд да купуваат суровини и репродукци-
онен материјал што се произведуваат во зомјите во 
развој. 

Купувањето на суровини и репродукционен ма-
теријал во земјите во развој ќе се поттикнува со 
соодветни економски мерки во рамките на кредитно-
-монетарната, царинската, воицаринската, даночната 
политика и политиката на увоз.-

Плаќањето на увозот по сите основи се врши 
во рамките на утврдените општествено признати 
репродукциони потреби. 

Заради урамнотежување на размената со зем-
јите од клириншког подрачје, предвидена со про-
токолот© за стоковна размена со тие 'земји, во рок 
од 30 дена по склучувањето на тие протоколи, со 

самоуправните спогодби на организациите на здру-
жен труд кои учествуваат во размената на стоки 
и услуги со тие земји ќе се распоредат количест-
вата и видовите на стоки за 'извоз и увоз. До 15 
јануари 1985 година Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, по потреба, може на одделни 
организации на здружен труд да им утврди аванс 
во височина од 20°/о од нивниот увоз во прет-
ходната година. Приоритет при распоредувањето на 
количествата и видовите на стоки што се. увезу-
ваат од тие земји имаат оние организации на здру-
жен труд кои тие стоки ги користат во производ-
ството за извоз на стоки и услуги во односните 
земји. Ако не се склучи самоуправна спогодба ^о 
предвидениот рок, распоредувањето ќе се, изврши 
согласно со Одлуката за условите и постапката за 
распределба на стоките што се извезуваат и уве-
зуваат од земјите од клириншког валутно по-
драчје. 

Со најмалку развиените земји во развој, при 
наплата на побарувања по основа на извозот на 
стоки и услуги, ќе се користат можностите за нап-
лата на тие побарувања со увоз на суровини и реп-
родукционен материјал и на други стоки што се 
произведуваат во тие земји. Оваа можност ќе се 
користи и во размената со други земји каде што 
наплатата на извозот е отежната или е тоа услов 
за урамнотежена размена. 

Под увоз на енергетски суровини во 1985 година 
се подразбираат: увоз на нафта, нафтени деривати, 
јаглен за коксирање, нуклеарно гориво и други про-
изводи според енергетскиот биланс; транзит на гас 
и складирање на гас;,увоз на репродукционен ма-
теријал и резервни, делови за истражување и прои-
зводство на нафта-гас, јаглен и електрична енер-
гија; трошоци за истражување на 'нафта во стран-
ство; трошоци за транспорт на енергетски суровини 
и од конвертибилното и' од клиринхцкото подрачје 
со домашни и со странски бродови и со железница 
до југословенската граница; увоз на заштитна опре-
ма за јамски копови на рудниците. 

Се овластува Сојузниот извршен совет во сора-
ботка со извршните совети на собранието на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, да врши во рамките на гло-
балниот износ, распоред на одделните ставки и про-
центи за одделни намени. 

Ка ј одделни работи од надворешнотрговскиот 
промет односно ка ј специфични форми на работење-
то, со странство, основицата за издвојување на дел 
од девизите од остварениот девизен прилив ја со-
чинуваат: 

— кај зделки за изведување на инвестициони 
работи во странство — добивката по тие работи; 

— кај зделки за посредување во надворешнотр-
говскиот промет — добивката по таа работа; 

— кај агенциски зделки — агенциската прови-
зија; 

— кај компензационите зделки со странство — 
вишокот на девизниот прилив во однос на одливот 
по одобрена работа, со тоа што целиот вишок на 
девизниот прилив се издвојува за намените предви-
дени со оваа одлука; 

— кај договори за користење на стоковни кре-
дити сообразно со член 8 од Законот за земање на 
одред ел ени стоковни кредити на странство во 1983; 
1984, 1985 година остварениот девизен прилив над 
вредноста на странските обврски; 

— кај меѓународните договори во сообраќајот 
и ПТТ услугите — позитивната разлика по тие до-
говори; 

* — кај договорите за осигуравање и реосигура-
вање на имоти и лица —• вишокот од приливот над 

, одливот по вкупните плаќања и наплата од стран-
ски лица по тие договори; 

— кај. малограничниот промет со соседните зем-
ји — девизниот прилив над вредностите утврдени 
со оваа одлука; 
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. — кај организации на здружен труд што се за-
нимаваат со меѓународен сообраќај — вишокот по 
одбивката на реалните девизни трошоци во стран-
ство; 

— дефинитивно откупените девизи од физички 
лица и од домашни правни лица по основа на доз-
наки од странство и меѓународни поштенски уплат-
ници. 

Дел од девизите од остварениот девизен прилив 
нема да се издвојува во следните случаи: 

— кај зделки за долгорочна производствена коо-
перација со странство; 

— кај влогови на странски лица во домашна ор-
ганизација на здружен'труд; 

— кај наплата на штета од осигурување на ос-
новни средства во изградба и употреба; 

—̂  кај саемски компензациони зделки со сосед-
ните земји; 

— кај средствата што се користат од странски 
кредити; 4 

— кај аванси, по извоз на опрема и бродови , и 
изведување на инвестициони работи во странство; 

— кај сторно одлив на девизи; 
— кај прилив што го остваруваат организации 

кај кои е поведена постапка за ликвидација; 
— кај прилив што го остваруваат организации 

на здружен труд со продажба на основни средства 
во странство ако тој девизен прилив се употреби за 
купување на основно (федство; 

— кај девизниот прилив што ќе го остварат 
организациите на здружен труд со извоз ца стоки од 
Општествениот договор на конвертибидното подрачје 
заради увоз на суровини и репродукционен матери-
јал за производство на тие производи; 

— на девизниот, прилив што ќе го остварат ор-
ганизациите на здружен труд, производителите на 
основни метали, во заедничкиот извоз на производи 
од повисока фаза на преработка во рамките на по-
себна форма на организирање и поврзување, во со-
гласност со член 67 од Законот за 'девизното работе-
ње и кредитните односи со странство; 

— по основа на извоз на производи на оние 
производители на кои им е забранет или ограничен 
извозот, а служи за намирување на втасаните фик-
сни и гарантирани обврски спрема странство. 

Доколку девизниот прилив, кој служи како ос-
новица за издвојување на дел од девизите за општи 
општествени потреби се остварува во обем помал 
од планираниот, Сојузниот извршен совет за тоа 
ќе го извести Собранието на СФРЈ и ќе предложи 
соодветни мерки. 

За заеднички потреби во републиките односно 
во автономните покраини се издвојува до 1б*/о од 
текуштот девизен прилив на организациите на здру-
жен труд, а најмногу до фиксниот износ утврдеа со 
акт од надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина. 

Кај долгорочни аранжмани во надворешнотрго-
вската размена, каде што извозот на производи од 
југословенско производство од повисок и од висок 
степен на обработка во развиените земји на 
Запад и во прекуморските земји се напла-
тува во увоз на енергетски суровини, обврска-
та за издвојување на девизи за утврдените 
потреби може * да се изврши и со - ставање 
на тие суровини на располагање на домашните 
корисници во вредност која му одговара на един-
ствениот процент утврден за овие намени намален 
.за процентот на издвојувањето на девизи за потре-
бите на републиките и на автономните покраини. 
Во случај кога извозот се наплатува во нафта ко-
личеството на нафтата што им се става на раепола-
тање на домашните корисници во височината на еди-
нствениот процент на издвојувањето на девизи за 
утврдените потреби, намален за процентот на из-
двојувањето на девизи за потребите на републиките 
и на автономните покраини, влегува во енергетскиот 
биланс на Југославија за тековната година« 

За увоз нѕг суровини потребни за производство 
на вештачки ѓубрива, детергенти, средства за заш-
тита на растенијата, определени суровини за произ-
водство на стоки за потребите на земјоделството, ре" 
зервни делови за земјоделска механизација, опре-
делени прехранбени производи, суровини за произ-
водство на лекови, медицински и санитарен мате-
ријал, детска храна и определени стоки неопходни 
за туристичкото стопанство, девизи се обезбедуваат 
и од средствата што ќе се откупат на менувачница-
та за ефективни динари, во согласност со општес-
твениот договор за обезбедување на девизи за пла-
ќање на увозот на стоки од посебно значење за сна-
бдувањето на населението. 

Политика на заштита на домашното производство 
4. Во областа нд царинската заштита ќе 

продолжи јакнењето на функцијата нд царината 
како инструмент за развој и селективна заш-
тита. Ќе се забрза работата врз ревизијата на 
Царинската тарифа заради обезбедување натамошно 
усогласување на нивото на царинското оптоварува-
ње, заради обезбедување натамошен технолошки 
развој и рационална заштита на домашното произ-
водство врз селективна основа, во согласност со до-
говорената развојна политика. Со оглед на високи-
от степен на заштита кој, покрај другото, овозможу-
ва развој на преработувачките капацитети врз осно-
ва на увозни компоненти, често недоволно засновани 
врз економските критериуми, ќе се преземат мер-
ки за намалување на распонот на царинската зашти-
та меѓу базната и преработувачката" индустрија 
и за елиминирање на ефектите од царината во кои 
тие не се во функција на заштита на домат« 
ното производство. Исто така, ќе се изедначуваат 
даночните оптоварувања на домашните и увозните 
стоки и ќе се намалува царинската заштита на 
производите за кои се поминало на слободно фор-
мирање на цените. 

Со мерките на царинската и вонцаринската заш-
тита ќе се создаваат услови за поповолен увоз на 
стоки наменети за производство за извоз на конвер^ 
тибилното подрачје. 

Остварувањето на основната определба во об-
ласта на економските односи со странство — соз-
давање на услови за поголемо вклучување на до-
машното стопанство во меѓународната поделба на 
трудот, ќе се обезбеди и со регулирање на увозот 
во правец на отстранување на затвореноста на до-
машното стопанство спрема позитивното влијание 
на светскиот пазар како и со ревизија на царински-
те прописи (царинската тарифа и др.) и со други 
мерки на текуштата економска политика. 

До 31 декември 1985 година ќе се донесат сите 
неопходни акти, што се однесуваат-на регулирањето 
на извозот и увозот во наредниот среднорочни пери-
од на развојот. 

Ќе се обезбеди заштита на домашните органи-
зации на здружен труд што даваат услуги во меѓу-
народниот поморски саобраќај, така што другите 
организации на здружен труд извозници и увозници, 
ќе се насочат кон користење на услуги на домаш-
ните организации на здружен труд што тие услуги 
ги даваат под приближно еднакви услови со услу-
гите ца странски бродови. 

Политика на курсот на динарот 

5. Заради поттикнување на извозот и приливот 
на девизи врз трајни и стабилни основи, ограничу-
вање на одливот на девизи и, врз тие основи, недо-
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брување на надворешната ликвидност на земјата и 
одржување на надворешната задолженост во пла-
нираните околности во 1985 година ќе се продолжи 
со спроведувањето на политиката на единствен ре-
ален курс на динарот за конвертибилните валути. 
Во согласност со определбите од антиинфлационата 
програма, заедно со другите мерки во 1985 година, ќе 
се оствари политиката на реален курс, со која ќе 
се обезбеди зачувување на нивото на ценовната 
конкурентност на крајот на 1984 година. 

Политиката на единствен реален курс на дина-
рот подразбира: 

— промени на просечната вредност на динарот 
според соодветната „кошница" на конвертибилни, 
валути, со кои континуирано се покриваат чековни-
те диспаритети меѓу нашата земја и земјите на ко-
нвертибилното подрачје — најзначајни надвореш-
нотрговски партнери на Југославија, за да се одр-
жи ценовната конкурентност на југословенскиот 
извоз на стоки и услуги на ниво на кое, со активна 
поддршка од другите мерки на економската полити-
ка, ќе се создаде потребната доходовна ч мотивира-
ност за остварување на планираните платнобилан-
сни пропорции на земјата во 1985 година; 

— примена на единствен курс на динарот за на-
јголем број трансакции во вкупната размена со стра-
нство, при доследно почитување на принципот 
„правилно вкрстени" домашни и странски девизни 
курсеви. 

Заедно со другите надлежни органи, Народната 
банка на Југославија ќе му предлага на Сојузниот 
извршен с о в ^ основица и рамки, за формирање 
на девизните курсеви на меѓубанкарските соста-
ноци на девизниот пазар, како и други мерки по-
требни за остварување на утврдената политика на 
курсот на динарот. 

Народната банка на Југославија месечно ќе го 
известува Сојузниот извршен совет за спроведува-
њето на утврденава политика на курсот на динарот 
во текот на 1985 година и, по потреба, ќе предлага 
додатни мерки за нејзино остварување. Сојузниот 
извршен совет тоимег-счно ќе поднесува извештај 
до Собранието на СФРЈ за остварувањето на поли-
тиката на курсот на динарот во 1985 година. 

Политика па девизните резерви и надворешната 
ликвидност 

6. Поради лимитираните можности за користење 
на странските кредити и зголемување на теков-
ниот девизен прилив од изводот на стоки и услуги, 
расположивите девизи во 1985 година остварени со 
извоз на стоки и услуги, како и девизите од стран-
ски кредити, ќе се користат на крајно селективен 
начин' и за извршување само на најнеопходните 
плаќања спрема странство. 

Вкупните конвертибилни девизни резерви, што 
ги вклучуваат девизните резерви со кои ракува На-
родната банка на Југославија и девизните резерви 
на сметките на овластените банки, ќе се одржуваат во 
1985 година во просек околу износот кој им одгова-
ра најмалку на просечните двомесечни плаќања во 
конвертибилни девизи, со тоа што кон крајот на 
годината да постигнат и повисоко ниво. Кон^ерти-
билните девизни резерви со кои ракува Народната 
банка на Југославија ќе се користат за интервенции 
на девизниот пазар заради одржување ликвидноста 
во меѓународните плаќања само по исклучок, по по-
себни одлуки на Сојузниот извршен совет, заради 
краткорочно премостување на неусогласеност^ меѓу 
тековниот девизен прилив и одлив кзј одделни бан7 
ки. Народната банка на Југославија ќе обезбеди 
привремено користените средства од девизните ре-
зерви со кои таа ракува да се вратат во девизните 
резерви во утврдените рокови. 

Со спроведувањето на Законот за плаќањата во 
конвертибилни девизи и со други соодветни мерки 
ќе се обезбеди средствата од тековниот девизен п р е -
лив да се користат првенствено за намирување на 
втасаните фиксни и гарантирани обврски спрема 
странство и динамички да се усогласуваат тековите 
на тековниот прилив и одлив на девизи, со полна 
одговорност на организациите на здружен труд и 
на банките за уредно извршување на сите обвр-
ски. Исто така ќе се извршат договорените мерки 
организациите на здружен труд во САП Косово да 
ги намират фиксните и гарантираните обврски по 
странските кредити. 

Народната банка на Југославија месечно ќе ги 
известува Сојузниот извршен совет и Собранието 
на СФРЈ за извршените интервенции на девизниот 
пазар од наменски собраните девизи и од постоја-
ните девизни резерви. 

Кредитни односи со странство 

7. Во 1985 година ќе се репрограмира, односно 
рефинан^ира значителен дел од обврските по стран-
ските кредити земени од комерцијални банки, влади 
и владини агенции и овие кредити се изземаат од 
кредитног гаранцискиот потенцијал на деловните 
банки. 

^ Првенствено ќе се користат нови кредити од 
меѓународни финансиски институции на владите 
и владините агенции на странски земји, и тоа од 
страна на организациите на здружен труд, што тре-
ба придонесат за побрзо остварување на развој -
ните цели, а посебно за структурно приспособување 
и поголема извозна експанзија на југословенското 
стопанство. 

Девизите од кредити на меѓународни финансис-
ки организации заемопримачот може, преку овлас-
тената банка, да и ги продаде на Народната банка 
на Југославија или на овластените банки, кои од 
својот тековен прилив уредно ги извршувале обвр-
ските во годината во која се врши продажба на де-
визите од односниот кредит. 

Ако дел од девизите од странски кредити, што 
се'користат во рамките на вкупното ниво на задол-
жувањето утврдено во оваа одлука, и се продава на 
Народната банка на Југославија, не се товари кре-
дитно-гаранцискиот потенцијал на деловните банки. 

Девизите што овластените банки ќе ги откупат 
од странски кредити првенствено ќе се употребат 
за 'репродукција и плаќање на фиксните и гаран-
тираните обврски. Овластените банки што уредно 
ги извршуваат фиксните и гарантираните обврски 
овие средства можат да ги користат за кредитира-
ње односно за финансирање на увозот за потре-
бите на организациите на здружен труд, кои преку 
извозната активност обезбедат девизи за вра-
ќање на кредитите. 

Во рамките на обемот на задолжувањето во 
странство, за плаќање на увозот на стоки и услуги, 
предвиден со платниот и девизниот биланс на Ју-
гославија, приоритет во задолжувањето ќе му се 
даде на увозот на репродукциони материјали, посеб-
но за * потребите на извозно • ориентираното стопан-
ство. 

Користењето на стоковни кредити во стран-
ство во 1985 година ќе обезбеди што поголем обем 
на производство се ангажирање на домашни орга-
низации на здружен труд, оптимално користење на 
домашните ресурси, пред се, на домашните суро-
вини, и што поголемо учество на производите од 
повисоките фази на преработка, заради производ-
ство на стоки и вршеле услуги наменети за извоз 
на конвертибилиото подрачје. 
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Увозот на опрема на кредит во 1985 година ќе 
се врши во рамките на утврдената проекција на 
платниот и девизниот биланс. 

Кредитирањето на странство во 1985 година ќе 
се врши во форма на извоз на стоки и услуги на 
кредит во рамките на износот утврдени со проекции-
те на платниот и девизниот биланс на Југославија. 

Овластените банки можат да даваат гаранции 
по кредитите што во Странство, ка ј странски банки, 
ции по кредитите што ги користат нивните прет-
пријатија во странство, ако средствата прибавени 
од тие кредити служат за /инансирање на југо-
словенскиот извоз. 

Организациите на здружен труд основачи на 
претпријатија во странство можат да даваат гаран-
ции по кредитите што ги користат нивните претприј а-
тија во странство, ако средствата прибавени од тие 
кредити служат за финансирање на југословенскиот 
извоз. 

Организациите на здружен труд основачи на 
претпријатија во странство можат од делот на не-
трансферираната добивка да им , даваат кредити на 
сопствените претпријатија во странство под услов 
тие средства да се користат исклучително з^ финан-
сирање нас југословенскиот извоз. 

Во 1985 година ќе биде овозможено земање 'на 
кредити, во странство заради финансирање на из-
ведувањето на инвестициони работи во странство, 
што ќе се користат заради временската неусогласе-
ност на роковите на договорената наплата со дина-
миката трошењето на средствата, под услови тие 
кредити да се отплатуваат исклучиво од наплатите 
за изведени инвестициони работи во странство. 

Ќе се овозможи склучување на финансиски кре-
дити ка ј меѓународните, националните и друг^ фи-
нансиски институции, со посредство на фондот за 
финансирање на зголемувањето на вработеноста во 
стопански недоволно развиените и во изразито ми-
грационите подрачја на СФРЈ во согласност со за-
конот. 

Политика на платнобилансните и девизнобилансни-
те ограничувања 

8. Во 1985 година Сојузниот извршен совет, во 
согласност со своите овластувања, ако не се оства-
рат планираните пропорции' на платниот биланс и 
на девизниот биланс на Југославија, ќе ги пропишу-
ва привремените мерки предвидени со Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

9. Упатство за спроведување на точка 3 ст. 34-37 
од Одлуката дава Сојузниот секретаријат за финан-
сии во соработка со Народната банка на Југосла-
вија. 

10. Оваа1 одлука влегува во сила на 1 јануари 
1985 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 455 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

820. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 20 од Законот за паричниот систем („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините 28 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ! И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1985 ГОДИНА 

1. Со 'Заедничката емисиона и парична политика 
и со заедничките основи на кредитната политика во 
1985 година ќе се поддржува остварувањето на ос-
новните цели на економската политика утврдени со 
Резолуцијата за општествено-економскиот развој и 
за Економската политика на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во 1985 година (во 
натамошниот текст: Резолуцијата за 1985 година), а, 
во согласност со Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација. Заради тоа, заедно со соодвет-
ните мерки од другите области на економската по-
литика, со монетарно-кредитната политика ќе се 
поттикнува натамошниот растеж ца производството, 
а пред се побрзиот растеж на производство на 
стоки у услуги за извоз и на извозот, како суштет-
вени претпоставки за одржување на ликвидноста 
во плаќањата спрема странство и за зголемување 
на производството на основни земјоделски и прех-
ранбени производи, енергетски и други суровини и 
репродукциони материјали со кои рационално се 
супституира увозот и ќе се дејствува врз забавањето 
на порастот на домашната побарувачка, врз огра-
ничувањето на порастот на стапката на инфлација-
та и врз подобрувањето на ликвидноста во стопан-
ството. 

2. Заради остварување на целите и задачите од 
точка 1 на оваа одлука, ќе се обезбеди паричната 
маса, нето домашната актива и пласманите на бан-
к и т е , ^ обемот и структурата, да бидат доследно во 
функција на остварувањето на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. Во согласност 
со тоа, со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се обезбеди паричната маса Да може да се 
зголеми до 42% а нето домашната актива на сите 
банки, без ефектите од промените на курсот ка ди-
нарот, до 15%, во што порастот на вкупните динар-
ски пласмани на банките до 30,5% во однос на нив-
ната состојба на ден 31. декември 1984 година. 

Ако остварените реални стопански движења во 
текот на годината, во однос на претпоставените на 
почетокот на годината, отстапуваат за повеќе од 5 
индексни поени, Сојузниот извршен совет до 15 ју-
ли и до 15 октомври 1985 година ќе му предложи 
на Собранието на СФРЈ усогласување на стапките 
на растежот од став 1 на оваа точка, така што но-
вите стапки на растежот на монетарно-кредитните 
агрегати да бидат и понатаму во функција на оства-
рувањето на политиката за економска стабилизација. 

Со мерките на кредитно-монетарната политика 
што ги спроведуваат Народната банка на Југосла-
вија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, како и со деловна-
та политика на банките, ќе се обезбеди усогласува-
ње на обемот и динамиката на порастот на парич-
ната маса, на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во текот на годината, 
во согласност со рамките од став 1 на оваа точка, 
водејќи притоа сметка за сезонските потреби на ор-
ганизациите на здружен труд. 
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3. Заради' обезбедување средства потребни за 
финансирање на тековната репродукција, а во рам-
ките на тоа, посебно за приоритетните намени, со 
прописите и со мерките на монетарно-кредитната. по-
литика, како и со деловната политика на банките 
во 1986 година ќе се обезбеди: 

1) Во деловната политика на банките приоритет 
да имаат пласманите на банките за финансирање на 
тековната репродукција, а пред се, за извоз на сто-
ки и услуги на конвертибилното подрачје, за извоз 
во рамките на долгорочната производствена коопера-
ција, како и за извоз на стоки и услуги на клирин-
ш к о г подрачје кој се остварува по меѓудржавни 
аранжмани, за производство на стоки и услуги за 
извоз, за производство и залихи на основни земјо-
делски и прехранбени производи и за формирање 
на неопходни пазарни стоковни резерви на тие 
производи, за производство на енергија, енергетски 
суровини, други суровини и репродукциони матери-
јали со кои се супституира увозот, како.и за произ-
водство на домашна опрема, бродови и шински во-
зила за потребите на југословенските железници и 
за производство на вештачка ѓубрива. 

Со мерките на кредитно-монетарната политика 
Ќе се обезбеди пораст на пласманите на банките за 
кредитирање на производството и залихите на осно-
вни земјоделски и прехранбени производи; а во со-
гласност со расположивите рамки на кредитчо-мо-
нетарната политика, уважувајќи го сезонскиот ка-
рактер на вложувањето во производство и откуп. 

2) Инвестиционите кредити на банките 10 ос-
новни средства на ' корисниците на општествени 
средства побавно да се зголемуваат во однос ^а вку-
пните пласмани на банките, со тоа што да се обез-
беди побрз растеж на инвестиционите кредити на 
банките во основни средства за приоритети утврде-
ни со точка 13 од Резолуцијата за 1985 година. 

3) Пласманите на банките за станбено-комунал-
на изградба, вклучувајќи ги и пласманите за изград-
ба на објекти за водоснабдување, што се неопходни 
заради спречување на поголемите растројства во 
снабдувањето со вода, во смисла на точка Зѓод оваа 
одлука, да можат да се зголемуваат до височина 
на порастот на инвестиционите пласмани на банките 
во основни средства за приоритетите на став 1 од 
оваа точка. 

Заради подобрување на ликвидноста на стопан-
ството и на банките, а посебно на стопански недово-
лно развиените републики*и на САП Косово, во рам-
ките на утврдената кредитно-монетарна политика. 
Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собра-
нието на СФРЈ да донесе соодветни мерки. 

4. Во согласност со политиката од точка 3 на 
оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе 
пропише ограничување на обемот и динамиката на 
порастот на нето домашната актива и на пласмани-
те на банките во 1985 година во рамките утврдени 
со оваа одлука. Во спроведувањето на оваа одлука 
нема да сЗе изземаат од обврската за ограничува-
ње пласманите на банките за одделни намени, со 
тоа што, во сагласност со политиката на приорите-
тите од точка 3 став 1 потточка 1 на оваа одлука, да 
можат да се утврдуваат различни стапки на порас-
тот за одделни видови пласмани, ако се оцент<* дека 
е неопходно тоа да се стори заради поефикасно ос-
тварување на задачите на кредитно-монетарна по-
литика. Притоа, со мерките на кредитно-монетарната 
политикаГкако и со деловната политика на банките, 
ќе се обезбеди политиката на ограничување на ин-
вестиционите кредити во основни средства да се ут-
врди во согласност со политиката предвидена во 
точка 3 став 1 потточката 2 на оваа одлука. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа 
точка, обврската за ограничување на порастот на 
пласманите нема да се применува на: пласманите 
на банките од средствата на Фондот на федерација-

та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини, пласманите за обнова и изградба на подрач-
јата погодени од земјотрес, пласманите од дополни-
телните и посебните средства што се користат за 
побрз развој на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, а најмногу до височината на остварени-
от прилив на средствата за тие намени, во соглас-
ност со законот и другите прописи, и пласманите 
за кредитирање на извозот на опрема и бродови и 
за изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит — до височина на средствата примени 
во Ј.985 година за таа намена од Југословенска банка 
за меѓународна. економска соработка; инвестицио-
ните кредити на банките што ги придружуваат плас-
маните од постојаните средства на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоно-
мни покраини — во делот што се формира со здру-
жување на труд и средства на организациите на 
здружен труд и на инвестиционите кредити на бан-
ките во кои учествуваат кредити на Меѓународната 
банка за обнова и развој и нејзините афилијации, 
на Европската инвестициона банка и Еурофима, со 
тоа што и порастот на тие пласмани да може да се 
ограничи ако нивниот пораст отстапува ^суште-
ствено од планираниот пораст, освен на пласманите 
на банките од средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини, на пласманите за обнова и изградба на под-
рачјата погодени од земјотрес и на пласманите од 
дополнителните и посебните средства што се корис-
тат за побрз развој на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

5. Примарната емисија ќе се користи за регу-
лирање на потребниот растеж на паричната маса 
и на пласманите на банките во рамките од точка 2 
став 1 на оваа одлука и за поврзување на текозите 
на емисијата со репродукционите текови на сто-
панството. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарната 
емисија ќе се користи и за купување на краткороч-
ни преносливи хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд во областа на сто- ~ 
панството или нивните интерни банки по работи на 
купопродажба на стоки и за вршење на услуги во 
Југославија, за давање кредити на банките врз 
основа на тие хартии и за поддршка на остварува-
њето на селективните цели и задачи на хредктно-
-монетарната политика. 

Во согласност со вкупните рамки на примарната 
емисија ќе продолжи постепено зголемување на 
примарната емисија по пат на линеарна монетиза-
нија на хартиите од вредност на организациите на 
здружен труд. 

ЃГресметка на вредноста на производството и за-
лихите на земјоделски и прехранбени производи, 
заради утврдување на височината на учеството на 
примарната емисија во пласманите на банките за 
тие намени, ќе се врши: 

— по цените што ги пропишува Сојузниот из-
вршен совет врз основа на член 33 од Законот за 
системот на општествената контоола на цените 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84);. 

— по цените утврдени во договорите за мерки-
те за организиран откур на определени земјоделски 
производи што се склучуваат на ниво на федера-
цијата; 

— по пропишаните заштитни цени — за другите 
производи за кои тие цени се пропишуваат ,а за дру-
гите производи за кои не се пропишуваат заштитни 
цени — по остварените продажни цени на произ-
водителот. Заштитните цени за 1985 година ќе ги 
утврди Сојузниот извршен совет до 31 јануари 1985 
година, тргнувајќи од Законот за системот на опште-
ствената контрола на цените, а повторно ќе ги утвр-
ди во почетокот на второто полугодие. 
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Поддршка на остварувањето на селективните 
цели и задачи на кредитно-монетарната политика со 
примарната емисија ќе се врши со мопетизација со 
селективно обележје на хартиите од вредност и на 
другите исправи што ги издаваат односно прибаву-
ваат организациите на здружен труд во стопанството 
или нивните интерни банки, врз основа на стоковно-
-паричните работи на тие организации на здружен 
труд, и тоа по основа на: извоз на стоки и услуги; 
подготовка за производство на стоки и вршење на 
услуги за извоз; производство, залихи и резерви 
на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, вда-
сл одај ни култури (вклучувајќи и соја), сурово мас-
ло, оризова арпа и ориз; организирано гоење на до-
биток (говеда, свињи, овци и живина), риби, месо во 
ладилници, млеко и млечни производи од домашно 
производство и тутун, грозје и вино во винарски 
визби во општествениот сектор и јаболка во ла дел-
ници;. залихи на јаглен: продажба односно купува-
ње на домашна опрема, бродови и шински возила 
на кредит во земјата и увоз на најважни производи 
(суровини) од земјите во развој и од други земји на 
определени валутни подрачја. . 

Со користењето на1 примарната емисија за на-
мените од оваа точка ќе се поттикнува потрајно 
поврзување на производствените, преработувачките 
и прометните организации на здружен труд и ќе се 
стимулира здружување на труд и средства брз 
доходовни односи, како и здружување на средства 
на учесниците во стоковно-паричните работи. Во 
согласност со тоа, здружените средства што се обе-
збедуваат со самоуправни спогодби или со други 
соодветни акти во текот на производството можат 
да претставуваат основа за користењето на примар-
ната емисија. 

Со мерките на кредитнр-монетарната политика 
во 1985 година ќе се обезбедат поповолни услови за 
користење' на примарната емисија за производство % 
и подготвување на стоки и услуги за извоз, за извоз 
на стоки и услуги, а во рамките на тоа посебно по-
волни услови за кредитирање на извозот на стоки 
и услуги на конвертибилното подрачје, како и за из-
воз на стоки и услуги на клириншког© подрачје, 
што се остваруваат во согласност со определените 
долгорочни меѓудржавни аранжмани и со работите 
на долгорочна индустриска кооперација, како и 
за производство и залихи на основни земјоделски 
и прехранбени производи и за формирање на резер-
ви на тие производи и залихи на јаглен, во однос 
на условите за користење на примарната емисија за 
други селективни намени, а во согласност со рамки-
те на порастот на Примарната емисија утврдени со 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична, политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1985 
година. 

Користењето на примарна емисја за увозни зде-
лки ќе се регулира рестриктивно, и тоа така што 
со примарната емисија ќе се поддржува само уво-
зот на најважните производи (суровини) од земји-
те во развој и од други земји од определени валут-
ни подрачја, според списокот на производите од 
земјите што, врз основа на соработка на надлежните 
републички и покраински органи, ќе ги 7/тврди 
Сојузниот извршен совет, со тоа што условите за 
користење на примарната емисија, во поглед на 
стапките на реесконтот, да бидат понеповолни во 
однос на другите намени, освен за кредитирање на 
увозот на нафта, чии стапки на реесконтот треба 
да бидат во соодветен сразмер со стапките на реес-
контот за намените утврдени во рамките на с^ав 6 
рд оваа точка, а роковите за користење да бидат 
усогласени со потребното време за увоз, транспорт, 
преработка и продажба. 

Примарната емисија ќе се користи и за давање 
кредити на банките врз подлога на кредитите 
што банките ги даваат на граѓани за станбена 
изградба, за купување на станови и за изградба и 
опремување на занаетчиски работилници, земјоделс-
ки деловни објекти и други деловни објекти за вр-
шење на редовна дејност на граѓаните врз основа 
на дефинитивна продажба на девизите од нивните 
девизни сметки и девизни штедни влогови. 

Ангажирањето на примарната емисија за покри-
тие на ќурсните разлики во ; 1985 година, по исклу-
чок, може да се користи врз основа на сојузен 
закон. ' 

Со закон, во утврдените материјални рамки, 
ќе се обезбеди користење на дед од средствата од 
примарната. емисија заради временско премостува-
ње на приливот на средства за отстранување на 
последиците од земјотресот на територијата на СР 
Србија надвор од територијата на САП Косово. 

6. Средствава на општествено-политичките заед-
ници депонирани ка ј народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини, во 1985 година ќе се насочуваат во согласност 
со кредитната политика на републиките и на авто-
номните покраини, со тоа што да се обезбеди тие 
пласмани да се движат во границите на расположи-
вите средства. 

7. Заради поттикнување на здружувањето на 
труд и средства и заради намалување на кредитни-
те односи во стопанството, организациите на здру-
жен труд, како основачи на банките, со самоуправни 
општи акти и со деловната политика на банките, во 
согласност со целите на политиката за^ развој утвр-
дена со Резолуцијата за 1985 година, ќе ги утврдат 
условите за поефикасно остварување на здружува-
њето на труд и средства врз доходовни основи на 
единствениот југословенски пазар. 

Со кредитната политика на републиките к на 
автономните покраини, во согласност со заеднич-
ките основи на кредитната политика, ќе се презел 
маат соодветни мерки и активности за поттикнување 
на здружувањето на труд и средства врз доходовни 
односи на единствениот југословенски пазар. 

8. За да се остварат целите и задачи на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика утврдени 
со оваа одлука, банките се должни, согласно со за-
конот во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
на оваа одлука во сила, да спроведат постапка за 
самоуправно спогодување, заради: 

1) обезбедување средства за кредитирање и 
други форми на финансирање на приоритетните 
намени кои, во смисла на оваа одлука, се поддржу-
ваат со примарната емисија; 

2) обезбедување средства за дополнително кре-
дитирање на извозот на опрема и бродови и за из-
ведување на инвестициони работи во странство на 
кредит преку Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка; 

3) здружување на средства за обезбедување на 
трајни обртни средства на стопанството на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово во 1985 го-
дина, во согласност со член 26 од Договорот за посе-
бните мерки за остварување на политиката за нај-
брз развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во периодот од 1981 до 1985 година. , 

9. Заради подобрување на ликвидноста на сто-
панството и банките, банките со својата деловна 
политика ќе го утврдат потребното ниво на ликвид-
н и м средства за извршување на своите обврски, та-
ка што тие да можат да создаваат обврски само 
до утврденото ниво на тие средства. 

Народната банка* на Југославија ќе ги утврди 
поблиску условите кбга банката се смета како не-
леквидна и, врз основа на тоа, ќе је пропише мини-
малната стапка на ликвидноста на банките, како ус-
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лов за кредитната способност и услов за нивна ли-
квидност, како и мерките спрема неликвидните ба-
нки. 

10. Во согласност со политиката на каматните 
стапки утврдена со Резул уци јата за 1985 година, 
ќе предложи усогласувањето на каматните стапки 
со стапката на инфлацијата. 

Усогласувањето на каматните стапки на банките 
во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се обезбеди 
со постигање на позитивна каматна стапка на ди-
нарските ненаменски орочени депозити на граѓаните 
и стопанството. , ^ 

Усогласувањето на каматните стапки на бан-
ките, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се обез-
беди и со утврдување на минималната каматна ста-
пка на новите кредити што се одобруваат од сред-
ствата на банките во 1985 година, освен на селектив-
ните кредити за извоз и за земјоделството во кои 
учествува примарната емисија и на кредитите за 
станбено-комунална изградба. 

Општата минимална каматна стапка за стопан-
ството ќе се утврди со коригирање на општата ми-
нимална каматна стапка од 1984 година, предвидена 
со Самоуправната спогодба на банките за политика-
та на каматните стапки, со додавање на една трети-
на од разликата меѓу таа стапка и стапката на по-
растот на инфлацијата во 1984 година, а заг несто-
панството — за една половина од таа разлика. По 
исклучок, ако се во прашање кредити што банките 
ги одобруваат од своите средства за долгорочно кре-
дитирање на примарното земјоделско производство 
минималната каматна стапка ќе се коригира за на-
јмалку една петтина рд разликата меѓу стапката на 
инфлацијата остварена во 1984 година и минимал-
ната каматна стапка утврдена за овие намени за 
1984 година во Самоуправната спогодба на банките 
за политиката на каматните стапки. 

За кредитирање на инвестициите во другите 
приоритети наведени во точка 13 став 2 на Резолу-
цијата за 1985 година, минималната каматна стапка 
ќе се коригира најмалку за една четвртина од раз-
ликата меѓу стапката на инфлацијата утврдена за 
1984 година и минималната каматна стапка утвр-
дена со Самоуправната спогодба на банките за по-
литиката на каматните стапки за тие намени во 
1984 година. 

Кредитите со поповолна каматна стапка за ин-
вестиции во приоритетите од ст. 4 и 5 на оваа точ-
ка не можат да бидат поголеми од 70% од вкупните 
динарски кредити за инвестиции во 1985 година кај 
секоја банка. 

Заради усогласување на каматните стапки на 
банките, во смисла на оваа точка, банките ќе пове-
дат постапка за склучување на нова или за допол-
нение на постојната самоуправна спогодба на бан-
ките за политиката на каматните стапки. 

11. Заради обезбедување средства потребни за 
финансирање на приоритетите од точка 3 на оваа 
одлука, банките со својата деловна политика ќе 
обезбедат: 

1) да не можат да примаат орочени депозити 
ниту да им даваат нови кредити на корисниците на 
општествени средства што не ги намириле втасни-
те обврски по порано дадените кредити и други 
пласмани; _ ( 

2) да не можат да примаат орочени депозити и 
да им даваат кредити за основни средства на орга-
низациите на здружен труд кои обртните средства 
не ќе ги обезбедат во согласност со Законот за обе-
збедување на обртни средства; 

3) да не можат да им даваат кредити на орга-
низациите на здружен труд-за покривање на загу-
бите, ако тие организации не ја утврдиле и не ја 
прифатиле санационата програма во согласност со 
Законот за санација и престанок на организациите 
на здружен труд; 

4) да не можат да им даваат нови кредити на 
организациите на здружен труд кои девизите оства-
рени со извоз на стоки и услуги не ги претвораат 
во динарски средства, односно не ги пренесуваат 
на жиро-сметка, во согласност со Законот За деви-
зното работење и кредитните односи со странство. 

12. Заради јакнење ца финансиската дисциплина 
и обезбедување на^ својата ликвидност, банките се 
должни со својата деловна политика да обезбедат 
првенство во намирувањето на обврските спрема 
странство, да обезбедат уредно плаќање на обврска-
та во земјата и да преземаат ефикасни мерки за 
наплата на сите свои побарувања во рокот на нив-
ното втасување. .Заради тоа, банките во спроведу-
вањето на својата деловна политика ќе обезбедат 
да им даваат пласмани само на корисниците на оп-
штествени средства што ги исполнуваат сите ус-
лови за кредитната способност и финансиска дис-
циплина, уредно ги намируваат своите. обврски во 
земјата и спрема странство, настанатите стоковно-
-парични работи ги обезбедуваат со инструменти за 
обезбедување на плаќањето, во смисла на Законот 

- за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени средства. и што инструментите за 
обезбедување на плаќањето ги издаваат исклучиво 
врз основа на реално настанатите стоковно-парични 
работи. 

13. Со мерките на кредитно-монетарната полити-
ка и со деловната политика на банките ќе се влијае 
врз остварувањето на општествената контрола на 
цените. 

Со мерките на кредитно-монетарната политика 
ќе се обезбеди банките да не ги кредитираат зали-
хите на готови стоки кај производителските орга-
низации на здружен труд над нивоата на задол-
жителните резерви; освен сезонските залихи во 
чие кредитирање учествува примарната емисија, 
како и сезонските залихи и на други готови про-
изводи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет со одлука поблиску 
ќе ги определи модалитетите, динамиката и 
другите суштествени услови за примена на мерките 
од став 2 на оваа точка. 

Банките не можат да им даваат нови кредити 
на организациите на здружен труд И на други КОј 

рисници на општествени средства за кои надлеж-
ниот, орган на пазарната инспекција или надлежни-
от орган за работи на општествена контрола на 
цените ќе утврди дека: 

1) при формирањето на цените или при утвр-
дувањето на елементите за формирање на цените 
во самоуправната спогодба или договорот користат 
монополска положба или на друг противзаконит 
начин доведуваат во нерамноправна положба друга 
организација на здружен труд, друга самоуправна 
организација или заедница; 

2) држат залихи На стоки заради создавање на 
вештачки недостиг на единствениот југословенски 
пазап; 

3) при формирањето на цените на своите произ-
води и услуги не се придржуваат кон прописите за 
мерките на непосредна контрола на цените;' 

4) откуп на основни земјоделско-прехранбени 
производи вршат спротивно на условите утврдени 
во склучените договори за мерките за организиран 
откуп на тие производи; 

5) не доставуваат известување за цените, во сми-
сла на член 15 од Законот за системот на општес-
твената контрола на цените. 

Народната банка на Југославија ќе им го ускра-
ти користењето на кредити и другите пласмани од 
примарната емисија на банките што не се придржу-
ваат кон одредбите од ст. 2. 3 и 4 на оваа точка. 

х Сојузниот извршен'совет поблиску ќе ја пропи-
ше примената на мерките од став 4 на оваа точка. 

14% Со мерките на кредитно-монетарната поли-
тика ќе им се спречи користењето на примарната 
емисија на банките што; 



Понеделник, 31 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бррј 71 -т- Страна 1681 

1) не ги усполнуваат пропишаните услови за 
кредитната способност; 

2) во својата деловна политика постапуваат 
спротивно на одредбите од тон. 3, И м 13 на оваа 
одлука; 

3) не ги извршуваат обврските според самоуп-
равните спогодби склучени на ниво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

4) не обезбедуваат контрола врз наменската упо-
треба на средствата. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1985 година. * у 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 453 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

821. 
Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на предлог од Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1984 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 28 декември 1984 го-
дина, донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА 

1. За членови на Советот на федерацијата се из-
бираат: 

Влајко Беговиќ ; 
д-р Оскар Данон, 
Вељко Милатовић 
2. За членови на Советот на федерацијата пов-

торно се избираат досегашните членови, на кои ман-
датот им истечува на 26 декември 1984 година: 

Вера Ацева, 
Лутво Ахметовић 
Нисим Албахари, 
Ристо Антуновић 
Михајло Апостолоски, 
Бранко Бабич, 
Филип Бајковиќ, 
Анка Верус, 
Антун Бибер-Техек, 
Иван Божичевиќ, 
Петар Брајовиќ, 
Богдан Брец&љ, 
Саво Брковиќ, 
Иван Буковиќ — Киро, 
д-р Душан Чалиќ, 
Лилјана Паловска, 
д-р Едхем Чамо, 
Расим Черкези, 
Угљеша Даниловиќ, ! 

Оскар Давичо, 
Радивој Давидовиќ — Кела, 
Мито Димитриевски, 
Илија Дошен, 
Блажо Гуричиќ, 
д-р Леон Гершковиќ, 
д-р Павле Грегориќ, 
Мехмед Хоџа, 
Љубо Илиќ, 
Славко Јаневски, 
Владо Јаниќ — Цапо, 
Воин Јауковиќ, 
Србољуб Јосиповић 
Павле Јовикевиќ, 
Десимир Јововиќ, 
Анте Дур јевиќ — Ваја, 
Јово Капичиќ, 
Пепца Кардељ, 
Јуре Керошевиќ, 
Зденка Кидрич, 
Ѓуро Кладарич 
д-р Славко Комар, 
Блаже Конески, 
Вељко Ковачевиќ, 
Иван Крајачиќ — Стево, 
Вицко Крстуловиќ, 
Милан Ку прешавши, 
Боге Кукановски, 
Михајло Лалиќ, 
Данило Лекиќ, 
Воја Лековиќ, 
Иван Мачек, 
Слободан Марјановиќ, 
Мома Марковиќ, 
Илија Материќ, 
д-р Есад Мекули, 
Милорад Милатовић, 
Милосав Милосавлевиќ, 
Милка Миниќ, 
Милутин Морача, 
Карло Мразовиќ — Гашпар, 
Андрија Мугоша, 
Драгослав Мутаповић 
Мара Нацева, 
Радисав Недељковић 
Милијан Неоричиќ, 
Воин Николиќ, 
Пуниша Перовиќ, 
Димитрие Писковиќ, 
Крсто Попивода, 
Стане Поточар, 
Никола Рачки — Кољкз, 
Миливое Радовановиќ, 
Јанко Рудолф, 
Иван Рукавина, 
д-р Павле Савиќ, 
Велимир Стојниќ, 
Мира Светина 
-Исмет Шаќири, 
Реис Шаќири, 
Владо Шегрт, 
Лидија Шентјурц, 
Михаило Швабиќ, 
Борко Темеловски, 
Мијалко Тодоровић 
Војо Тодоровић и 
Мато Уевиќ, 
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Иво Вејвода, 
Тодор Вуј асиновиќ, 
Светозар Вукмановић Темпо 
Вељко Зетовиќ, 
Павле Жауцер. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 489 
28 декември 1984 година 

Белград 

Претседател * 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Миливое Стијовић е. р. Стојан Бјелајац, е. р. 
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