
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание иа српскохрватски, односно хрватскосрп-
скм, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата ца општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 26 динари. - Претплатата за 
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

208. 

Врз основа на член 11 од Законот за личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИ-
ТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕ-

ФИЦИЕНТИТЕ 
1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите во гру-

пите на функциите и се определуваат коефициентите за ут-
врдување на личните доходи на определени функционери 
што ги избира Собранието на СФРЈ и на определени фун-
кционери што ги именува Собранието на СФРЈ според 
листата на функционерите што ја утврди Комисијата за 
следење на спроведувањето на Општествениот договор за 
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
на другите примања на функционерите во федерацијата, и 
тоа: 

Прва група на функции Коефициент 

- претседател на Сојузниот извршен совет 
- потпретседател на Сојузниот извршен 
совет 
- претседател на Уставниот суд на Југос-
лавија до 5 

Втора група на функции 
- членови на Сојузниот извршен со-
вет 
- сојузен секретар за надворешни работи 
- сојузен секретар за народна одбрана 
- сојузен секретар за внатрешни работи 
- судии на Уставниот суд на Југославија 
- претседател на Сојузниот суд 
- сојузен јавен обвинител 
- гувернер на Народната банка на Југос-
лавија 
- генерален директор на Сојузниот завод 
за општествено планирање 
- генерален директор на Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија до 4,3 

Трета група на функции 
- генерален секретар на Собранието 
на СФРЈ 
- заменик на сојузниот секретар за народ-
на одбрана до 3,9 

Четврта група на функции 
- заменик на сојузниот секретар за Коефициент 
надворешни работи 
- заменик на сојузниот секретар за внат-
решни работи 
- сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето 
- заменици на сојузните секретари 
- заменици на претседателите на сојузни-
те комитети 
- сојузен јавен правобранител. до 3,5 

2. Распоредот и највисоките коефициенти од точка 1 
на оваа одлука се применуваат од 1 јануари 1984 година, 
освен за функциите потпретседател на Сојузниот извршен 
совет и член на Сојузниот извршен совет, за кои распоре-
дот и највисоките коефициенти се применуваат од 1 мај 
1984 година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за распоредување на фун-
кциите во групите на функциите и за определување на кое-
фициентите („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/77). 

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

Бр. 120-61/84-013 
25 април 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРХ 

Претседател, 
Емил Томажич, е. р. 

209. 
Врз основа на член 8а од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1984 го-
дина, долеев 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ОД ЧЛЕН 8а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗ-
БИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА 
НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕ-

ГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Одлука за зголемување на личниот доход на фун-

кционерите од член 8а од Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/83) престанува да важи на 30 април 1984 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 120-65/84-013 
25 април 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емил Томажич, с. р. 

210. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/83), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25.април 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ^ СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ИЗДВОЕНИ 
НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Средствата на придонесот за станбена изградба, 
пресметани и уплатени од личните доходи и од доходите 
на делегатите и на функционерите, односно на раководни-
те работници, избрани или именувани, односно поставени 
во Собранието на СФРЈ, издвоени на посебна сметка на 
Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: средства на 
придонесот), можат да се користат за изградба на станови, 
кредитирање на станбената изградба и за адаптација и ре-
конструкција на становите заради решавање на станбени-
те потреби на делегатите и функционерите, односно на ра-
ководните работници во Собранието на СФРЈ. 

2. Одлуката за одобрување на средствата на придоне-
сот за намените од точка 1 на оваа одлука ја донесува Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ (во на-
тамошниот текст: Комисијата), врз основа на барање на 
корисникот, во согласност со критериумите утврдени со 
Одлуката за условите и начинот на доделување станови за 
потребите на функционерите во Собранието на СФРЈ, на 
раководните работници и работниците во службите на 
Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во 
определени сојузни органи и организации. 

3. Средствата на придонесот за изградба на станови 
ќе се користат во согласност со програмата за прибавува-
ње на станбени згради и станови за потребите на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Станбените згради и становите за потребите на Соб-
ранието на СФРЈ се прибавуваат врз основа на договорот 
што, во согласност со оваа одлука, го склучува Интересна-
та заедница за станбена изградба и управување со стано-
вите за потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи. 

4. Средствата на придонесот за кредитирање на стан-
бената изградба можат да се одобруваат за купување, из-
градба, доградба или адаптација на семејна станбена згра-
да или стан во сопственост. 

Средствата на придонесот за намените од став 1 на 
оваа точка можат да се одобруваат само за задоволување 
на станбените потреби на корисниците, со задолжително 
учество на лични средства на корисниците од најмалку 
25% од вредноста на кредитот, со рок на отплата што не 
може да биде подолг од 20 години и каматна стапка од нај-
малку 3%. 

Договорот за кредитот го склучуваат, врз основа на 
одлуката на Комисијата, генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ и корисникот на кредитот. 

5. Средствата на придонесот за адаптација и рекон-
струкција на станови во општествена сопственост можат 
да се одобруваат особено: 
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- за преградување на стан заради добивање на пого-
лем број станбени простории во станот; 

- за измена на намената на ставените простории во 
станот заради подобрување на функционалноста и квали-
тетот на домувањето; 

- за замена на дотраените инсталации и опремата 
вградени во станот заради подобрување на условите за до-
мување. 

Одлуката за одобрување на средствата на придоне-
сот за намените од став 1 на оваа точка ја донесува Коми-
сијата врз основа на барање од корисникот, по претходно 
прибавено мислење од стручната служба на соодветната 
интересна заедница за станбена изградба. 

6. Корисникот на кредитот, односно на средствата на 
придонесот за адаптација и реконструкција на станот е 
должен, кон барањето што го поднесува до Комисијата, да 
ја приложи потребната техничка и друга документација. 

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

Број 36-14/84-013 
25 април 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емил Томажич, е. р. 

211. 

Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, член 21 
став 2, член 27 ст. 2 и 4, чл. 32 и 43, член 52 став 2, чл. 58 и 
76 од Законот за воената обврска („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/80, 40/81 и 70/83), сојузниот секретар за на-
родна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ВОЕНАТА^ОБВРСКА 
» 

Член 1 
Во Правилникот за вршење на воената обврска 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/81) по член 26 се додава 
нов член 26а, кој гласи: 

„Регрутот кој е запишан на факултет односно на дру-
га висока или виша школа во СФРЈ се упатува на служење 
на воениот рок најдоцна до петти август во календарската 
година во која го завршил училиштето за средно насочено 
образование односно друго средно училиште. 

Регрутот кој е запишан на факултет односно на друга 
висока или виша школа во СФРЈ, а кој на служење на вое-
ниот рок не можел да биде упатен во рокот од став 1 на 
овој член поради тоа што на факултет односно на друга 
висока или виша школа се запишал по рокот утврден за 
упатување од став 1 на овој член, ќе се упати на служење 
на воениот рок во периодот од први до петти август на-
редната календарска година. ^ 

Регрутот од став 1 на овој член кој е огласен како 
привремено неспособен за воена служба се упатува на 
служење на воениот рок по престанокот на привремената 
неспособност, а најдоцна до крајот на календарската годи-
на во која наполнува дваесет и седум години живот." 

Член 2 
Во член 38 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Барањата за прекинување на служењето на воениот 

рок на војникот, во смисла на одредбите од член 34 став 2 
на Законот за воената обврска, се поднесуваат до Сојузни-
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от секретаријат за народна одбрана, со тоа што ВОЈНИКОТ 
барањето го поднесува преку претпоставените стареши-
ни/' 

Досегашниот став 1 станува став 2. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р.в.п.бр. 13 
16 април 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за народна од-
брана, 

адмирал на флота 
Бранко Мамула, е. р. 

212. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените сред-
ства за исплатување на лични доходи во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/84), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА ОД СТРАНА НА КОРИС-
НИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО НЕ ГИ 
НАМИРИЛ ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ ИЛИ ИСКАЖАЛ 
НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

1983 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Корисникот на општествени средства што не ги на-

мирил втасаните обврски спрема доверителите или ис-
кажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 го-
дина, ги утврдува средствата за исплата на аконтациите 
на чистите лични доходи и на надоместите на аконтации-
те на чистите лични доходи во 1984 година (во натамош-
ниот текст: аконтациите на чистите лични доходи) на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства што не ги на-

мирил втасаните обврски, износот на средствата што 
може да го користи за исплата на аконтациите на чистите 
лични доходи го утврдува на образецот ЛДН - Пресметка 
на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични 
доходи во случај на ненамирени втасани обврски, на 
ден 1984 година, што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Основната организација на здружен труд, работната 

организација која во својот состав нема основни организа-
ции на здружен труд, договорната организација на 
здружен труд, основната задружна организација, земјодел-
ската задруга која во својот состав нема основни за-
дружни организации, основната организација на коопе-
рантите, работната организација на кооперантите, занает-
чиската и друга задруга (во натамошниот текст: организа-
цијата) која искажала непокриена загуба во завршната 
сметка за 1983 година, износот на средствата што може да 
го користи за исплата на аконтациите на чистите лични 
доходи го утврдува на образецот ЛДГ - Пресметка на 
средствата за исплата на аконтациите на чистите лични 

доходи во случај на непокриена загуба за 1983 година, за 
периодот од 1 март до 1984 година, 
што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства што на денот 

на исплатата на аконтациите на личните доходи за перио-
дот од 1 јули до 31 декември 1984 година има ненамирени 
втасани обврски и искажана непокриена загуба во за-
вршната сметка за 1983 година, ги составува и на денот на 
исплатата и ги доставува на Службата за општествено 
книговодство образецот ЛДН и образецот ЛДГ. 

Член 5 
Образецот ЛДН односно образецот ЛДГ, корисникот 

на општествени средства и го доставува на Службата за 
општествно книговодство во по еден примерок, заедно со 
налозите за исплата на аконтациите на чистите лични до-
ходи. 

Член 6 
Паричните вредности во обрасците од овој правил-

ник се искажуваат во полни износи (динари со пари), а 
другите податоци се искажуваат со бројки со една децима-
ла. 

II. Утврдување на средствата за исплата на аконтациите на 
чистите лични доходи од страна на корисникот на општес-

твени средства што не ги намирил втасаните обврски. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства што има нена-

мирени втасани обврски спрема доверителите, го составу-
ва и до Службата за општествено книговодство го доста-
вува образецот ЛДН при секоја исплата на аконтациите 
на чистите лични доходи за периодот од 1 јули до 31 де-
кември 1984 година. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд, работната заедни-

ца, односно друга самоуправна организација, која води 
книговодство според Уредбата за контниот план и за би-
лансите за организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/81, 34/81 и 71/83) образецот ЛДН го 
составува врз основа на податоците од образецот Посебни 
податоци кон Деловниот резултат во текот на годината -
Биланс на успехот, што е составен за завршната сметка за 
1983 година (во натамошниот текст: образецот Посебни 
податоци) од колона 5 и податоците што ќе ги утврди на 
денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува збирот на износите од 
ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци; 

2) под реден број 2 го внесува податокот од редниот 
број 47 од образецот Посебни податоци; 

3) под реден број 4 го внесува податокот од редниот 
број 49 од образецот Посебни податоци; 

4) под реден број 6 внесува 50% од растежот на чисти-
те лични доходи во општествениот сектор, што Службата 
за општествено книговодство го утврдила и објавила во 
службеното гласило на републиката односно во службено-
то гласило на автономната покраина и кој, во согласност 
со член 6 став 2 од Законот, се применува на денот на кој 
се врши исплата на аконтациите на чистите лични дохо-
ди; 

5) под реден број 8 се внесува бројот на работниците 
за кои се врши исплата на аконтациите на чистите лични 
доходи утврден врз база на часовите на работа, така што 
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бројот на остварените часови на работа и на часовите за 
кои се прима надомест на личниот доход од средствата на 
организацијата на здружен труд, на работната заедница 
односно на друга самоуправна организација ќе се подели 
со бројот на можните часови на работа со полно работно 
време и со време пократко од полното работно време. 

Член 9 
Корисникот на општествени средства, освен корисни-

кот на општествени средства од член 8 на овој правилник, 
во образецот ЛДН под ред, бр. 1, 2 и 4 ги внесува подато-
ците што ќе ги утврди врз основа на завршната сметка за 
1983 година, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на чистите лич-
ни доходи и на надоместите на чистите лични доходи од 
средсгвата на корисникот на општествени средства, пре-

2) под реден број 2 го внесува просечниот број на вра-
ботените врз база на часовите на работа во 1983 година 
што ќе го утврди така што бројот на остварените часови 
на работа и на часовите за кои е исплатен надомест на 
личниот доход од средствата на корисникот на општес-
твени средства ќе го подели со бројот на можните часови 
на работа со полно работно време и со време пократко од 
полното работно време: 

3) под реден број 4 го внесува бројот на месеците во 
кои корисникот на општествени средства работел во 1983 
година. 

Член 10 
Податоците за утврдување на просечниот број врабо-

тени врз база на часовите на работа, се земаат од евиден-
цијата на корисникот на општествени средства која се во-
ди во смисла на прописите за евиденциите во областа на 
трудот. 

III. Утврдување на средствата за исплата на аконтациите 
на чистите лични доходи од страна на организацијата која 
искажала непокриена загуба во завршната сметка за 1983 

година 

Член 11 
Организацијата која во завршната сметка за 1983 го-

дина искажала непокриена загуба го составува и до 
Службата за општествено книговодство го доставува об-
разецот ЛДГ при секоја исплата на аконтациите на чисти-
те лични доходи за периодот од 1 март до 31 декември 
1984 година, освен организацијата од член 5 на Законот. 

Член 12 
Образецот ЛДГ организацијата го составува врз ос-

нова на податоците од образецот Посебни податоци од ко-
лоната 5 и на податоците што ќе ги утврди на денот на 
составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува збирот на износите од 
ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци; 

2) под реден број 2 го внесува бројот од редниот број 
49 од образецот Посебни податоци; 

3) под реден број 4 го внесува бројот на месеците, по-
чнувајќи од месец март 1984 година до заклучно со месе-
цот за кој составува пресметка и за кој исплатува аконта-
ции на чистите лични доходи; 

4) под реден број 6 је внесува половината од процен-
тот на растежот на чистите лични доходи во општествени-
от сектор, што Службата за општествено книговодство го 
утврдила и објавила во Службениот гласник на републи-
ката односно во службеното гласило на автономната по-
краина и кој, во согласност со член 6 од Законот, се приме-
нува на денот на кој се пепел ату ваат аконтациите на чис-
тите лични доходи; 

5) под реден број 8 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи за периодот од 1 март 
1984 година. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 13 
Во случај на промена во организирањето (спојување, 

односно здружување), корисникот на општествени сред-
ства што продолжува да работи, во својата пресметка ги 
опфаќа и податоците на корисниците на општествени 
средства што престанале да постојат поради статусните 
промени. 

Во случај на издвојување на корисникот на општес-
твени средства, податоците што се внесуваат во образецот 
ЛДН и во образецот ЛДГ, а се однесуваат на корисникот 
на општествени средства што престанал да постои поради 
статусните промени, се распоредуваат врз корисниците на 
општествени средства што продолжуваат да работат по 
тие статусни промени. 

Член 14 
Ако организацијата од член 4 на Законот исплатила 

аконтации на чистите лични доходи за периодот од 1 март 
до 31 мај 1984 година, во согласност со член 11 став 2 од 
Законот, во износ поголем од износот искажан под реден 
број 7 на образецот ЛДГ, е должна повеќе исплатениот из-
нос да го усогласи со одредбата на член 4 од тој закон нај-
доцна при исплатата на аконтациите на чистите лични до-
ходи за месеците мај и јуни 1984 година. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Образец ЛДН 

(Назив и седиште на корис-
никот на општествени сред-

ства) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ 
НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕ-
НАМИРЕНИ ВТАСАНИ ОБВРСКИ, НА ДЕН _ 1984 

ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Чисти лични доходи и надомести на чистите 
лични доходи за 1983 година 

2 Просечен број на вработените врз база на ча-
совите на работа во 1983 година 

3 Просечен чист личен доход по работник за 
1983 година (реден број 1 поделен со реден 
број 2) 

4 Број на месеци на работење во 1983 година 
5 Просечен месечен чист личен доход по работ-

ник за 1983 година (реден број 3 поделен со 
реден број 4) 

6 50% од растежот на чистите лични доходи во 
општествениот сектор 

7 Просечен месечен чист личен доход по работ-
ник зголемен за стапката под реден број 6 
(реден број 5 плус реден број 5 помножен со 

•реден број 6) 
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8 БРОЈ на работници за кои се врши исплата на 
аконтациите на чистите лични доходи ут-
врден врз база на часовите на работа 

9 Износ на средствата за исплата на чистите 
лични доходи (реден број 7 помножен со ре-
ден број 8) 

213. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81) источка 12 од Одлу-
ката за остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

ПРЕСМЕТКА 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ 
НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕ 
ПОКРИЕНА ЗАГУБА ЗА 1983 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1 МАРТ ДО 1984 ГОДИНА 

Реден 
број Елементи Износ 

1 2 3 

1 Чисти лични доходи и надомести на чистите 
лични доходи за 1983 година 

2 Број на месеци на работење во 1983 година 
3 Просечен месечен чист личен доход за 1983 

година (реден број 1 поделен со реден број 2) 
4 Бројот на месеци од месец март 1984 година 

до заклучно со месецот за кој се врши испла-
та 

5 Износ на средствата (реден број 3 помножен 
со реден број 4) 

6 50% од растежот на чистите лични доходи во 
општествениот сектор 

7 Износот на средствата што можат да се ко-
ристат за исплата на чистите лични доходи 
за периодот од 1 март 1984 година (реден 
број 5 плус реден број 5 помножен со реден 
број 6) 

8 Исплатени аконтации на чистите лични дохо-
ди за периодот од 1 март 1984 година до де-
нот кога се врши исплата 

9 Разлика за исплата (реден број 7 минус реден 
број 8) 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
каЈ Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83 и 3/84) точка 2 се ме-
нува и гласи: 

„2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлу-
ка банките ја пресметуваат, и тоа: 

1) по стапка од 13,7% - на депозитите по видување, на 
депозитите орочени до една година, на депозитите ороче-
ни на неопределно време со отказен рок до една година и 
на средствата прибавени со издавање на хартии од вред-
ност со рок за враќање од една година; 

2) по стапка од 2% - на депозитите орочени подолго 
од една година и на депозитите орочени на неопределено 
време со отказен рок подолг од една година. 

Како депозити од одредбата под 2 на став 1 од оваа 
точка не се смета остатокот од депонираните средства ако 
депонентот делумно ги повлекол средствата пред догово-
рениот рок. 

По исклучок од одредбата под 1 на став 1 од оваа 
точка, во периодот од 24 април до 10 мај 1984 година бан-
ките ќе ја применуваат стапката од 12,7% на средствата од 
таа одредба. 

Пресметка на задолжителната резерва според одред-
бата на став 3 од оваа точка банките можат да извршат на 
24 април 1984 година, според состојбата на средствата на 
31 март 1984 година. Кон таа пресметка банките ќе подне-
сат соодветен налог за враќање на разликата настаната 
меѓу состојбата на задолжителната резерва на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговодство и 
состојбата на задолжителната резерва по таа пресметка.'* 

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

О. бр. 27 
24 април 1984 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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214. 

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, 
Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Из-
вршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПЛАС-
МАНИТЕ НА ДОМАШНА ОПРЕМА, БРОДОВИ И 
ШИНСКИ ВОЗИЛА ВО ЗЕМЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ДО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од заедничките цели и задачи утврдени со 

Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/81), а за-
ради спроведување на политиката на пласманите на до-
машна опрема, бродови и шински возила во земјата, учес-
ниците на овој договор се согласни да преземат мерки за 
дополнително кредитирање на пласманите на опрема, 
бродови и шински возила во земјата, врз основа на крите-
риумите предвидени во одредбите на овој договор. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни под опрема, 

бродови и шински возила да се подразбираат финалните 
производи на организациите на здружен труд што се наме-
нети за инвестиции во стопанството, во следните дејнос-
ти: 

1) металопреработувачката дејност; 
2) машиноградбата; 
3) производството на сообраќајни средства; 
4) бродоградбата; 
5) производството на шински возила; 
6) производството на електрични машини и апарати. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-

ките на своите права и должности ќе преземаат мерки да 
се обезбедуваат дополнителни средства за кредитирање на 
пласманите на домашна опрема, бродови и шински вози-
ла, согласно со Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, со општествените планови 
на републиките и општествените планови на автономните 
покраини за периодот од 1981 до 1985 то дина, со текушти-
те акти на економската политика, со одлуките за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика, како и со 
договорите за развојот на одделни гранки и дејности, за 
секоја година, од следните можни извори: 

1) здружени средства на организациите на здружен 
труд; 

2) кредитен потенцијал на банките; 
3) средства на штедење кај поштенската штедилница; 
4) средства на организациите што се занимаваат со 

работи на осигурување; 
5) средства на депозитот на општествено-пол итич ки-

те заедници; 
6) средства од примарна емисија. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземаат мерки ко-
рисници на кредитите од овој договор да бидат организа-
циите на здружен труд - производители односно продава-
чи, ако опремата, бродовите и шинските возила ги прода-
ваат на организациите на здружен труд - купувачи под 
условите утврдени во купопродажните договори. 

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе ги 
утврдуваат единствените услови за кредитирање на един-
ствениот југословенски пазар во согласност со одредбите 
на став 1 од овој член. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
учесниците на овој договор се согласни основните банки 
на териториите на републиките и автономните покраини 
да одобруваат кредити за пласман на домашна опрема, 
бродови и шински возила во земјата, само на организаци-
ите на здружен труд што произведуваат односно продава-
ат домашна опрема, бродови и шински возила кај кои 
учеството на извозот на конвертибилното подрачје изнесу-
ва најмалку 10% од вкупниот приход. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, кре-
дитите за пласман на домашна опрема, бродови и шински 
возила во земјата можат да се одобруваат од средствата 
утврдени во член 3 точ. 1 до 5 на овој договор, и на оние 
организации на здружен труд што произведуваат односно 
продаваат опрема, бродови и шински возила кај кои учес-
твото на вкупниот извоз изнесува најмалку 10% од вкупни-
от приход, ако за тоа постојат реални можности. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни кредитите за 

пласман на опрема, бродови и шински возила во земјата 
да се даваат со рок за враќање од две до десет години, за-
висно од видот, количеството и вредноста на опремата, 
бродовите и шинските возила, а според следните критери-
уми: 

1) опремата за изградба на комплетни објекти по сис-
темот на инжењеринг во која домашните производители 
учествуваат со над 50% од вредноста, се кредитира до 80% 
од договорената цена - на рок до 10 години; 

2) заокружените технолошки линии, машините, уре-
дите и компонентите за технолошки линии, вклучувајќи 
ги и средствата и системите за мерење, контрола, регула-
ција и автоматизација на процесот на работата на маши-
ните и постројките и сметачките системи, се кредитираат 
до 60% од договорената цена - на рок до седум години; 

3) сериската опрема, освен бродови и шински возила, 
се кредитира до 50% од договорената цена - на рок до пет 
години; 

4) шинските возила, бродовите, средствата на интег-
ралниот транспорт и на опремата за терминали, се креди-
тираат до 70% од договорената цена - на рок до девет го-
дини; 

5) челичните конструкции, освен дигалки, транспор-
тери, индустриски садови, свртници и преносници, резер-
воари и цистерни, се кредитираат до 30% од договорената 
цена - на рок до три години. 

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека по-
блиску ќе ги утврдат условите за кредитирање, во соглас-
ност со одредбите од став 1 на овој член. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни да преземат 

мерки, во рамките на Стопанската комора на Југославија 
- на општите здруженија, да се утврди листата на опрема-
та, бродовите и шинските возила чиј пласман ќе се креди-
тира според одредбите на овој договор, најдоцна до 15 ју-
ни 1982 година. 
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Учесниците на овој договор се согласни, по потреба 
да ја дополнуваат листата од став 1 на овој член за годи-
ната во која ќе се укаже таква потреба. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни да ги опреде-

лат финансиските организации преку кои ќе се даваат кре-
дити за намените утврдени со овој договор. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, во 

рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки 
за спроведување на овој договор. 

Член 9 
Секој учесник на овој договор може да даде иниција-

тива за повторно разгледување на прашањата и односите 
што се предмет на овој договор, како и за поведување по-
стапи д за негова измена и дополнение. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни своите акти 

со кои се регулирани прашањата за кредитирање на до-
машна опрема во земјата да се усогласат со одредбите на 
овој договор. 

Член 11 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници - учесници на овој договор. 

Член 12 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 20 април 1984 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Недељко Мандиќ, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Абрахам Мандиќ, е. р. 
заменик на републичкиот секретар 

за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Љубомир Коруновски, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

д-р Јоже Кунич, е. р. 
заменик на републичкиот секретар 

за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Борислав Атанацковиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 
Јово Галиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Мојсие Васовиќ, е. р. 
заменик на републкчкиот секретар 

за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Исидор Секицки, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Керим Керими, е. р. 
директор на покраинската управа 

за сообраќај 

ОДЛИКУВАЊА 4 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Ту-
ниска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

2оић1г ЅНеШ, амбасадор на Туниска Република во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 82 
26 септември 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Видое Жарковиќ, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во унапредувањето на односите 

помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија« Комисијата на Европските заедници и земјите чден-
ки на Европската економска заедница во Белград 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Негтап де 1̂ ап&е, шеф на Постојаната комисија на 
Европските заедници во Белград. 

Бр. 83 
26 септември 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Видое Жарковиќ, е. р. 
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С О Д Р Ж 
Страна 

208. Одлука за распоредување на функциите во гру-
пите на функциите и за определување на коефи-
циентите 695 

209. Одлука за престанување на важењето на Одлука-
та за зголемување на личниот доход на функцио-
нерите од член 8а од Законот за личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на лични-
те доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 695 

210. Одлука за условите за користење на средствата 
на придонесот за станбена изградба издвоени на 
посебна сметка на Собранието на СФРЈ 696 

211. Правилник за дополненија на Правилникот за 
вршење на воената обврска 696 

И Н А : 
Страна 

212. Правилник за начинот на утврдување на сред-
ствата за исплата на аконтациите на чистите 
лични доходи во 1984 година од страна на корис-
никот на општествени средства што не ги нами-
рил втасаните обврски или искажал непокриена 
загуба во завршната сметка за 1983 година 697 

213.Одлука за измена на Одлуката за задолжителната 
резерва на банките кај Народната банка на Ју-
гославија — 699 

214. Договор за критериумите за кредитирање на 
пласманите на домашна опрема, бродови и шин-
ски возила во земјата во периодот до 1985 годи-
на 700 
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