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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН. 
ОСАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА 

СОРАБОТКА 
Се прогласува Законот за Југословенската банка за 

меѓународна економска соработка, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 28 мај 1987 година. 

П бр. 703 \ 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с, р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА 

ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Југословенската банка за меѓународна економска со-

работка (во натамошниот текст: Југословенската банка) е 
финансиска организација со правата, обврските и одговор-
ностите што се утврдени со овој закон. 

Работите на рефинансирање, кредитирање и осигуру-
вање од некомерцијални ризици, што ги врши Југословен-
ската банка во согласност со овој закон, се од посебен оп-
штествен интерес. 

Југословенската банка се основа со Самоуправната 
спогодба за основање на Југословенска банка. 

, Член 2 
Одредбите од Законот за основите на банкарскиот и 

кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86,34/86 и 72/,86) и одредбите од Законот за кредитните 
односи со странство (,“,Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), 
што се однесуваат на засновањето кредитни односи со 
странство од страна на банките овластени за работи со 
странство, се применуваат и на Југословенската банка, ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

1 ОСНОВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 

Член 3 
Основачи на Југословенската банка можат да бидат 

основни и други организации на здружен труд и други оп-
штествени правни лица, кои со средст,вата со кои работат 
можат да ги извршуваат обврските односно да го поднесу-

ваат ризикот утврден со овој закон и со Самоурпавната 
спогодба за основање на Југословенка банка (во, ната-
мошниот текст: основачи на Југословенската банка) зара-
ди остварување на своите и заедничките интереси и на по-
себните општествени интереси во областа на економските 
односи со странство. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на произво-
ди со посебна намена може да биде учесник во склучување-
то на Самоуправната спогодба за основање на Југословен-
ска банка. 

Член 4 
Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-

венска банка се утврдуваат особено: 
1) заедничките цели што Југословенската банка тре-

ба да ги оствари и работите што ги врши во согласност со 
овој закон; 

2) средствата што основачот на Југословенската 
банка ги здружува, начинот и рокот на уплатувањето на 
тие средства и условите и начинот на нивното користење; 

3) правата, обврските и одговорностите на основа-
чите на Југословенската банка и начинот на поднесување-
то на ризикот од работењето на Југословенската банка; 

4) условите и начинот на стекнување и распоредува-
ње на приходите и на заедничкиот доход; 

5) начинот на формирање и користење на средствата 
на фондовите на Југословенската банка; 

6) мерките и одговорностите за обезбедување лик-
видност на Југословенската банка; 

7) условите за стекнување и престанување на права-
та на основачите на Југословенската банка и условите за 
истапување од Југословенската банка; 

8) постапката за донесување на среднороЧниот и го-
дишниот план на Југословенската банка и мерките за ни-
вното извршување; 

9) начинот на донесување на општите акти, актите 
на деловната политика и други акти; 

10) начинот на остварување контрола над работење-
то на Југословенската банка; 

11) основните одредби за надлежностите на органите 
на Југословенската банка во врска со внатрешната органи-
зација и систематизацијата на задачите и работите и со из-
борот на работниците со посебни овластувања и одговор-
ности; 

12) основните одредби за положбата на работниците 
во Работната заедница, како и правата, обврските и одго-
ворностите во раководењето со Работната заедница на Ју-
гословенската банка; 

13) начинот на управување и основните одредби за 
начинот на одлучување на органите на Југословенската 
банка, како и за нивната одговорност за работењето на Ју-
гословенската банка; 

14) начинот и содржината на известувањето на осно-
вачите на Југословенската банка за нејзината деловна ак-
тивност; 

15) начинот на претставување и застапување на Југо-
словенската банка; 

16) начинот на измени и дополненија на Самоуправ-
ната спогодба за основање на Југословенската банка. 

Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка можат да се уредат и други прашања што се 
од интерес за основачите на Југословенската банка. 

Член 5 
Југословенската банка има статут. 
Статутот на Југословенската банка го донесува Со-

бранието на Југословенската банка, а го потврдува Собра-
нието на СФРЈ. 
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Со Статутот на Југословенската банка се уредуваат 
особено: 

1) работењето на Југословенската ^анка; 
2) начинот на управување, видовите органи, изборот 

на органите и нивните права, должности и одговорности; 
3) основните одредби за внатрешната организација 

на Југословенската банка; 
4) начинот на донесување на планот и актите за де-

ловната политика на Југословенската банка; 
5) начинот на усогласување на ставовите на основа-

чите на Југословенската банка; 
6) начинот на формирање и користење на средствата 

на фондовите на Југословенската банка; 
7) претставувањето и застапувањето на Југословен-

ската банка; 
8) контролата на работењето на Југословенската бан-

ка. 
Член 6 

Југословенската банка е правно, лице со права, обвр-
ски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на 
СФРЈ, на овој закон и на Самоуправната спогодба за осно-
вање на Југословенска банка. 

Југословенската банка се запишува во судскиот ре-
гистар. 

Уписот во судскиот регистар се врши на барање од 
овластеното лице на Југословенската банка, кое поднесу-
ва: 

1) пријава за упис во судскиот регистар; 
2) склучена Самоуправна спогодба за основање на Ју-

гословенска банка; 
3) други исправи согласно со прописите за уписот во 

судскиот регистар. 
Член 7 

Седиштето на Југословенската банка е во Белград. 

Член 8 
Југословенската банка може, по прибавена соглас-

ност од Сојузниот извршен совет, да стапи во членство на 
странски финансиски и други организации, во согласност 
со сојузниот закон, а врз основа на одлука на Собранието 
на Југословенската банка. 

3. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА БАНКА 

Член 9 
Југословенската банка може да отвора претставниш- -

тва во странство, под условите и на начинот што се ут-
врдени со сојузниот закон со кој се уредува вршењето на 
стопански дејности во странство, а врз основа на одлука 
на Собранието на Југословенската банка. 

Член 10 
Југословенската банка, во согласност со овој закон и 

под условите утврдени со нејзините општи акти, ги рефи-
нансира основните и здружените банки за кредитирањето 
на работите на извоз што ги склучиле основачите на Југо-
словенската банка на кредит со рок подолг од една годи-
на, и тоа за: 

1) извоз на опрема и бродови; 
2) изградба на комплетни објекти во странство; 
3) реализација на извозните проекти, заедничките 

програми или потфати во странство, по работите на извоз 
од точ. 1, 2 и 4 на овој став, во кои настапуваат повеќе ос-
новачи на Југословенската банка односно повеќе основни 
и здружени банки; 

4) изведување на инвестициони работи; 
5) вложувања во сопствени и мешовити претпријати-

ја во странство, како и за кредити што основачите на Југо-
словенската банка им ги даваат на сопствени и на мешови-
ти претпријатија во странство за основни и трајни обртни 
средства; 

6) вршење на истражни работи, изработка на студии 
и проекти и други форми на прединвестициони активнос-
ти; 

7) извоз на индустриски стоки за инвестиции, за из-
градба на комплетни постројки или објекти во странство 
кога одобрувањето на кредит е барање од условите за под-
несување понуди. 

Југословенската банка ги рефинансира основните и 
здружените банки за кредитирањето на работите на извоз 
што ги склучиле основачите на Југословенската банка, а 
што се однесуваат на: 

1) држењето стоки на консигнационен склад во стран-
ство заради трајно присуство на странскиот пазар; 

2) изнајмувањето на опрема во странство; 
3) извозот од точ. 1), 2), 3) и 4) на став 1 од овој член 

за кој е договорено одложено или задржано плаќање. 
Југословенската банка ја рефинансира Сојузната ди-

рекција за промет и резерви на производи со посебна на-
мена за кредитирањето на работите на извоз на производи 
со посебна намена што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет и за кои ќе даде согласност за извоз на одделни паза-
ри. 

Рефинансирањето на основните и здружените банки и 
на Воениот сервис за работите од ст. 1, 2 и 3 на овој член, 
Југословенската банка го врши под услов основната бан-
ка, здружената банка и Воениот сервис претходно да дале 
кредит за извозната робата која се рефинансира. 

Југословенската банка мо^е да ја рефинансира основ-
ната и здружената банка за кредитирањето на работата од 
став 1 на овој член и ако таа банка му дала кредит на 
странски купувач или нарачувач на работи, на странска 
банка или на друго странско лице. 

Член И 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузната 

дирекција за промет и резерви на производи со посебна 
намена и по прибавено мислење од Југословенската банка, 
пропишува кои производи со посебна намена од став 3 на 
член 10 од овој закоѓможат да бидат предмет на рефинан-
сирање. 

Член 12 
Југословенската банка ги дава кредитите од член 10 

на овој закон ако основната банка, здружената банка и Во-
ениот сервис претходно му дале кредит на крајниот корис-
ник. 

Под кредит од став 1 на овој член се подразбира ефек-
тивно искористениот кредит од страна на крајниот корис-
ник. 

Поблиските услови и начинот на користење на даде-
ниот кредит од член 10 на овој закон ги утврдува Југосло-
венската банка со својот општ акт. 

Член 13 
Југословенската банка може во согласост со условите 

утврдени со нејзините општи акти да им дава кредити на 
своите основачи за работите на извоз на кредит од член 10 
став 1 точка 2 на овој закон, ако во нивната реализација 
учествуваат повеќе основачи на Југословенската банка од-
носно повеќе основни и здружени банки и за работите на 
извоз на кредит од член 10 став 1 точка 3 на овој закон, ако 
во нивната реализација учествуваат изведувачи и испора-
чувачи од повеќе земји односно повеќе странски банки. 

Кредитите од став 1 на овој член Југословенската 
банка може да ги дава и со учество на заинтересираните 
основни односно здружени банки. 

Член 14 
Југословенската банка може да им дава кредити на 

странски купувачи и на странски банки од свое име и за 
сметка на основачите на Југословенската банка за работи-
те на извоз од член 10 став 1 на овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Ју-
гословенската банка може да им дава кредити на странски 
купувачи и странски банки од свое име и за своја сметка за 
работите на извоз од член 10 став 1 точ. 1), 2), 3), 4) и 6) на 
овој закон ако со давањето на кредитот: 

- се овозможува учество во ^финансирањето на про-
екти од програмата на Светската банка и,ли на друга меѓу-
народна финансиска организација; 

- се овозможува учество во ^финансирањето на ра-
ботите во кои како изведувачи се јавуваат странски фир-
ми^ а како кредитори странски банки; 

- може да се обезбеди рефинансирање во странство 
врз база на хартии од вредност примени за обезбедување 
на наплатата. 

Условите и начинот на одобрувањето на кредитите 
од ст. 1 и 2 на овој член се утврдуваат со општите акти на 
Југословенската банка. 
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Член 15 
Југословенската банка може да склучув“а со странски 

банки и со други финансиски организации рамковни кре-
дитни аранжмани за условите на кредитирањето на рабо-
тите на извоз што таа ги рефинансира или кредитира во 
согласност со одредбите на чл. 10, 13 и 14 од овој закон. 

Член 16 
Југословенската банка е должна, во рамките на својот 

предмет на работење, да врши и определени работи што 
ќе и се доверат со сојузен закон и со пропис на Сојузниот 
извршен совет донесен врз основа на сојузниот закон. 

Член 17 
Југословенската банка ја развива и унапредува делов-

ната соработка со меѓународните финансиски организа-
ции врз проектите во странство. 

Југословенската банка го организира и поттикнува 
учеството на југословенските организации на здружен 
труд во реализацијата на проектите во странство во чие 
финансирање учествуваат меѓународни финансиски орга-
низации. 

Член 18 
Југословенската банка иницира договарање и само-

управно спогодување и учествува со своите основачи во 
договарањето и самоуправното спогодување за финанси-
рањето и за другите прашања во врска со организираното 
настапување во странство и заедничкото настапување со 
странски лица. 

Југословенската банка може да ги врши работите 
што ќе и се доверат со општествените договори односно 
со самоуправните спогодби од став 1 на овој член. 

Член 19 
Југословенската банка ги рсигурува извозните работи 

од некомерцијални ризици и учествува во осигурувањето 
на извозните работи од комерцијални ризици. 

Осигурувањето на извозните работи против некомер-
цијални ризици се врши во согласност со Законот за фи-
нансирањето и осигурувањето на извозните работи про-
тив некомерцијални ризици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/73 и 52/79) и со општите и посебните услови за осигу-
рување утврдени со општите акти на Југословенската бан-
ка. 

Југословенската банка може да учествува во осигуру-
вањето на извозните работи од комерцијални ризици само 
со заедниците за осигурување на имот и лица. 

Член 20 
Југословенската банка донесува одлуки за рефинанси-

рање и кредитирање под услов за побарувањата во стран-
ство да е донесена одлука за осигурување на извозната ра-
бота од некомерцијални ризици. 

Член 21 
Југословенската банка, во рамките на своето работе-

ње, врши аналитичко-истражувачки, информативни, кон-
султативни и организациони работи во областа на еко-
номската соработка со странство, а особено: 

1) ги следи и анализира условите на пазарите на про-
изводи и услуги од областа на своето работење; -

2) го организира системот на информирање за стран-
ските пазари и за можностите за ангажирање на основачи-
те врз нови извозни работи; 

3) соработу-ва со соодветните организации во стран-
ство и во земјата во следењето на развојот на техниката и 
технологијата и предлага организирање на соодветни 
форми на размена се странство во областа на техниката и 
технологијата и учествува во тоа организирање; 

4) ги испитува можностите за воспоставување на до-
лгорочни форми на соработка со странски лица и ја орга-

низира таа^ соработка; 
'5) ги следи и проучува економско-финансиските 

движења на странските пазари; 
6) им предлага на надлежните органи и организации 

мерки за унапредување на економската соработка со 
странство. 

,Член 22 
Југословенската банка може за работите што ги врши 

во согласност со чл. 13 и 14 на овој закон да дава гаранции 
до височина на својот кредитен гаранциски потенцијал, 
што го утврдува Сојузниот извршен совет во рамките на 
проекцијата на платниот биланс на Југославија. 

Член 23 
Југословенската банка може за работите што ги ре-

финансира и кредитира да прима хартии од вредност, да 
ги реесконтира и врз подлогата на тие хартии; од вредност 
да зема кредити од свое име, а за сметка на основачите на 
Југословенската банка во рамките на проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија. 

4. СРЕДСТВА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
БАНКА 

Член 24 
Средства за работење на Југословенската банка, ос-

вен за вршење работите на осигурување, се обезбедуваат 
од следните извори: 

1) од средствата на основачките влогови на членови-
те на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни 
работи, што со самоуправна спогодба се пренесени врз Ју-
гословенската банка; 

2) од средствата што се здружени во Фондот за кре-
дитирање и осигурување на извозни работи, по основа на 
закони и д руги прописи за отстапувањето на тие средства, 
права и обврски; 

3) од средствата на кредитите на Народната банка на 
Југославија што членовите на Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи ги пренеле врз Југословен-
ската банка ; 

4) од средствата што основачите на Југословенската 
банка ќе ги здружат во фондовите на Југословенската бан-
ка или ќе ги депонираат со отказен рок подолг од една го-
дина; 

5) од средствата што банките ќе ги здружат од кре-
дитниот потенцијал врз основа на самоуправна спогодба, 
чијшто обем се утврдува со среднорочниот план; 

6) од средствата на кредитите што Југословенската 
банка ќе ги прибави од свое име, а за сметка на своите ос-
новачи од банки и од други општествени правни лица; 

7) од средствата на странски кредити што Југосло-
венската банка ќе ги прибави од свое име, а за сметка на 
своите основачи, во согласност со сојузниот закон; 

8) од средствата на депозитите на странски лица при-
бавени во согласност со сојузниот закон; 

9) од средствата што Југословенската банка ќе ги 
прибави со издавање на обврзници во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и во странство, од свое 
име, а за сметка на своите основачи, во согласност со со-
јузниот закон и со други прописи и со проекцијата на 
платниот биланс на Југославија; 

10) од средствата на краткорочните кредити што На-ч 
родната банка на Југославија ќе А ги одобри на Југосло-
венската банка во согласност со целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика, што ќе ги утврди Собра-
нието на СФРЈ; 

11) од средствата што општествено-политичките за-
едници ќе ги насочат за намените од став 1 на овој член; 

12) од други извори на средства што со прописи ќе се 
насочат за намените од став 1 на овој член. 

Член 25 
Југословенската банка може за вршење на работите 

од член 14 став 2 на овој закон да зема кредити во стран-
ство од свое име и за своја сметка, во согласност со проек-
цијата на платниот биланс на Југославија и со политиката 
на задолжување во странство, и во рамките на својот ут-
врден кредитно-гаранциски потенцијал. 

Член 26 
Југословенската банка во врска со кредитните работи 

со странство, како и со други работи што ги врши во сог-
ласност со овој закон, може да врши работи на платен 
промет со странство. 
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Член 27 
Народната банка на Југославија може, во согласност 

со мерките на економската прлитика на Југославија, за 
средствата за вршење на работите утврдени со овој закон 
да пропише за Југословенската банка: височина на за-
должителната резерва кај Народната банка на Југослави-
ја, услови и начин на користење на таа резерва, одржување 
на минималната ликвидност, структура на пласманот по 
рокови на втасаност и усогласување на роковите на плас-
манот со структурата на изворите на средствата според 
нивната рочност, минимален износ на посебната резерва 
на ликвидноста, како и обврска на Југословенската банка 
определен износ да држи во девизи или во други девизни 
ликвидни пласмани како минимална резерва за одржува-
ње на ликвидноста во плаќањата со странство. 

Член 28 
Средства за осигурувале на извозните работи се: 
1) премиите за осигурување и средствата на резерви-

те за осигурување што осигурениците ќе ги уплатат во Ју-
гословенската банка, како и средствата на резервите за 
осигурување што членовите на Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозните работи, по престанување на тој 
фонд, ги пренеле врз Југословенската банка, во согласност 
со Самоуправната спогодба за здружување во Југословен-
ската банка; 

2) средствата што федерацијата ги обезбедува според 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредува финансира-
њето на осигурувањето на извозните работи од некомер-
цијални ризици. 

5. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА БАНКА 

Член ,29 
Со Југословенската банка управуваат основачите 

што ја склучиле Самоуправната спогодба за основање на 
Југословенска банка или А пристапиле. 

Во управувањето со Југословенската банка основачи-
те на Југословенската банка имаат исти права и обврски. 

Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка можат да им се ограничат определени права 
на управување'на оние основачи што не ги извршуваат об-
врските од Самоуправната спогодба за основање на Југо-
словенска банка, како и други обврски спрема Југословен-
ската банка, додека тие обврски не ги извршат. 

Член 30 
Орган на управување со Југословенската банка е Со-

бранието на Југословенската ба^ка. 
Собранието на Југословенската банка го сочинуваат 

делегати на основачите на Југословенската банка. 
Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-

венска банка се утврдуваат бројот на делегатите и начи-
нот на изборот на делегатите за Собранието на Југосло-
венската банка. 

Член 31 
Собранието на Југословенската банка: 
1) утврдува дека е склучена Самоуправната спогодба 

за основање на Југословенска банка; 
2) донесува Статут на Југословенската банка; 
3) донесува среднорочен и годишен план и мерки за 

нивно спроведувања како и акти на деловната политика 
на Југословенската банка; 

4) одлучува за условите за давање кредити; 
5) одлучува за обемот на задолжувањето на Југосло-

венската банка во Југославија и во странство; 
6) го разгледува и усвојува извештајот за работата 

на Југословенската банка; 
7) ја усвојува завршната сметка на Југословенската 

банка и одлучува за употребата и распоредувањето на ос-
тварениот приход; 

8) одлучува за исправка на вредноста на спорните и 
сомнителните побарувања и за отписот на ненаплативите 
побарувања; 

9) донесува програма за развој и работење на Југо-
словенската банка и дава насока за остварувањето на таа 
програма; 

О 

10) ги избира и разрешува претседателот на Собрани-
ето на Југословенската банка и членовите на органите на 
Југословенската банка; 

11) склучува од името на Југословенската банка само-
управна спогодба за меѓусебните односи на Југословенска-
та банка и работниците на Работната заедница на Југосло-
венската банка и други самоуправни спогодби во соглас-
ност со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка; 

12) одлучува за именувањето и разрешувањето на 
членовите на колегијалниот работоводен орган на Југо-
словенската банка. 

Член 32 
Собранието на Југословенската банка заседава по по-

треба, а најмалку еднаш годишно. 
Со работата на Собранието раководи претседателот 

на Собранието на Југословенската банка. 
Собрание свикува претседателот на Собранието на 

Југословенската банка. 
Претседателот на Собранието на Југословенската 

банка е должен да го свика Собранието на барање од една 
третина делегати на Собранието на Југословенската бан-
ка, од Извршниот одбор на Југословенската банка, од Со-

ветот на Југословенската банка и од колегијалниот рабо-
товоден орган- на Југословенската банка. 

Член 33 
Органи на Југословенската банка се: 
1) Извршниот одбор; 
2) Одборот за осигурување; 
3) Контролниот одобр; 
4) Колегијалниот работоводен орган. 
Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-

венска банка, со Статутот на Југословенската банка или со 
одлука на Собранието на Југословенската банка можат да 
се формираат и други органи. 

Со Статутот на Југословенската банка односно со од-
лука на Собрението на Југословенската банка може да се 
предвиди формирање на стручни одбори, комисии и други 
стручни тела за подготовка на предлози и давање мисле-
ња за определени прашања од работењето на Југословен-
ската банка. 

Член 34 
Извршен орган на Собранието на Југословенската 

банка е Извршниот одбор. 
Членовите на Извршниот одбор ги избира Собрание-

то на Југословенската банка од редот на работниците на 
основачите на Југословенската банка. 

Со Статутот на Југословенската банка се утврдува 
начинот на изборот, составот и бројот на членовите на Из-
вршниот одбор. 

Член 35 
Извршниот одбор ги врши особено следните работи: 
1) ги подготвува предлозите на актите и мерките што 

ги донесува Собранието на Југословенската банка; 
2) донесува одлуки за земањето и давањето кредити 

во земјата и во странство, за давањето гаранции и за изда-
вањето обврзници, во согласност со плановите и актите на 
деловната политика; 

3) се грижи за остварувањето на задачите од средно-
рочниот план и од годишниот план на Југословенската 
банка и за извршувањето на други одлуки на Собранието 
на Југословенската банка; 

4) го одобрува извештајот за пописот на средствата и 
изворите на средства; 

5) врши и други работи помеѓу седниците на Собра-
нието, во рамките на овластувањата утврдени со Стату-
тот на Југословенската банка и со посебни одлуки на Со-
бранието на Југословенската банка. 

Член 36 
Извршниот одбор на Југословенската банка им под-

несува на основачите на Југословенската банка завршна 
сметка и периодични пресметки, со извештај за нејзината 
работа. 

Завршната сметка и годишниот извештај за работата 
на Југословенската банка се поднесува до Сојузниот из-
вршен совет и Собранието на СФРЈ^ 
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Собранието на СФРЈ донесува одлука за потврдува-
ње на завршната сметка на Југословенската банка. 

Член 37 
Членовите на Одборот за осигурување ги избира и 

разрешува Собранието на Југословенската банка од редот 
на работниците на основачите на Југословенската банка. 

Сојузниот извршен совет менува еден член на Одбо-
рот за осигурување и негов заменик. 

Со Статутот на Југословенската банка се утврдува 
начинот на избор, составот и бројот на членовите на Од-
борот за осигурување. 

, Член 38 
Одборот за осигурување одлучува за осигурувањето 

на извозните работи од некомерцијални ризици, во соглас-
ност со утврдената плитика на економските односи со 
странство и со општите акти на Југословенската банка. 

Одборот за осигурување врши и други работи во сог-
ласност со Статутот и со други општи акти на Југословен-
ската банка. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Одборот за 
осигурување^ Југословенската банка, донесува одлука за 
износите до кои може да се врши осигурување по региони 
од некомерцијалните ризици. 

Член 39 
Орган на контрола на работењето на Југословенската 

банка е Контролниот одбор. 
Членовите на Контролниот одбор ги избира и разре-

шува Собранието на Југословенската банка од редот на 
работниците на основачите на Југословенската- банка. 

Сојузниот извршен совет го именува претседателот 
на Контролниот одбор и неговиот заменик. 

Со Статутот на Југословенската банка се утврдуваат 
начинот на избор, составот и бројот на членовите на Кон-
тролниот одбор. 

Член 40 
Контролниот одбор врши контрола над примената 

на одредбите од овој закон, Самоуправната спогодба за 
основање на Југословенската банка, актите на деловната 
политика и другите општи акти на Југословенската банка. 

Член 41 
Извештајот за извршената контрола Контролниот 

одбор го поднесува до Сојузниот извршен совет, до Со-
бранието на Југословенската банка, до другите органи на 
Југословенската банка и до Советот на Југословенската 
банка, на начинот и во роковите утврдени со Статутот на 
Југословенската банка. 

Член 42 
Југословенската банка има колегијален работоводен 

орган. 0 

Поблиските одредби за начинот на именување и раз-̂  
решување и за правата и должностите на колегијалниот 
работоводен орган на Југословенската банка се утврдува-
ат со Самоуправната спогодба за основање на Југословен-
ската банка и со нејзиниот статут, во согласност со зако-
нот. 

Правата и должностите на колегијалниот работово-
ден орган во однос на Работната заедница на Југословен-
ската банка (во натамошниот текст: Работната заедница) 
се утврдуваат со Статутот на Југословенската банка, со 
други општи акти и со самоуправните спогодби склучени 
помеѓу Југословенската банка и Работната заедница. 

Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венската банка и со самоуправната спогодба склучена по-
меѓу Југословенската банка и Работната заедница посебно 
ќе се утврдат правата и должностите на колегијалниот ра-
ботоводен орган во остварувањето не кадровската поли-
тика во Работната заедница, како и правата и должности-
те во врска со утврдувањето на предлогот за внатрешната 
организација и систематизација на задачите и работите. 

Член 43 
Претседателот на колегијалниот работоводен орган 

на Југословенската банка го избира и разрешува Собрани-

ето на Југословенската банка, во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Претседателот на колегијалниот работоводен орган 
на Југословенската банка: 

1) ја претставува и застапува Југословенската банка; 
2) учествува во работата на органите на Југословен-

ската банка; 
3) се грижи за спроведувањето на одлуките и мерките 

на Собранието на Југословенската банка и на другите ор-
гани; 

4) покренува иницијатива и дава предлози за унапре-
дување на работењето на Југословенската банка и за ос-
тварување на среднорочниот и годишниот план на у Југо-
словенската банка. 

Член 44 
Претседателот на колегијалниот работоводен орган 

му е одговорен за својата работа на Собранието на Југо-
словенската банка и на Извршниот одбор на Југословен-
ската банка. 

Член 45 
Колегијалниот работоводен орган е одговорен особе-

но за: 
1) применувањето на мерките што се донесуваат за-

ради остварување на задачите на паричната, кредитната и 
девизната политика; 

2) извршувањето на одлуките на Собранието на Југо-
словенската банка и на другите органи на Југословенската 
банка; 

3) применувањето на Самоуправната спогодба за ос-
новање на Југословенска банка и на Статутот на Југосло-
венската банка; 

4) спроведувањето на општествените договори и са-
моуправните спогодби што ќе ги склучи, односно кон кои 
ќе пристапи Југословенската банка; 

5) спроведувањето на среднорочниот и годишниот 
план на Југословенската банка и нејзината деловна поли-
тика; 

6) одржувањето на ликвидноста на Југословенската 
банка. 

Член 46 
Ако претседателот на колегијалниот работоводен ор-

ган на Југословенската банка смета дека актот на органот 
од чл. 30 и 33 од овој закон е во спротивност со законот, со 
Самоуправната спогодба за основање на Југословенска 
банка или со Статутот на Југословенската банка, ќе го 
предупреди за тоа органот што го донесол тој акт. 

Ако органот од чл. 30 и 33 на овој закон и по предуп-
редувањето остане при својот акт, претседателот на коле-
гијалниот работоводен орган ќе го запре од извршување-
то тој акт, освен поединечниот акт донесен во управна по-
стапка и актот според кој за конечното одлучување е пред-
видена надлежност на судот, и во рок од три дена од денот 
кога е запрен актот ќе ги извести Сојузниот извршен со-
вет, Собранието на Југословенската банка и Советот на 
Југословенската банка. 

6. СОВЕТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 

Член 47 
Во Југословенската банка се формира Совет на Југо-

словенската банка. 
Претседателот и секретарот на Советот на Југосло-

венската банка ги назначува Сојузниот извршен совет, при 
согласност од надлежните републички и покраински орга-
ни. 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, сојузниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на надворешната трговија, Народната банка на Ју-
гославија, Стопанската комора на Југославија и 
Здружението на банките на Југославија, во Советот на Ју-
гословенската банка именуваат по еден член и по еден за-
меник. 

Извршниот одбор на Југословенската банка од редот 
на своите членови именува еден член во Советот на Југо-
словенската банка. 
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Претседателот на колегијалниот работоводен орган 
на Југословенската банка е член на Советот на Југословен-
ската банка по својата положба. 

Член 48 
Седница на Советот на Југословенската банка свику-

ва и со неа раководи претседателот на Советот на Југосло-
венската банка. 

Начинот на работата и одлучувањето на Советот се 
уредува со посебен акт на Советот на Југословенската бан-
ка. 

Стручните и административните работи за потреби-
те на Советот на Југословенската банка ги врши Работна-
та заедница. 

Член 49 
Заради усогласување на работењето на Југословен-

ската банка со општите општествени интереси, општес-
твените планови и други акти на економската политика на 
Југославија, Советот на Југословенската банка ги разгле-
дува годишните, извештаи за работењето на Југословен-
ската банка и другите извештаи потребни за работата на 
Советот на Југословенската банка. 

Покрај задачите од став 1 на овој член, Советот на Ју-
гословенската банка: 

1) им дава предлози и мислења на надлежните органа 
и организации на општествено-политичките заедници во 
врска со унапредувањето на економските односи со стран-
ство, а во рамките на работењето на Југословенската бан-
ка; 

2) ги разгледува предлозите на среднорочните и го-
дишните планови на Југословенската банка и другите ак-
ти на Југословенската банка значајни за нејзиното работе-
ње и за нив им дава предлози и мислења на органите на 
Југословенската банка; 

3) ги разгледува прашањата значајни за работењето 
на Југословенската банка и за нив им дава предлози и мис-
лења на органите на Југословенската банка; 

4) разгледува и други прашања утвредени со сојузен 
закон. 

Член 50 
Ако смета дека одлуката на Собранието на Југосло-

венската банка е во спротивност со општиот општествен 
интерес утврден со општествените планови, со други оп-
шти акти на економската политика, со прописите и мерки-
те за спроведување на таа политика или со законите со 
кои се уредуваат економските односи со странство, Сове-
тот на Југословенската банка ќе го предупреди Собрание-
то на Југословенската банка и ќе го извести за тоа Сојуз-
ниот извршен совет. 

7. ПЛАНИРАЊЕ И ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА ВО ЈУГО-
СЛОВЕНСКАТА БАНКА 

Член 51 
Југословенската банка донесува среднорочен план и 

годишен план за остварувањето на среднорочниот план. 
Во подготвувањето на плановите на Југословенската 

банка се тргнува од: 
1) целите и задачите на општествено-економскиот 

развој на земјата и развојот на економските односи со 
странство; 

2) оценетите можности и условите за развој во перио-
дот за кој се донесува планот; 

3) меѓусебните права, обврски и одговорности ут-
врдени со самоуправната спогодба за основање на Југо-
словенска банка; 

4) обврските според општествените договори и само-
управните спогодби што ги склучиле основните на Југо-
словенската банка, а кои се однесуваат на ТОЈ плански пе-
риод. 

Член 52 
Со плановите на Југословенската банка се утврдува-

ат особено: 
1) заедничките интереси, цели и задачи на развојот и 

условите за нивното остварување, 
2) условите и начинот на здружување и прибавување 

средства и нивното насочување за кредитирање на извозот 
и развојот на економските односи со странство. 

При утврдувањето на плановите на Југословенската 
банка ќе се тргнува од плановите на развој на нејзините 
основачи. 

Член 53 
Со среднорочниот план на Југословенската банка се 

утврдуваат особено: 
1) основните правци и економските показатели на 

развојот на основачите на Југословенската банка; 
2) заедничките интереси и цели на развојот на Југо-

словенската банка, согласно со проекцијата на материјал-
ните рамки и развојот на економските односи на Југосла-
вија со странство; 

3) обемот на здружувањето и прибавувањето на сред-
ства за кредитирање на извозните работи, проширување и 
унапредување на економската соработка со странство; 

4) обемот и структурата на ангажирање средства за 
кредитирање и за заедничко финансирање на поголемите 
конзорцијални настапи во странство; 

5) политиката и целите на осигурување на извозните 
работи од некомерцијални ризици; 

6) правците на развојот и активностите врз унапреду-
вање на долгорочната производствена, инвестициона и 
финансиска соработка со странство и врз развивање на 
системот на деловните информации; 

7) основите на политиката на здружување и користе-
ње на средства во фондовите на Југословенската банка. 

Член 54 
Составен дел на среднорочниот план ца Југословен-

ската банка претставуваат: 
1) планот на кредитниот биланс; 
2) планот на приходите и расходите; 
3) планот на приливот и одливот на девизи; 
4) одлуката за критериумите и показателите за оцена-

та на општествено-економската оправданост на вложува-
њето средства за работите на кредитирање. 

Член 55 
Со годишниот план на Југословенската банка се ут-

врдуваат мерките и активностите за остварување на цели-
те и задачите предвидени со сред порочниот план, при што 
се тргнува од оцената на условите и можностите на разво-
јот во годината за која се донесува планот. 

Со годишниот план на Југословенската банка се ут-
врдуваат особено: 

1) остварувањето на среднорочниот план на Југосло-
венската банка во претходниот период; 

2) условите на работењето, целите и задачите на раз-
војот на Југословенската банка; 

3) изворите и условите за здружување и прибавување 
средства; 

4) намената и начинот на насочувањето на средствата 
за извршување на основните задачи на Југословенската 
банка; 

5) начинот и обемот на осигурување извозните рабо-
ти од некомерцијални ризици; 

6) активноста врз развивањето и унапредувањето на 
повисоките форми на економска и финансиска соработка 
со странство; 

7) правците на активноста врз развивањето и унапре-
дувањето на системот на информациите; 

8) унапредувањето на материјалната основа на тру-
дот на Работната заедница. 

Член 56 
Составен дел на годишниот план на Југословенската 

банка претставуваат актите на деловната политика, и тоа: 
1) план на кредитниот биланс; 
2) план на приходите и расходите; 

. 3) план на приливот и одливот на девизи; 
4) одлука за обемот на задолжувањето во земјата и 

странство; 
5) одлука за каматните стапки и надоместите за из-

вршените услуги; 
6) одлука за мерките за одржување на ликвидноста. 

Член 57 
Југословенската банка ги објавува своите планови и 

актите на деловната политика и им ги доставува на своите 
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основачи на начинот утврден со Статутот на Југословен-
ската банка. 

8. ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА И ПОДНЕСУВА-
ЊЕ НА РИЗИКОТ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 

Член 58 
Со Самоуцравната спогодба за основање на Југосло-

венската банка, со среднорочниот план и со годишниот 
план на Југословенската банка се утврдуваат начинот, 
мерките и одговорностите за одржување на ликвидноста 
на Југословенската банка, како и обемот на потребните-
ликвидни средства во однос на обврските на Југословен-

Колегијалниот работоводен орган на Југословенска-
та банка се грижи и презема мерки за обезбедување на лик-
видност на Југословенската банка и е должен редовно да 
го известува Извршниот одбор за преземените мерки што 
се утврдуваат со одлука на Собранието на Југословенска-
та банка. 

Член 60 
Ако со преземените мерки, односно во роковите што 

се утврдени со тие мерки, не се обезбеди ликвидност на Ју-
гословенската банка, Собранието на Југословенската бан-
ка, по истекот на тие рокови, во рок од 30 дена, ќе донесе 
санациона програма и ќе ги извести за тоа Сојузниот из-
вршен совет, Народната банка на Југославија и Собрание-
то на СФРЈ. 

Член 61 
Ако оцени дека престанувањето на работата на Југо-

словенската банка би предизвикало поголеми растројства 
во економските односи со странство, Народната банка на 
Југославија ја одлага наплатата на дадените кредити на 
начин и под услови што ќе ги утврди Собранието на 
СФРЈ. 

Член 62 
Ако со мерките од чл. 60 и 61 на овој закон, во рок од 

шест месеци од денот на донесувањето на санационата 
програма, не се обезбеди санација на Југословенската бан-
ка, Југословенската банка престанува со работа по исте-
кот на тој рок. 

Член 63 
Престанувањето на работата на Југословенската бан-

ка не ги ослободува основачите од должноста за извршу-
вање на обврските и поднесувале на ризиците што наста-
нале пред престанувањето на нејзината работа. 

Член 64 
За своите обврски Југословенската банка одговара со 

сите средства со кои располага. 
Ако средствата од став 1 на овој член не се доволни 

за намирување на обврските на Југословенската банка, ос-
новачите одговараат за тие обврски, во согласност со Са-
моуправната спогодба за основање на Југословенска бан-
ка. . 

Со откажувањето на Самоуправната спогодба за ос-
новање на Југословенска банка, основачите на Југословен-
ската банка не се ослободуваат од должноста за извршува-
ње на обврските и поднесување на ризиците што настана-
ле од работењето на Југословенската банка пред от-
кажувањето на таа спогодба. 

Член 65 
Ненаплативите побарувања по дадени кредити Југо-

словенската банка ги отпишува врз товар на приходите 
што ќе ги оствари со своето работење. 

Ако ненаплативите побарувања не можат да се отпи-
шат врз товар на приходите на Југословенската банка, се 
отпишуваат врз товар на средствата на фондот на соли-
дарната одговорност на Југословенската банка. 

Ако ненаплативите побарувања не можат да се отпи-
шат врз товар на средствата на фоднот на солидарната 
одговорност, Собранието на Југословенската банка реша-
ва за начинот на отпишувањето и за изворите на средства 
од кои ќе се изврши отпишувањето. 

Искористените средства на фондот на солидарната 
одговорност на Југословенската банка за отпишување на 

ненаплативите побарувања мораат да се вратат во тој 
фонд во рок кој не може да биде подолг од пет години, со 
тоа што во тој рок секоја година да се враќа најмалку една 
петина од искористените средства. 

9. ФОРМИРАЊЕ, УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД ВО 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 
Член бб 

Приходите на Југословенската банка се формираат 
од: 

1) каматата на дадените кредити; 
2) надоместот за вршење на банкарски услуги; 
3) премијата на осигурувањето од некомерцијални 

ризици; 
4) премијата на осигурувањето од комерцијални ри-

зици; 
5) други приходи што Банката ќе ги оствари со свое-

то работење. 
Член 67 

Приходите што ќе ги оствари Југословенската банка 
со врешење на работи на рефинасирање и кредитирање, по 
намирувањето на трошоците на работење и издвојување-
то за Работната заедница, како заеднички доход, основа-
чите на Југословенската банка ги распоредуваат меѓу себе 
според придонесот што го дале во остварувањето на заед-
ничкиот доход, на начин и во согласност со Самоуправна-
та спогодба за основање на Југословенска банка. 

Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка може да се предвиди Собранието на Југосло-
венската банка да може да решава заедничкиот доход, по 
неговото распоредување на основачите на Југословенска-
та банка, а пред неговото уплатување на жиро-сметка на 
основачите на Југословенската банка, во целост или де-
лумно да се насочува во фондовите на Југословенската 
банка. 

Приходите што ќе ги оствари Југословенската банка 
со работење со средствата за осигурување, по намирува-
њето на трошоците на работењето, на другите расходи 
врз основа на осигурувањето и издвојувањето за Работна-
та заедница, како заеднички доход, ги распоредува на на-
чин и во согласност со Самоуправната спогодба за основа-
ње на Југословенска банка. 

Член 68 
Во трошоците на работењето на Југословенската бан-

ка од член 67 на овој закон спаѓаат каматите на примените 
кредити и на други средства, надоместите за банкарски ус-
луги, отпишувањето на ненаплативите побарувања, тро-
шоците на амортизацијата, трошоците за деловни просто-
рии и опрема и други трошоци на работењето, во соглас-
ност со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка. 

Член 69 
Ако приходите што Југословенската банка ги оства-

ри со своето работење не се доволни за покривање на тро-
шоците на работењето од член 68 од овој закон и за издво-
јување средства за Работната заедница, а во фондот на 
солидарната одговорност и во фондот на резервите на си-
гурноста нема средства за покривање на загубата што на-
станала по основа на работите на осигурување, Собрание-
то на Југословенската банка, при донесувањето на за-
вршната сметка, донесува одлука за начинот на покрива-
њето на таа загуба. 

Собранието на Југословенската банка е должно да ги 
разгледа причините за настанатата загуба во работењето 
и истовремено да ја утврди одговорноста за создадената 
загуба, како и да донесе мерки за покривање на таа загуба. 

АЈКО во рок од една година од денот на донесувањето 
на одлуката од став 1 на овој член не се изврши покрива-
ње на настанатата загуба, односно не се усвои програма за 
санација, Југословенската банка може да престане со рабо-
та во согласност со одредбите на член 62 од овој закон. 

10. ФОНДОВИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 

Член 70 
Заради обезбедување на сиругноста и ликвидноста на 

работењето и материјалната основа на трудот, Југосло-
венската банка ги формира следните фондови: 
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1) Фонд на солидарната одговорност; 
2) Резервен фонд; 
3) Фонд на основните средства; 
4) Фонд за превентива; ' 
5) Фонд на резерва на сигурноста. 
Југословенската банка може да формира и други фон-

дови врз основа на Самоуправната спогодба за основање 
на Југословенската банка и нејзиниот статут или врз осно-
ва на други самоуправни спогодби и одлуки на основачите 
на Југословенската банка. 

Средствата на фондовите од ст. 1 и 2 на овој член се 
формираат од здружените средства на основачите на Југо-
словенската банка и од заедничкиот доход од член 67 став 
2 на овој Закон, а врз основа на Самоуправната спогодба 
за основање на Југословенската банка, нејзиниот статут и 
законот. 

Средствата на фондовите на Југословенската банка, 
освен фондот за превентива и фондот на резерва на сигур-
носта, се водат на име на основачите на Југословенската 
банка. 

Средствата на фондовите на Југословенската банка 
се користат во согласност со одредбите на Самоуправната 
спогодба за основање на Југословенската банка и нејзини-
от статут или врз основа на други самоуправни спогодби 
и одлуки на основачите на Југословенската банка. 

Член 71 
Средствата на. фондот на солидарната одговорност 

се користат за отпис на ненаплативите побарувања и за 
покривање на загубите и другите ризици што произлегува-
ат од работењето на Југословенската банка, освен за по-
кривање на загубите по работите на осигурување. 

Средствата на фондот на солидарната одговорност 
можат да се користат и за вложувања во намените утврде-
ни со Самоуправната спогодба за основање на Југословен-
ска банка или со одлуки на Собранието на Југословенска-
та банка. 

Член 72 
Височината на средствата во фондот на солидарната 

одговорност изнесува најмалку 5% од состојбата на плас-
маните по кои Југословенската банка го поднесува ризи-
кот, според завршната сметка за претходната година. 

Начинот на здружување и рокот за уплата на сред-
ства во фондот на солидарната одговорност се утврдуваат 
со Самоуправната спогодба за основање на Југословенска-
та банка, со тоа што рокот за уплата не може да биде под-
олг од пет години, а височината на средствата што се 
здружуваат изнесува најмалку 1% годишно од височината 
на средствата од став 1 на овој член. 

Член 73 
Средствата на резервниот фонд се користат за 

одржување на тековната ликвидност на Југословенската 
банка,, согласно со законот и со други прописи. 

Средствата на резервниот фонд се држат како депо-
зит по видување кај Народната банка на Југославија. 

Член 74 
Во резервниот фонд се здружуваат средства на осно-

вачите на Југословенската банка, со тоа што износот на 
средствата здружени во тој фонд не може да биде помал 
од 0,3% од состојбата на пласманите по кои Југословенска-
та банка го поднесува ризикот, според завршната сметка 
за секоја година за која се издвојуваат средства во тој 
фонд. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе ја до-
стигнат височината од најмалку 3% од износот на основи-
цата од став 1 на овој член, престанува обврската за 
здружување во тој фонд. 

Член 75 
Основачите на Југословенската банка, при откажува-

њето на Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка, можат да ги пренесат своите влогови во фон-
дот на солидарната одговорност и во Резервниот фонд на 
другите основачи на Југословенската банка или можат да 
ги повлечат од тие фондови. 

Со Самоуправната спогодба за основање на Југосло-
венска банка и нејзиниот статут се утврдуваат условите, 

роковите и начинот на пренесување и повлекување на вло-
говите од Фондот на солидарната одговорност и од Резер-
вниот фонд, при што се води сметка за ликвидноста на Ју-
гословенската банка. 

Основачот на Југословенската банка од став 1 на овој 
член може, по намирувањето на обврските спрема Југо-
словенската банка, да ги повлече своите влогови во Резер-
вниот фонд и во Фондот на солидарната одговорност. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата здружени во Фондот на солидарната одговор-
ност и Резервниот фонд, што потекнуваат од средствата 
пренесени од Фондот за кредитирање и осигурување на из-
возните работи, што се здружени во тој фонд според по-
себна самоуправна спогодба или што потекнуваат од кре-
дити од Народната банка на Југославија, од народните 
банки на републиките или народните банки на автономни-
те покраини, отстапени на трајно користење на членовите 
на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните ра-
боти, општествените правни лица што престануваат да 
бидат основачи на Југословенската банка не можат да ги 
повлечат од тие фондови, туку можат да ги пренесат врз 
други основачи или да ги депонираат кај Југословенската 
банка. 

Член 76 
Средствата на Фондот на основните средства за Југо-

словенската банка се состојат од деловнит простор, мебе-
лот, машините и другата опрема што служат за вршење 
на нејзините работи. 

Паричниот дел на Фондот на основните средства Ју-
гословенската банка го користи за своето работење. 

Член 77 
По истапувањето од Југословенската банка, основа-

чот на Југословенската банка може да го повлече својот 
дел здружен во Фондот на основните средства, во паричен 
износ, по намирувањето на обврските што ги има спрема 
Југословенската банка, во роковите утврдени со Самоуп-
равната спогодба за основање на Југословенската банка. 

Член 78 
Средствата на Фондот за превентива се формираат 

од заедничкиот доход остварен со работење со средствата 
за осигурување, на начин и во височина што се утврдуваат 
со Самоуправната спогодба за основање на Југословенска-
та банка. 

Средствата на фондот за превентива служат за презе-
мање на мерки заради отстранување и намалување на не-
поповолното дејство на причините што можат да предиз-
викаат штети. 

Начинот на користење на средствата на Фондот за 
превентива се уредува со Самоуправната спогодба за ос-
новање на Југословенската банка или со друг општ акт на 
Југословенската банка. 

Член 79 
За вршење на работи на осигурување од некомерци-

јални и од комерцијални ризици, Југословенската банка 
формира фонд на резерва на сигурноста. 

Средствата на фондот на резерва на сигурноста од 
став 1 на овој член се формираат од заедничкиот доход ос-
тварен со работење со средствата за осигурување, посебно 
за осигурување од некомерцијални ризици, а посебно за 
осигурување од комерцијални ризици и служат за намиру-
вање на обврските спрема осигурениците и за покривање 
на загубите по основа на работи на осигурување. 

Слободните средства на Фондот на резерва на сигур-
носта Југословенската банка може да ги користи за своето 
работење, водејќи сметка за нивната рочност и за обезбе-
дувањето на својата ликвидност по работите на осигуру-
вање. 

11. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
БАНКА 

Член 80 
ч Работниците што вршат административно-стручни, 

помошни и со нив слични работи во Југословенската бан-
ка, врз основа на самоуправна спогодба, формираат Ра-
ботна заедница. 
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Односите помеѓу Југословенската банка и Работната 
заедница се уредуваат со Самоуправната спогодба за ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности, со која се уреду-
ваат и обемот, видовите на работите и одговорноста за де-
ловните резултати на Југословенската банка. 

Член 81 
Работниците во Работната заедница на Југословен-

ската банка се одговорни за стручното, уредното и успеш-
ното извршување на работите и задачите што Работната 
з?едница ги врши за Југословенската банка. 

Ако ненаплативост на побарување на Југословенска-
та банка настане по вина на Работната заедница, Собрани-
ето на Југословенската банка може да одлучи ненаплати-
вите побарувања, делумно или во целост, да се отпишат 
врз товар на средствата со кои располага Работната заед-
ница, под условите и на начинот утврдени во Самоуправ-
ната спогодба за основање на Југословенската банка и со 
Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и 
одговорности на Југословенската банка и Работната заед? 
ница. 

Ако Југословенската банка искаже непокриена загуба 
по завршната сметка, во периодот додека загубата не се 
покрие и додека Југословенската банка не почне да работи 
без загуба, на Работната заедница ќе А се намалат сред-
ствата за лични доходи сразмерно со степенот на нејзина-
та одговорност, што ја утврдува Собранието на Југосло-
венската банка. 

Член 82 
Работниците во Работната заедница на Југословен-

ската банка стекнуваат доход од приходите што Југосло-
венската банка ќе ги оствари со своето работење зависно 
од придонесот во тоа работење и во задоволувањето на 
потребите и интересите на основачите на Југословенската 
банка. 

Средствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка работниците на Работната заедница на Југословен-
ската банка ги стекнуваат во согласност со основите и ме-
рилата утврдени во самоуправната спогодба склучена по-
меѓу Југословенската банка и Работната заедница и во сог-
ласност со општествениоте договор за основите и мерила-
та за распределба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на'овој член се 
обезбедува средствата за Работната заедница да зависат 
од обемот и квалитетот и степенот на одговорноста на Ра-
ботната заедница. 

12. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 83 

Со парична казна од 500.000 динари до 10,000.000 ди-
нари ќе се казни за стопански престап Југословенската 
банка: 

1) ако здружените средства ги користи спротивно на 
условите или. начинот предвиден со Самоуправната спо- -
годба за основање на Југословенската банка (член 4 точка 
2); 

2) ако утврдување или распоредување на приходите и 
на заедничкиот доход врши спротивно на условите или 
начинот предвиден со Самоуправната спогодба за основа-
ње на Југословенската банка (член 4 точка 4); 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во Југословенската 
банка со парична казна од 50.000 до 500.000 динари. 

Член 84 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок Југословенската банка ако во рок од ед-
на година од денот на склучувањето на Самоуправната 
спогодба за основање на Југословенската банка не ги усог-
ласи своите општи акти со одредбите на овој закон и со 
Самоуправната спогодба за основање на Југословенската 
банка (член 85). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во Југословенската банка со 
парична казна од 20.000 до 200.000 динари. 

I 
13. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
Југословенската банка што е основана врз основа на 

Законот за југословенската банка за меѓународна економ-

ска соработка и за заедничките финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78) и што почна со рабо-
та на 26 јуни 1979 година е должна во рок од една година 
од денот на склучувањето на Самоуправната спогодба за 
основање на Југословенска банка, да ги усогласи своите 
општи акти со одредбите на овој закон и со Самоуправна-
та спогодба за основање на Југословенската бакнеа. 

Член 86 
Одредбите на Самоуправната спогодба за здружува-

ње во Југословенска банка што се однесуваат на одговор-
носта на членовите на Југословенската банка за обврските 
на Југословенската банка остануваат во сила до намирува-
њето на тие обврски, ако тие членови не склучат самоуп-
равна спогодба односно не пристапат кон Само правната 
спогодба за основање на Југословенска банка. 

Член 87 
Средствата на Фондот на солидарната одговорност, 

шш Резервниот фонд и на фондот на основните средства на 
Југословенската банка се користат за формирање на фон-
дови на Југословенската банка ако членот на Југословен-
ската банка стане нејзин основач. 

Член 88 
Во случај на престанување на членството во Југосло-

венската банка, средствата од член 75 став 4 на овој закон 
мораат да се пренесат врз основачите или да се депонира-
ат кај Југословенската банка. 

Член 89 
Југословенската банка може да дава кредити од член 

14 став 2 на овој закон по работи на извозот што се склуче-
ни по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 90 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите на чл. 1 до 72, чл. 113 до 115, 
чл. 117 до 119 и чл. 121 и 122 од Законот за Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка и за заед-
ничките финансиски организции (,,Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 55/78). 

Член 91 I 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

497. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 
ПЕЧАТЕЊЕ И НА ПЕЧАТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА 
ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ОС-
НОВНАТА ИНЖЕНЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 2009 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот из-
нос на средствата за финансирање на Програмата на под-
готовките за печатење и на печатењето на основната хид-
рогеолошка карта на Југославија и основната инженерско-
-геолошка карта на Југославија, во периодот од 1988 до 
2009 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 28 мај 
1987 година. 

П бр. 704 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И НА ПЕЧАТЕЊЕ-
ТО НА ОСНОВНАТА ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА И ОСНОВНАТА ИНЖЕНЕРСКО-ГЕО-
ЛОШКА КАРТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1988 ДО 2009 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на Програмата на подго-

товките за печатење и на печатењето на Основната хидро-
геолошка карта на Југославија и Основната инженерско-
-геолошка карта на Југославија во периодот од 1988 до 
2009 година (во натамошниот текст: Програмата) се ут-
врдуваат во вкупен износ од 959,080.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, без обврска за враќање. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат во 

буџетот на федерацијата за секоја година, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1988 год. 3,225.000 дин. 
2) во Буџетот на федерацијата за 1989 год. 39,355.000 дин. 
3) во Буџетот на федерацијата за 1990 год. 45,000.000 дин. 
4) во Буџетот“на федерацијата за 1991 год. 46,100.000 дин. 
5) во Буџетот на федерацијата за 1992 год. 46,100.000 дин. 
6) во Буџетот на федерацијата за 1993 год. 46,100.000 дин. 
7) во Буџетот на федерацијата за 1994 год. 46,100.000 дин. 
8) во Буџетот на федерацијата за 1995 год. 46,100.000 дин. 
9) во Буџетот на федерацијата за 1996 год. 47,200.000 дин. 

10) во Буџетот на федерацијата за 1997 год. 47,200.000 дин. 
11) во Буџетот на федерацијата за 1998 год. 47,200.000 дин. 
12) во Буџетот на федерацијата за 1999 год. 47,200.000 дин. 
13) во Буџетот на федерацијата за 2000 год. 47,200.000 дин. 
14) во Буџетот на федерацијата за 2001 год. 47,200.000дин. 
15) во Буџетот на федерацијата зк 2002 год. 47,200.000 дин. 
16) во Буџетот на федерацијата за 2003 год. 47,200.000 дин. 
17) во Буџетот на федерацијата за 2004 год. 47,200.000 дин. 
18) во Буџетот ћа федерацијата за 2005 год. 47,200.000 дин. 
19) во Буџетот на федерацијата за 2006 год. 47,200.000 дин. 
20) во Буџетот на федерацијата за 2007 год. 40,600.000 дин. 

'21) во Буџетот на федерацијата за 2008 год. 40,600.000 дин. 
22) во Буџетот на федерацијата за 2009 год. 40,600.000 дин. 

Член 3 
Средствата за финансирање на Програмата се пред-

видени врз основа на цените од 1985 година. 
Валоризацијата на средствата за финансирање на 

Програмата, определени за одделните години ќе се врши 
при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредна-
та година, врз основа на податоците од СОЈУЗНИОТ завод за 
статистика за движењето на цените на производите и услу-
гите, ако растежот на тие цени односно услуги е поголем 
од 5%. 

Валоризацијата од став 1 на овој член ќе се врши спо-
ред елементите и критериумите за валоризација што ги 
утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Средствата утврдени со овој закон за финансирање 

на Програмата, што нема да се потрошат до крајот на го-
дината за која се определени, ќе се користат во наредната 
година за истите намени. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

498. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБО-
ТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИ-
ТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА НА СФРЈ ПО ЗАЕ-

МОТ ОД ФОНДОТ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА НА 
ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 

Се прогласува Законот за гаранција на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за обврските на 
Фондот за финансирање на зголемувањето на вработенос-
та во недоволно развиените и изразито емиграциони под-
рачја на СФРЈ по заемот од Фондот за реинтеграција на 
Европскиот совет, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 
мај 1987 година. 

П бр. 707 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
- Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
7 на Собранието на СФРЈ, 

д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ 
НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИ-? 
ЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА 
НА СФРЈ ПО ЗАЕМОТ ОД ФОНДОТ ЗА РЕИНТЕГРА-

ЦИЈА НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

презема обврска, како Гарант, за обврските на Фондот за 
финансирање на зголемувањето на вработеноста во недо-
волно развиените и изразито емиграциони подрачја на 
СФРЈ по договорите за заем со Фондот за реинтеграција 
на Европскиот совет за финансирање на проекти заради 
зголемување на вработеноста и побрзо вработување на по-
вратниците од привремена работа од странство до изно-
сот од 15.500,000.000 динари (противвредност на 
35,000.000 САД долари), зголемен за износот на договоре-
ната камата и на трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика, 
ако се промени вредноста на валутата врз основа на која е 
утврдена динарската противвредност на заемот. 

Член 2 
Гаранцијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија се дава под следните услови: 
1) заемот ќе биде повлечен во две еднакви транши; 
2) за секоја транша на заемот ќе биде потпишан дого-

вор за заем помеѓу Фондот за финансирање на зголемува-
њето на вработеноста во недоволно развиените и изразито 
емиграциони подрачја на СФРЈ и Фондот за реинтеграци-
ја на Европскиот совет; 

3) рок на отплата 10 години; 
4) период на почек од една година; 
5) со променлива каматна стапка. 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
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да го верификува потписот на директорот на Фондот на 
договорите од став 1 потточка 1 на овој член. 

Член 3 
Федерацијата ја презема обврската од член 1 на овој 

закон под услов основната односно здружената банка на 
крајниот корисник на заемот да му гарантира на Фондот 
за финансирање на зголемувањето на вработеноста во не-
доволно развиените и изразито емиграциони подрачја на 
СФРЈ дека, ако крајниот корисник на заемот не ја изврши 
својата обврска во рокот на втасувањето спрема Фондот 
за реинтеграција на Европскиот совет, основната односно 
здружената банка ќе ја изврши таа обврска. 

Член 4 
Начинот и условите за извршување на обврските по 

заемот за кој се дава гаранција со овој закон се вршат спо-
ред одредбите на Законот за начинот и-условите за из-
вршување на обврските по кредитите на меѓународни фи-
нансиски организации за кои федерацијата дала гаранција 
или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спо-

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
ќе ги преземе потребните мерки заемот да биде искорис-
тен за целите утврдени во Спогодбата за соработка со 
Фондот за реинтеграција на Европскиот совет. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

499. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ОДОБРЕНИТЕ И СКЛУЧЕНИТЕ 

ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ СО МЕЃУНАРОДНИ 
ФИНАСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за условите за користење на 
одобрените и склучените договори за заем со меѓународни 
финансиски организации, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 мај 1987 година. 

П бр. 702 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

V З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОДОБРЕНИТЕ И 
СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ СО МЕЃУНА-

РОДНИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Организацијата на здружен труд и друго општестве-

но правно лице можат, под условите пропишани со овој 
закон, до 31. XII 1988 година да земаат кредити од меѓуна-
родни финансиски организации (Меѓународна банка за об-
нова и развој и нејзини афилијации, Европска инвестицио-
на банка, Еурофима и др.) за финансирање на објектите 
утврдени со општествениот план на Југославија, а што се 

одобрени и склучени до влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Под одобрени кредити од став 1 на овој член се под-
разбираат кредитите за кои надлежниот орган на меѓуна-
родната финансиска организација донел одлука за одобру-
вање кредит, а под склучени кредити се подразбираат кре-
дитите за кои е потпишан договор за заем со странскиот 
кредитор. 

Член 2 
Кредитите од член 1 на овој закон можат да се земаат 

со гаранција на една банка или на повеќе банки што ги ис-
полнуваат условите од Законот за орновите на банкарски-
от и кредитниот систем. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд и друго општестве-

но правно лице Жожат да земаат и да ги користат кредити-
те од член 1 на овој закон ако ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) кредитната зделка да служи за вршење на дејноста 
за која се регистрирани; 

2) уредно да ги намируваат втасаните обврски во зем-
јата; 

3) уредно да ги извршуваат втасаните обврски по 
странски кредити 

4) органот на управување да донесол одлука за засно-
вањето на кредитната зделка. 

Член 4 
Банката овластена за работи со странство може да 

склучува и да користи рамковен кредит или кредитна ли-
нија одобрена од меѓународни финансиски организации 
под услов со користењето на рамковниот кредит или на 
кредитната линија сите корисници на рамковниот кредит 
или на кредитна линија да остварат девизен прилив по из-
возот најмалку во износот на вкупните обврски по таа кре-
дитна линија или рамковен кредит. 

Член 5 
Народната банка на Југославија е должна да ги купи 

девизите од неискористениот дел на кредитот од член 1 на 
овој закон што ќе и ги понуди корисникот на кредитот 
преку банката овластена за работи со странство. 

Корисникот на кредит и банката овластена за работи 
со странство што на Народната банка на Југославија и 
продаваат девизи од кредитите од став 1 на овој член во 
роковите на втасување на обврските по тие кредити, купу-
ваат девизи за отплата на тие кредити од Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 6 
Кредитите од чл. 1 и 4 на овој закон не го товарат 

кредитно-гаранцискиот потенцијал на бандата овластена 
за работи со странство. 

Член 7 
Со парична казна од 200.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд и друго општествено правно лице ако земаат и ко-
ристат кредити од меѓународни финансиски организации, 
а не ги исполнуваат пропишаните услови (член 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд и во друго општествено правно лице со па-
рична казна од 25.000 до 500.000 динари. 

i 
Член 8 

Со парична казна од 200.000 до 10,000.000 динари ќе 
се казни за стопански престап банката овластена за рабо-
ти со странство ако, спротивно на пропишаните услови, 
склучи или користи рамковен кредит или кредитна линија 
одобрена од меѓународни финансиски организации (член 
4). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорноста лице во овластената 
банка за работи со странство со парична казна од 25.000 
до 500.000 динари. 
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Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

500. 
Врз основа на член 2Ѕ1 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата наСоборот на републиките и покраи-
ните од 28 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
TO НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ. 
TO НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУВААТ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ даг 
биде учесник во склучувањето на Општествениот договор 
за измени и дополненија на Општествениот договор за ус-
ловите за организирање и заедничко финансирање на ме-
ѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Ју-
гославија. 

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на 
републиките и покраините да учествува во постапката за 
подготовка на ОВОЈ општествен договор и, по постигната-
та согласност со другите учесници, да го предложи тек-
стот на предлогот на општествениот договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 214 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

. Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

501. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5) и на член 286 

став 3 точка 4) од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со член 26 став 3 од 
Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини и по прибавеното мислење од 
Сојузниот извршен совет и извршните совети на собрани-
јата на републиките и собранијата на автономните покра-
ини, а врз основа на извештајот на Службата на општес-
твеното книговодство, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 28 мај 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 

1986 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Фондот на феде-

рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
за 1986 година, со Извештајот за работењето, што ја доне-

се Собранието на Фондот на федерацијата со својата од-
лука 02 број: 124/3-87 од 27 февруари 1987 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 213 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

502. 
Тргнувајќи од оцените и констатациите по повод раз-

гледувањето на Анализата на резултатите од самоуправ-
ното здружување и средствата на организациите на 

, здружен труд од развиените и стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини по основ на сред-
ствата на Фондот во 1986 година, на седницата на Одбо-
рот за прашања на развојот на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините, а имајќи го 
предвид значењето на преземањето на мерки за натамош-
но јакнење на процесот на здружување на трудот и сред-
ствата на организациите на здружен труд од развиените и 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини, врз основа на член 118 од Деловникот на Собо-
рот на републиките и покраините, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
28 мај 1987 година, ги донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ укажува на потребата од навремено и дослед-
но спроведување на општествените определувања и мер-
ките за поттикнување на процесот на здружување на тру-
дот ц средствата, како еден од битните фактори за побрз 
развој на стопански недоволно развиените републики и 
најбрз развој ка САН Косово. 

Во таа смисла, потребно е сите надлежни субјекти во 
општеството да ја следат примената на донесените мерки 
на развојната и тековната економска политика што се од- , 
несуваат на здружувањето на трудот и средствата и, по 
потреба, да ги донесуваат мерките од својата надлежност 
што ќе обезбедат: поповолни услови за организациите на 
здружен труд од развиените и стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини да ги здружуваат 
трудот и средствата врз доходовни основи; поефикасна 
примена на програмите и проектите и склучување на са-
моуправни спогодбри за здружување на трудот и сред-
ствата; трајна поврзаност на организациите на здружен 
труд во поглед на унапредувањето на технологијата, знае-
њата, подготовката на кадрите; заедничкото управување и 
сл.; услови за доследно спроведување на економските кри-

териуми со давање предност на програмите што обезбеду-
ваат поголем извоз и продуктивно вработување; поеднос-
тавена процедура за избор на програмите за здружување; 
подобрување на информирањето на стопанските субјекти 
за можностите за здружување; адекватно учество во упра-
вувањето, пред сб, во поглед на остварувањето и учество-
то во заедничкиот доход; самоуправна концентрација на 
средствата што, покрај другото, треба да придонесе за 
промена на стопанската структура во смисла на зголему-
вање на доходот и вработеноста и др. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на сите учесници во склучу-
вањето на Општествениот договор за здружување на тру-
дот и средствата по основ на средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1986 до 1990 година, во предвиде-
ниот рок, да ги донесат прописите од својата надлежност, 
за реализацијата на определувањата утврдени во овој оп-
штествен договор. 

3. Заради поуспешно остварување на политиката за 
најбрз развој на САП Косово, потребно е во што пократок 
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рок да се потпише и да се обезбеди спроведувањето на Оп-
штествениот договор за посебните мерки за остварување 
на политиката за најбрз развој на САП Косово во перио-
дот од 1986 до 1990 година. 

4. Сојузниот извршен совет и понатаму ќе ја следи и 
ќе ја анализира реализацијата на процесот на здружување 
на трудот и средствата на организациите на здружен труд 
од разбиените и стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини и, по потреба, ќе презема и ќе 
предлага мерки за поттикнување на овој процес. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ in препорачува на Стопанската комора на Ју-
гославија, feo соработка со стопанските комори на репуб-
ликите и автономните покраини, како и со другите одго-
ворни субјекти, да ги забрза активностите на иницирање, 
изнаоѓање и одбирање на програмите во согласност со оп-' 
ределувањата од Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1986 до 1990 година и општествените плано-
ви на републиките и автономните покраини и за склучува-
ње на самоуправни спогодби за реализација на тие програ-
ми во стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово, да обезбеди евиденција за склучените самоуправ-
ни спогодби, да ја следи нивната реализација и да обезбе-
ди единствено информирање на организациите на здружен 
труд за сите прашања значајни за здружувањето на трудот 
и средствата. 

6. Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, во согласност со законските овлас-
тувања, ќе презема мерки заради навремена реализација 
на средствата на Фондот и ќе обезбеди следење, анализи-
рање и вршење на увид во наменското и ефикасното ко-
ристење на средствата на Фондот од гледиште на оствару-
вањето на целите и задачите на политиката за побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, утврдени во општествените цланови на 
републиките, општествените планови на автономните по-
краини и во Општествениот план fia Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година. 

7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ и понатаму ќе го следи остварувањето на 
процесот на здружување на трудот и средствата и, во рам-
ките на своите надлежности, ќе предлага и ќе презема мер-
ки за натамошно поттикнување на овој процес. 

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06. 3-74/87-052 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ. 
д-р Марјан Рожнч, с. р. 

Претседател 
. . . на Соборот на републиките 

и покраините. 
Драшко Поповиќ, с. р. 

503. 
Врз основа на член 56 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86) и врз ос-
нова на согласноста од надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен' совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА КО-
РИСТЕЊЕ НА ДИНАРСКИТЕ ПОБАРУВАЊА НА 

СТРАНСКИ ЛИЦА 
1. Во Одлуката за условите на користење на динар-

ските побарувања на странски лица („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85 и 68/86) точка 7а се менува и гласи: 

„71. На динарските побарувања од точка 4 на оваа од-
лука што можат да се трансферираат, како и на динарски-
те побарувања остварени по основот од таа точка што не 
можат да се трансферираат во странство се плаќа камата, 
под услов за заемност на плаќање камата. 

На динарските побарувања од точка 6 став 2 на оваа 
одлука што можат да се трансферираат се плаќа камата 
под услови за заемност на плаќање камата. 

На динарските побарувања од точка 2 на оваа одлука 
што не можат да се трансферираат, на динарските побару-
вања од точ. 3 и 5 и на динарските побарувања од точка 6 
став 1 на оваа одлука што не можат да се трансферираат 
не се плаќа камата." 

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

Е. п. бр. 153 
23 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 

504. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за формирање на 

стручни совети во сојузните органи на управата 
(^Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 21/87) Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА ОБЛАСТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 
1. Во Сојузниот завод за општествено планирање се 

формира Стручен совет за областа на општественото пла-
нирање (во натамошниот текст: Советот). 

2. Советот разгледува позначајни прашања од делок-
ругот на Сојузниот завод за општествено планирање од-
носно од областа на општественото планирање, што се од-
несуваат на предлагањето и утврдувањето на политиката 
и преземањето на мерки во областа на општественото 
планирање. 

Советот дава мислења, предлози и иницијативи, осо-
бено во фазата на подготвување на нацрти и предлози на 
закони, на општествени планови, резолуции за остварува-
ње на плановите и на други плански акти, други прописи и 
општи акти од областа на општественото планирање, на 
анализи и информации и во фазата на следење спроведува-
њето и утврдувањето на ефектите од примената на тие 
прописи и акти. 

1 3. Советот има претседател и 18 членови. 
Претседателот и членовите ги именува Сојузниот из-

вршен совет. 
4. Советот донесува деловник. 
5. Вршење на стручните и административните работи 

за потребите на Советот, обезбедува Сојузниот завод за 
општествено планирање. 

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

Е,п. бр. 159 
18 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

505. 
Врз основа на член 64а, во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 22/87) и Одлуката 
за остварување на целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
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днтната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87 и 24/87), во точка 9 по став 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Кредитите од став 1 на оваа f очка банките можат да 
ги користат врз основа на дадените кредити на организа-
циите на здружен труд ако тие кредити ги дале под усло-
вите од оваа одлука.". 

2. Во точка 11 став 9 се брише. 
Досегашните ст. 10 до 13 стануваат ст. 9 до 12, со тоа 

што во новите ст. 9, 11 и 12 зборовите: „и 9" се бришат. 
Во новиот став 10 бројот: ,̂10" се заменува со бројот: О“ 

И7 ' 
Во новиот став 12 зборовите: „10 и 11" се заменуваат 

со зборовите: „9 и 10". 
3. Во точка 16 по зборовите: „до три месеци“ точката 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „под ус-
лов кредитот за овие намени да е даден во височина до 
70% од динарската противвредност на договорената из-
возна работа“. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 64 
20 мај 1987 година 
Белград „ 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

506. 
Врз основа на член 64а, а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 6 од Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА РАСТЕЖОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 АПРИЛ ДО 31 МАЈ 1987 ГОДИНА 
1. Основите и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) се должни да пресметуваат и издвојуваат 
задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, 
и тоа: 

1) по стапка од 25% на износот на пречекорувањето 
на дозволената состојба на динарските пласмани во смис-
ла на точка 2 од Одлуката за усогласување на обемот и ди-
намиката на растежот на динарските пласмани на банките 
во периодот од 1 април до 30 Јуни 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 24/87 и 37/87 - во натамошниот текст: 
Одлуката); 

2) по стапка од 10% на износот на растежот на динар-
ските пласмани од точка 4 на Одлуката, остварен во пери-
одот од 1 јануари до 31 мај 1987 година над определен 
процент на растежот во однос на состојбата на тие плас-
мани на 31 декември 1986 година, освен на пласманите од 
точка 4 одредба под 3 на Одлуката. 

Определен процент на растежот на пласманите во 
смисла на став 1 одредба под 2 на оваа точка се смета рас-
тежот од 23% на 31 мај 1987 година, во однос на состојбата 
на тие пласмани на 31 декември 1986 година. 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ќе ја пресметуваат и издвојуваат на 12 јуни 1987 

/ 

година, според книговодствената состојба на тие пласма-
ни на 31 мај 1987 година. 

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресмету-
вање и издвојувања на задолжителната резерва, стапката 
на надоместот на ненавремено и помалку издвоената за-
должителна резерва, начинот на пресметувањето и плаќа-
њето на тој надомест, како и начинот на известување на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, согласно се применуваат одредбите 
на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 
52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87 и 22/87). 

4. Упатство за примената на оваа одлука, по потреба, 
дава Народната банка на Југославија. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за задолжителната резерва на растежот 
на кредитите и на другите пласмани на банките над опре-
делено ниво во периодот од 1 април од 30 јуни 1987 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/87). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 65 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

507. 
Врз основа на член 24, во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со точ. 1 до 4 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 22/87), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
РАСТЕЖОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на растежот на динарските пласмани на банките во 
периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ, бр. 24/87), во точка 2 по зборот: „април“ за-
пирката и зборовите: „31 мај и 30 јуни“ се бришат. 

Во став 4 зборовите: „Банката што ќе оствари прече-
корување на растежот на Андорските пласмани над 2% во 
смисла на став 3 од оваа точка“ се заменуваат со зборови-
те: „Банката што ќе оствари пречекорување на дозволена-
та состојба на динарските пласмани во смисла на оваа 
точка“. 

2. Во точка 3 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во растежот на динарските пласмани на банките во 

смисла на оваа одлука не се сметаат ефектите што наста-
нуваат по основ на припишување ревалоризациона кама-
та на главницата, во смисла на Законот за вкупниот при-
ход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86). 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
3. Во точка 4 став 1 одредба под 1 по зборовите: „при-

готвување на стоки и услуги за извоз“, се додаваат зборо-
вите: „во височина до 70% од основицата за користење на 
примарната емисија во смисла на точка 16 став 1 од Одлу-
ката за условите за користење на примарната емисија во 
1987 година,". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 1 

„Одредбите под 1 и 2 на став 1 од оваа точка се одне-
суваат само на пласманите за работи на извозот и земјо-
делството, што банките ги дале во височина, на начинот и 
под условите пропишани, со Одлуката за условите за ко-
ристење на примарната емисија во 1987 година." 



Петок, 29 мај 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 - Страна 923 

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

О. бр. 63 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
. на Народната банка на 

Југославија 
Душан Влатковиќ, с. р. 

508. 
Врз основа н ачлен 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76; 
41/81, 26/84 и 71/86) и член 19 од Законот за покритие на 
курсните разлики по странските кредити („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 43/86 и 31/87), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО 
ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за документацијата за остварување на 

правото на покритие накурсните разлики („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 57/86) во точка 3 по шестата алинеја се до-
дава седма алинеја, која гласи: 

„ - по странските стоковни кредити искористени до 1 
јануари 1986 година за инвестициони вложување - на об-
разецот НБЈ8КР/7". 

2. Во точка 4 став 1 во заградата по зборовите: „до 
КР-5" се додаваат зборовите: „и НБЈ-ЌР/7". 

Став 2 се менува и гласи: 

„Извршената конверзија односно продажба на девизи 
се докажува со договорот за продажба на девизи или со 
други докуемнти (Образец 743 или вирмански налог за 
пренос на динарска потиввредност)". 

Во став 3 во третата алинеја по зборот: „кредитот“ се 
додаваат зборовите: „од член 2 на Законот“, а во четврта-
та алинеја по зборовите: „со царинската декларација“ се 
додаваат зборовите: „или со спецификација на царинските 
декларации која. треба да содржи број на царинската дек-
ларација, датум на плаќањето, износ во валутата со повик 

, на бројот на странскиот кредит, што ја заверила овласте-
на! а банка“. 

Во став 5 по зборовите: „спрема странскиот креди-
тор' се додаваат запирка и зборовите: „а плаќањата на 
главницата и каматата по рефинансираните отплати се 
докажуваат со потврда од овластената банка за извршено-
то плаќање и за пренесените средства од сметката на ко-
рисникот што ја заверила здружената банка, кон која се 
приложува фотокопија од интерниот налог за извршениот 
пренос на средствата. Потврдата мора да содржи број на 
пријавата, ознака на валутата, период, датум на втасува-
њето и износ во валутата“, 

3. Во точка 5 одредба под а одредба под 1 текстот во 
заградата се менува и гласи: „за кредитите од член 2 на За-
конот“. 

Во одредбата под а се додава нова одредба под 6 која 
гласи: 

„6) потврда на надлежниот орган за верификација на 
програмата за економско-финансиска консолидација за 
организациите од член 2 став 1 точка 4 на Законот." 

4. Образецот НБЈ-КР/7 е отпечатен кон оваа одлука 
и претставува нејзин оставен дел. 

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

О. бр. бб 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

Страница 1 

Образец: НБЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

1. Подносител на барањето: 

2. Адреса: 

3. Дејност: 

4. Жиро-сметка: 

Б А Р А Њ Е 

ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ДОБИЕНИ ОД КОНВЕРТИБИЛ-
НОТО И КЛИРИНШКОТО ВАЛУТНО ПОДРАЧЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ИСКОРИСТЕНИ ДО 1.1 1986 ГОДИНА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ТОЧКА 4 НА ЧЛЕН 2 ОД ЗАКОНОТ 

I. Податоци за стоковниот кредит 

5. Регистарски број на кредитот и датум на регистрација: I 1 

6. Банка која поднела пријава за склучена кредитна зделка: . 1 -1 

7. Износ на кредитот во странска валута во која кредитот е склучен: - - I 1 

I П | % 8. Каматна^ стапка и рок за отплата на кредитот: 
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9. Поединечен износ на извршениот увоз: 09 

Банка што ја дала гаранцијата Износ на извршениот увоз 
во странска валута 

Датум 
на увозот 

Курс на денот 
на увозот 

Документ 
врз основа 
да кој е из-

вршен 
увоз 

Банка што ја дала гаранцијата 

валута износ 

Датум 
на увозот 

Курс на денот 
на увозот 

Документ 
врз основа 
да кој е из-

вршен 
увоз 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

Л 1 1 
' 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
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Страница 2 

Образец: НБЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

10. Поединечни износи на извршениот увоз во 1 9 8 - година 10 

Банка што ја дала гаранцијата Износ на извршениот увоз 
во странска валута 

Датум 
на увозот 

Курс на денот 
на увозот 

Документ 
врз основа 
на кој е из 
вршен уво-

зот 

Банка што ја дала гаранцијата 

валута износ 

Датум 
на увозот 

Курс на денот 
на увозот 

Документ 
врз основа 
на кој е из 
вршен уво-

зот 

1 2 3 4 5 6 

1 
-

1 1 

) I 1 
/ | 

1 

1 I 

1 1 

1 I 

1 1 

1 

1 1 

1 I 
\ 

1 1 ' ) 

1 1 

1 

1 
( 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 
\ 

1 

1 1 

11. Состојба на долгот на 1.1198. год. по странскиот кредит за дел на извршениот увоз во валутата во која кредитот е склучен 
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Страница 3 

Образец: НБЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

И. Податоци за отплатите на стоковниот кредит извршен почнувајќи од 1 јануари 198 година 

12. Податоци за отплатите на главницата на стоковниот кредит односно на дел од стоковниот кредит 

12 

Банка што ја дала гаранцијата 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на 

отплатата 
Износ во странска валута Курс на денот 

на увозот Банка што ја дала гаранцијата 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на 

отплатата 
валута износ 

Курс на денот 
на увозот 

2 3 4 5 6 

1 1 

1 1 

- I 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 I 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

- 1 1 

-
1 1 

1 1 

1 1 
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Страница 4 

Образец: Н Б Ј - К Р / 7 л 
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

13. Податоци за платените камати по стоковниот кредит односно по дел од стоковниот кредит 13 

Банка што ја дала гаранцијата 

Број на нало-
гот на банката 

со кој е из-
вршено плаќ. 
спрема стран-

ство 

Датум 
на плаќа-

њето 
Износ во странска валута Курс на денот 

на плаќањето Банка што ја дала гаранцијата 

Број на нало-
гот на банката 

со кој е из-
вршено плаќ. 
спрема стран-

ство 

Датум 
на плаќа-

њето 
валута износ 

Курс на денот 
на плаќањето 

1 2 3 4 5 6 

I 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

t 1 1 

1 1 

1 1 

-
1 

I 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 I 

I 

1 1 

1 1 

1 1 



Страна 928 - Број 37 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 мај 1987 

Страница 5 

Образец: НБЈ-КР/7 

' З А СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

ПЗ. Податоци за кредитот со кој е извршено рефинансирање на странскиот стоковен кредит 

14. Регистарски број на кредитот и датум на регитрацијата 

15. Износ на кредитот во странска валута: 

16. Каматна стапка и рок за отплата на кредитот: 

17. Банка која поднела пријава за склучената кредитна зделка: 

18. Податоци за отплатите на главницата по кредитот за рефинансирање кои се однесуваат на конвертираниот дел од стариот кредит: 

18 

Банка преку која е извршена отплатата 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на отплата Износ во странска валута 

Курс на денот 
на 

отплатата 
Банка преку која е извршена отплатата 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на отплата 

валута износ 

Курс на денот 
на 

отплатата 

1 2 3 4 5 Б 
i f 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

I 

I 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
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19. Податоци за платените камати по стоковниот кредит односно по Дел од стоковниот кредит 

Страница 6 

Образец: НБЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

19 

Банка преку која е извршено плаќањето 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на 

плаќањето 
Износ во странска валута Курс на денот 

на плаќањето Банка преку која е извршено плаќањето 

Број на 
налогот на 

банката со кој 
е извршено 

плаќ. спрема 
странство 

Датум 
на 

плаќањето 
валута износ 

Курс на денот 
на плаќањето 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

1 

I I 

1 1 

1 
х I 

1 
I 

1 

i . 1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

/ 1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 
IV. Податоци за процентот на покритието на корените разлики 

20. Степен на оптовареност на средствата за репродукција по странски стоковни кредити 
- во текуштиот период од 1.1198 година 
па подносителот на барањето има право на покритие на курсните разлики во височина од 
- по отплатите извршени од 1.1198 - година 

% 
i % 

4 



Страна 930 - Број 37 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 мај 1987 

Страница 7 

Образец: НБЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

V. Пресметка на прнпаѓачките разлики 

21. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплатата на главницата, по следната пресметка 21 

Износ на отплатата во 
странска валута 

Динарска против-
вредност на отплата-

та на главницата 

Износ на 
бруто 

курсните 
разлики 

(4-3) 

Н а м а л у в а њ е 

Износ на 
курсните 

разлики за 
утврдување на 

степенот на 
оптовареноста 

(5-7) 

Припаѓач-
ки 

процент 
на 

курсните 
разлики 

Припаѓачки 
износ на 
курсните 
разлики 
8 x 9 

100 

валута износ 
според 

курсот на 
денот на 
увозот 

според 
курсот на 
денот на 

отплатата 

Износ на 
бруто 

курсните 
разлики 

(4-3) 

за 
динарска-
га каматна 
стапка во 
годината 
на увозот 

износ 
3 x 6 

100 

Износ на 
курсните 

разлики за 
утврдување на 

степенот на 
оптовареноста 

(5-7) 

Припаѓач-
ки 

процент 
на 

курсните 
разлики 

Припаѓачки 
износ на 
курсните 
разлики 
8 x 9 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

\ 
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Страница 8 

Образец: НЅЈ-КР/7 

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 
VI. Пресметка на припаѓачките разлики 
22. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на плаќање на каматата, по следната пресметка 

22 

Износ на плаќањето во 
странска валута 

Динарска против-
вредност на платени-

те камати 

Износ на 
бруто 

курсните 
разлики 

(4-3) 

Н а м а л у в а њ е 

Износ на 
куроните 

разлики за 
утврдување 
на степенот 

на 
оптовареност 

(5-7) 

Припаѓач-
ки 

процент 
на 

курсните 
разлики 

Припаѓачки 
износ на 
курсните 
разлики 
8 x 9 

100 

валута износ 
според 

курсот на 
денот на 
увозот 

според 
курсот на 
денот на 

плаќањето 

Износ на 
бруто 

курсните 
разлики 

(4-3) 

за 
динарска-
га каматна 
стапка во 
годината 
на увозот 

износ 
З х б 

100 

Износ на 
куроните 

разлики за 
утврдување 
на степенот 

на 
оптовареност 

(5-7) 

Припаѓач-
ки 

процент 
на 

курсните 
разлики 

Припаѓачки 
износ на 
курсните 
разлики 
8 x 9 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

\ 

а 
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23. Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелата од рубриките 
21 и 22 

Датум ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО 

У П А Т С Т В О 2. 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/7 3. 

Задолжително да се назначи дека се работи за Образецот: 4. 

НБЈ-КР/7 з д с т о к о в н и КРЕДИТИ 5. 
Пополнување на одделните рубрики во образецот се 
вршии на следниот начин: 

Реден 
број на С о д р ж и н а 

рубрика- v 

та 
1. Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а 

во шифреното поле матичен број на работата 
организација од Единствениот регистар на орга-
низациите и заедниците распоредени по дејнос-
ти, кој се води кај републилчкИте односно покра-
инските заводи за статистика (седумцифрена оз- 8. 
нака). 

Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 
Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифре-
на ознака од Класификацијата на дејностите. 
Број на жиро-сметката на подносителот на бара-
њето од рубриката 1. 
Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склучена 
кредитна зделка (од образецот: КЗ-2) а во второ-
то шифрено поле шестцифрена ознака на дату-
мот на регистрацијата (на пр. 01.03.82). 
Назив на банката која поднела пријава за склу-
чена кредитна зделка, а во шифреното поле се-
думцифрена ознака на нејзинот матичен број. 
Трицифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута, на начин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи, и износ во странска 
валута задолжително со две децимали. Доколку 
износот е цел број, наместо децимали се ставаат 
нули. 
Во првото поле се запишува првобитно догово-
рената каматна стапка (без оглед на тоа дали 
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подоцна се менувала) задолжително со две деци-
мали. Доколку нема децимали наместо нив се за-
пишуваат нули, а во второто поле се внесува 
шестцифрена ознака на датумот на крајниот рок 
за отплата на кредитот (на пр. 30.06.88). 

9. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката која дала гаран-
ција и нејзин назив; 

во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на начин 
како што тоа се означува во офи-
цијалните крусни листи; 

во кол. 3 - износ во странска валута, по ре-
доследот на поединечните увози, 
задолжително со две децимали. 
Доколку износот е цел број, намес-
то децимали се ставаат нули; 

во кол. 4 - шестцифрена ознака на датумот 
по редоследот на извршените уве-
зи; 

во кол. 5 - куповен курс на странската валута 
на денот на конверзијата секогаш 
изразен за една единица странска 
валута, без оглед на тоа што кур-
севите на некои странски валути 
во крусните листи се изразени во 
однос на 100 единици странска ва-
лута; задолжително со шест деци-
мали, а доколку бројот на деци-
мални места е помал се запишува 
нула. 

во кол. 6 - број на заклучницата односно на 
документот врз основа на кој е из-
вршен увоз односно продажба на 
девизи. 

10. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
ракмите на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што тоа е објаснето за руб-
риката 9. 

11. Да се стави трицифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, а потоа износот во стран-
ска валута задолжително со две девимали однос-
но нули. 

12. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рлубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката која дала гаран-
ција и преку која е ивршена отпла-
та и нејзин назив; 

во кол. 2 - број (шифра) на налогот од овлас-
тената банка на странската банка 
врз основа на кој, под датумот од 
колона 3, е извршено задолжување 
на текуштата сметка (см. 3100); 

во кол. 3 - шестцифрена ознака на датумот 
под кој е извршено плаќање во 
страснтво; 

во кол. 4 - трицифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на начин 
како што тоа се означува во офи-
цијалните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по ре-
доследот на поединечните отпла-
ти, задолжиелно со две децимали. 
Доколку износот е цел број, намес-
то децимали се запишуваат нули; 

во кол. 6 - продажен курс на странската валу-
та на денот на плаќањето (од кол. 
3) секогаш изразен за единица 
странска валута, ист текст. 

13. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е објаснето за рубрика-
та 13. . -

14. 18. На ист начин, како што е дадено објаснение за 
рубриките 5-9. 

19. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 

рамките на оваа рубрика, се внесуваат податоци 
како што е дадено за рубриката 12. 

20. Процентот (степенот) на оптовареноста во оваа 
рубрика се внесува задолжително со две децима-
ли, а процентот на правото на покритие на кур-
сните разлики без децимали (како цел број). 
Пресметување на процентот на оптовареноста 
се врши во согласност со одредбите на член 6 од 
Законот за покритие на курсните разлики по 
странските кредити („Службен лист на СФРЈ, 
бр. 31/87). 

21. 22. Се внесува по следниот редослед 
во кол. 1 - трицифрена шифра и скратен на-

зив на валутата од колона 4 на та-
белата во рубриката 12 или 13 на 
овој образец; 

во кол. 2 - износот од колона 5 на табелата 
во рубриката 12 или 13. 

' во кол. 3 - динарската противвредност на из-
нсот од колона 2 пресметана по 
куповниот курс на денот на кон-
верзијата на дрлот од кредитот 
содржан во отплатата, 

во кол. 4 - динарскатћ противвредност на из-
носот од колона 6 на табелата во 
рубриката 12 или 13 на овој обра-
зец; 

во кол. 5 - разликата која се добива кога од 
износот од колона 4 ќе се одземе 
износот од колона 3; 

во кол. 6 - се внесува каматната стапкка спо-
ред член 3 Од Законот, 

во кол. 7 - износот добиен со множење на из-
носите од колона 3 со процентот 
од колона 6 и поделено со 100; 

во кол. 8 - износот на курсните разлика за ут-
врдувале на степенот на оптоваре-
ност (5-7); 

во кол. 9 - припаѓачкиот процент на курсни-
те разлики од член 6 на Законот; 

во кол. 10- припаѓачкиот износ на курсните 
разлики (8 - 9) : 100. 

23. Се запишува вкупниот збир на припаѓачките 
курсни разлики со собирање на вкупните износи 
од колон aJlO н ajr абел и те од ру брикит^21иј2. 

509. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРНИ 

ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА ЗАФАТНИНА НА ГАС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги сиполнуваат секундарните еталони 
на единица на зафатнина на гас. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна" 
чуваат скратено со ознаката MUS.SE.Z-24/1. 

Член 2 
Под секундарен еталон на единица на зафатнина на 

гас, во смисла на овој правилник, се подразбира еталон 
чија вредност, во опсег на мерењето на протокот на гас од 
5x10^ т 3 / ѕ до 5 т 3 / ѕ , е утврдена со споредување со југо-
словенскиот (примарен) еталон на единица на зафатнина 
на гас и може да биде: 

1) секундарен еталон-уред со еталон-гасомер со теч-
ност; 

2) секундарен еталон-уред со еталон-гасомер со рота-
циони клипови; 

3) секундарен еталон-уред со еталон-гасомер со тур-
бина. 

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

имаат следните значења: 
1) опсег на мерење на протокот на секундарен еталон 

на единица на зафатнина на гас е збирот на опсезите на 
мерење на протокот на гас на сите поединечни секундарни 
еталони од член 2 на овој правилник; 

2) граници на вкупната процената мерна несигурност 
на секундарен еталон на единица на зафатнина на гас се 
границите на интервалот на несигурноста со која се оства-
рува еталонот. 

Член 4 
Опсезите на мерењето на протокот и границите на 

вкупнта проценета мерна несигурност за дадена вредност, 
се дадени во селднага табела: 

Секундарен еталон Опсег на мерењето 
на протокот -

Граници на вкупната 
проценета мерна не-
сигурност за даден 

опсег на мерење и ве-
ројатност „од 95% 

1 2 3 

1. Уред со еталон 
гасомер со теч-

ност 
од 5 х 10-6 т 3 / ѕ 
до 5 х 10"3 т 3 / ѕ ± 0,2% 

2. Уред со еталон 
гасомер со рота-
циони клипови 

од 1 х 10-3 т 3 / ѕ 
до 1 х 10"1 т 3 / ѕ ± 0,2% 

3. Уред со еталон 
гасомер со тур-

бина 
од f x 10"3 т 3 / ѕ 

до 5 т 3 / ѕ ± 0,2% 

Член 5 
Натписит“е и ознаките на еталон-тасомерот мораат 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите на, Југославија. 

Член 6 
Натписите и ознаките на секундарен еталон мораат 

да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испи-
шани така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 7 
Ако натписите и ознаките се запишани на посебна 

таблица, на неа мора да биде предвидено место за втасу-
вање на жиг. 

Член 8 
На плочата на показниот уред или на посебна табли-

ца на секундарниот еталон мораат да се испишат: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 

ј 2) ознака на големината на еталон гасомерот; 
3) сериски број и година на производството на еталон 

гасомерот; 
4) најголем проток (Qmax е ...m3/h); 
5) најмал проток (Qmin - ...m3/h); 
6) најголем работен притисок (Ршх - ...Ра, или bar 

или mbar); 
7) номинална вредност на зафатнината на работниот 

циклус, освен за еталон гасомери со турбина (V^m3, или 
dm3); 

8) назив на течноста со која се полни еталон гасоме-
рот со течност; 

9) ознака во форма: „секундарен еталон“. 

Член 9 
На секундрниот еталон чиј показен уред означува са-

мо една насока на протечување на гасот мрра да се наоѓа 
неизбришлива стрелка што ја покажува таа насока. 

Член 10 
Покрај механичката излезна команда на секундарни-

от еталон мора да биде запишана вредноста на нејзината 
константа во форма: 

1 tr - ...m3, или dm3. 

Покрај електричната излезна команда на секундарни-
от еталон мора да биде запишана вредноста на нејзината 
константа во форма: 

1 imp ...т3, или dm3, или 
1 т Ј - ...imp. 

Член 11 
На погодно место покрај отворот за мерење на рефе-

рентниот притисок се испишува ознаката „рг", а покрај 
другиот отвор-ознаката „р“. 

На секундарниот еталон со кој може да се мери про-
течната зафатнина во обете насоки, обата отвора се обе-
лежуваат со „Рг", со тоа што покрај секоја ознака мора да 
се стави и стрелка што ја означува насоката на протечува-
ње на гасот за која важи ознаката. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-599 
4 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

510. 
, Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О А Т Е С Т И Р А Њ Е Н А К А Б Е Л С И Н -
О Т Д И С Т Р И Б У Ц И О Н Е Н И З А Е Д Н И Ч К И А Н Т Е В С К И 

С И С Т Е М 
1. На задолжително атестирање подлежат кабелскиот 

дистрибуционен и заедничкиот антенски систем за прием 
и дистрибуција на телевизиски радиодифузни сигнали на 
звуци во населби и станбени и други објекти (во натамош-
ниот текст: KDS и ZAS), што се состојат од приемни анте-
ни (југословенски стандард JUS N.N6.501) и кабелски дис-
трибуционен систем (југословенски стандард JUS 
N.N6.170). 

2. Постапката за задолжително атестирање на произ-
водите од точка 1 на оваа наредба се спроведува за секој 
поединечен KDS,h ZAS на местото на вградувањето. 

Кон барањето за вршење на атестирање, мораат да се 
достават: 

1) податоци за локацијата и адресата на KDS и ZAS; 
2) датум од кога се обезбедени условите за испитува-

ње; 
3) детална шема на изведената состојба со основните 

технички податоци за вградените компоненти односно 
составните делови на KDS и ZAS; 

4) спецификација на составните делови, односно ком-
поненти назначени во проектната или придружната тех-
ничка документација; 

5) доказ дека составните делови на KDS и ZAS се со-
образни со одредбите на следните југословенски стандар-
ди:, 

а) југословенскиот стандард JUS N.N0.201 - Безбед-
ност на електронските апарати за домаќинство и за слич-
на употреба приклучени на мрежата за напојување. Тех-
нички услови и начин на проверување. ' 

6) југословенскиот стандард JUS N.N0.202 - Безбед-
ност на електронските апарати за домаќинство и за слич-
на употреба приклучени на мрежата за напојување. Апара-
тите заштитени од прскање со вода. Дополнителни тех-
нички услови начинот и на проверување. 

в) југословенскиот стандард JUS N.N6.179 - Радиоко-
муникации. Кабелски дистрибуциони системи. Безбед-
ност; Ѓ 

^југословенскиот стандард JUS N.N6.501 - Радиоко-
муникавии. Приемни антени за телевизиски и звучни ра-
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диодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 
1000 MHz. Термини, дефиниции и битни карактеристики; 

д) југословенскиот стандард JUS N.N6.504 - Радиоко-
муникации. Приемни антени за телевизиски и звучни ра-
диодифузни емисии во фреквенциски опсег од 30 MHz до 
1000 MHz. Гранични вредности за електрични и механич-
ки карактеристики; 

ѓ) југословенскиот стандард JUS N.C6.019 - Радио-
фреквенциски кабли за кабелски дистрибуциони системи. 
Општи барања и испитувања; 

е) југословенскиот стандард JUS N.N6.172 - Радиоко-
муникации. Кабелски дистрибуционн и заеднички антев-
ски системи. Карактеристики на системите што работат 
во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1 GHz. Гранични 
вредности; 

6) податоци за резултатите од контролните мерења 
на нивоата на напоните на сите излезни приклучници; 

7) доказ за вредностите на преодниот отпор на зазем-
- јувачите на кои се поврзуваат KDS и ZAS врз основа на 
мерењата. 

3. На испитување за задолжително атестирање под-
лежат следните карактеристики на квалитетот на KDS и 
ZAS: 

1) нивоата на напоните на носителите на телевизиски 
сигнали и радиодифузните сигнали на звукот на крајот од 
атенскиот вод и на излезните приклучници; 

2) разлики на нивоата на напоните на телевизискиот 
сигнал и радиодифузниот сигнал на звукот на излезните 
приклучница, 

3) субјективната оцена на карактеристиките на слики-
те и звукот за: 

а) поклонување на лимунантните и хроминантните 
компоненти на сликата; 

б) разлагање; 
в) неправилности во сликата; 
г) пречки во звукот; 
4) изведување на приклучоците за заштитно заземју-

вање; 
5) ефикасноста на заштитното заземјување. 
4. Карактеристиките на квалитетот на KDS и ZAS на-

ведени во точка 3 на оваа наредба се утврдени: - . 
1) за нивоата на напоните на носителите на телеви-

зи,скиот и радиодифузниот сигнал на звукот на крајот од 
антенскиот вод и на излезните приклучници: 

а) со југословенскиот стандард JUS N.N6.172 - Ради-
окомуникации. Кабелски дистрибуциони и заеднички ан-
тевски системи. Карактеристики на системите што рабо-
тат во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1 GHz. Гранични 
вредности; 

2) за разликата на нивоата на напоните на телевизис-
киот сигнал и радиодифузниот сигнал на звукот на излез-
ните приклучници: 

а) со југословенскиот стандард JUS N.N6.172 - Ради-
окомуникации. Кабелски дисђзибуциони и заеднички ан-
тески системи. Карактерисики на системите што работат 
во фреквенциски опсег од 30 MHz до 1 GHz. Гранични 
вредности; 

3) за субјективната оцена на карактеристиките на 
сликата и звукот: 

а) со југословенскиот стандард JUS N.N6.I34 - Ради-
окомуникации. ТВ приемници. Субјективни испитувања; 

4) за изведувањето на проклучоци за заштитно зазем-
јување: 

а) со југословенскиот стандард JUS N.N6.179 - Ради-
окомуникации. Кабелски дистрибуционен систем. Безбед-
ност; 

5) за ефикасност на заштитното заземјување: 
а) со југословенскиот стандард JUS N.N6.179 - Ради-

окомуникации. Кабелски дистрибуционен систем. Безбед-
ност. 

5. Карактеристиките на квалитетот на KDS и ZAS од 
точка 3 на оваа наредба се испитуваат на начинот утврден 
со оваа наредба и со долунаведените југословенски стан-
дарди: 

1) нивоата на напоните на носителите се утврдуваат 
со непосредно отчитување на мерачот на нивото на напо-
нот со монитор, а разликата на нивото на напонот на но-
сителите се пресметува според југословенскиот стандард 
JUS N.N6.172 - Радиокомуникации. Кабелски дистрибуци-
они и заеднички антенски системи. Карактеристики на 
системите што работат во фреквенциски опсег од 30 MHz 
до 1 GHz. Гранични вредности; 

2) во отсуство на телевизискиот сигнал и радиофуз-
ниот сигнал на звукот, нивоа на напонот на носителот на 
испитниот сигнал на излезните приклучници се мерат со 
помош на генератор на испитниот сигнал приклучен на 
влезот на засилувачот. Нивоата на напоните на носителот 
на испитниот сигнал мораат да бидат еднакви на нивоата 
на напонате на носителот на телевизискиот сигнал и ради-
одифузниот сигнал на звукот на крајот од антенскиот вод; 

3) субјективна оцена на карактеристиката на сликата 
и звукот се врши на референтниот ТВ-приемник во боја на 
начинот утврден во југословенскиот стандард JUS H.N6. 
134 Радио-комуникации. ТВ-приемник. Субјективни испи-
тувања. 

4) изведбата на приклучоците за заштитно заземјува-
ње се утврдува со визуелен преглед и проверка на сите 
приклучоци за заштитно заземјување (со рачна проба и со 
преглед) според следните југословнски стандарди: 

а) југословенскиот стандард JUS N.N6.179 - Радиоко-
муникации. Кабелски дистрибуциони системи. Безбед-
ност; 

б) југословенскиот стандард JUS N.N0.201 - Безбед-
ност на електронските апарати за домаќинство и за слич-
на употреба приклучени на мрежата за напојување. Тех-
нички услови и начин на проверување; ' 

в) југословенскикот стандард JUS N.N0.202 - Безбед-
ност на електронските апарати за домаќинство и за слич-
на употреба приклучени на мрежата заг напојување. Апара-
тите заштитени од прскање со вода. Дополнителни тех-
нички услови и начин на проверување; 

5) ефикасноста на заштитното заземјување се утврду-
ва со споредување на вредноста на преодниот отпор од 
проектот со вредноста добиена со мерење. 

6. Мостра за испитување заради задолжително атес-
тирање е секој поединачен KDS и ZAS на местото на вгра-
дување. 

7. Извештајот за испитувањето на KDS и ZAS 
содржи: 

I) фирма, односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд овластена за атестирање; 

-2) фирма, односно називи седиште на подносителот 
на барањето; 

3) број и датум на извештајот за испитување; 
4) податоци за локацијата на KDS и ZAS; 
5) датум на испитувањето на KDS и ZAS; 
6) податоци за сообразноста и компонентите на KDS 

и ZAS со одредбите на југословенските стандарди врз ос-
нова на документација на производителите на компонен-
тите; 

7) преглед на техничката документација за KDS и 
ZAS што го доставил подносителот на барањето; 

8) југословенските стандарди по кои е извршено ис-
питување; 

9) податоци за видовите на испитувања, за утврдени-
те и измерените вредности и за утврдените и извршените 
проверувања, согласно со одредбите на оваа наредба; 

10) оцена на резултатите од испитувањата по видови-
те на испитувања и за испитувањето во целина, која се да-
ва со констатација „задоволува“ или не задоволува“; 

II) забелешки; 
12) потпис на овластениот работник и печат на орга-

низацијата на здружен труд овластена за атестирање. 
8. Организацијата на здружен труд овластена за атес-

тирање издава атест за секој KDS и ZAS, за кој со испиту-
вање ќе се утврди дека ги исполнува пропишаните услови. 
Составен дел на атестот е извештајот за испитувањето. По 
еден примерок од атестот и извештајот за испитување се 
доставува до подносителот на барањето за атестирање и 
до Сојузниот завод за стандардизација, а третиот приме-
рок го задружува организацијата на здружен труд што го 
издала атестот. 

Атестот за секој поединечен KDS и ZAS важи неогра-
ничено под услов секоја измена на конструкција и матери-
јалот да мора да и се пријави на организацијата овластена 
за атестирање. 

9. За атестниот знак, покрај утврдување на каракте-
ристике пропишани со одредбите на Наредбата за изгле-
дот и употребата на атестниот знак („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81), посебно се утврдува следното: 

1) атестниот знак мора да се наоѓа на орманот со за-
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јакнувачи и претворувачи (односно на главната страница), 
кои се заеднички за еден или повеќе објекти; 

2) означувањето со атестон знак или неговото пониш-
тување го врши организацијата на здружендруд овласте-
на за атестирање; 

3) големината В од точка 4 на Наредбата за изгледот 
и употреба на атестниот знак 50 mm; 

4) ознака кон атестниот знак е бројот на атестот кој 
содржи, од лево на десно: буквена ознака „NN" во две по-
лиња и шифра на овластената организација на здружен 
труд во две полиња. Ознаката се потпира на надворешна-
та страна на атестниот знак. Должината на знакот е еднак-
во на должината на надворешната страна“на атестниот 
знак, а височината на ознаката е еднаква на 1/5 од 
должината на ознаката. 

10. За атестирање на KDS и ZAS може да се овласти 
организација на здружен труд, која, во поглед на опрме-
носта и стручните квалитети на работниците, мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да располага со следната опрема, и тоа: 
а) со мерач на нивото, на напонот на носителот со мо-

нитор за фреквенциски опсези спрема југословенскиот 
стандард JUS N.N6.171 - Радиокомуникации. Кабел ски 
дистрибуциони и заеднички антенски системи. Фреквенци-
ски опсези и канали; 

б) со генератор на испитниот сигнал кој дава компле-
тен ТВ-сигнал за фреквенциски опсег спрема југословен-
скиот стандард JUS N.N6.171 - Радиокомуникации. Кабел-
о н дистрибуциони и заеднички антенски системи. Фрек-
венциски опсези и канали, а за карактеристики на ТВ-сиг-
нали според југословенскиот стандард JUS N.N6.011 - Ра-
диокомуникации. Карактеристики на ТВ системи; 

в) со референтен ТВ приемник во боја, пренесен, со 
карактеристики според југословенкиот стандард JUS 
N.N6.142 - Радиокомуникации. ТВ-приемници. Минимал-
ни вредности на електричните карактеристики; 

2) за работите на атестирање да има: 
а) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-

вањето на KDS и ZAS, дипломиран инженер по електро-
техника, со положен стручен испит и најмалку пет години 
работно искуство, од кои најмалку две години искуство на 
работи за мерење на телевизиски и радиосигналш 

б) ако се во прашање стручни работници - двајца ра-
ботници со средна стручна подготовка, од електротехнич-
ка струка, со најмалку три години работно искуство и нај-
малку една годидна искуство на работите за мерење и ис-
питување во областа на телекомуникациите илк електро-
никата. 

11. Организацијата на здружен труд овластена за тес-
тирање е должна, во рок од 15 дена од денот назначен во 
барањето за тестирање, да пристапи кон испитувањето на 
KDS и ZAS на место на вградувањето, и во рок од 10 дена 
од денот утврден за атестирање да издаде атест ако со ис-
питувањето се утврди дека карактеристиките на квалитет 
на KDS и ZAS одговораат на условите пропишани со оваа 
наредба. 

12. Оваа наредба влегува во сила по истекот, на една 
година од денот на објавувањето „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-4453/1 
6 ноември 1986 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

511. 
Врз основа на член 298 став 7 од Законот за општата 

управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86 -
пречистен текст), сојузниот секретар за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО-
ДАТОЦИ ОД ПОСТАПКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПОЕ-

ДИНЕЧНИ УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 
1. Органите на управата, извршните органи и други 

државни органи, самоуправните организации и заедници, 

кои во вршењето на јавни овластувања решаваат во пое-
динечни управни предмети, се должни во евиденциите за 
предметите на управната постапка да ги искажуваат и 
податоците од интерес за целата земја што се однесуваат 
на: 

1) работата на првостепениот орган во редовна по-
стапка; | 

2) работата на второстепениот орган во редовна по-
стапка; 

3) работата на првостепениот орган по повод употре-
бата на вонредни правни лекови; 

4) работата на второстепениот орган во повод упо-
требата на вонредни правни лекови. 

2. Под податоци од интерес за целата земја, во смис-
ла на ова упатство, се сметаат податоците содржани во об-
расците бр. 1 до 4, кои се отпечатени кон ова упатство и 
претставуваат негов составен дел. 

3. Искажувањето на податоците се врши врз основа 
на пропишаните евиденции за предметите на управната 
постапка по следните управни области: 

1) народна одбрана; 
2) надворешни работи; 
3) внатрешни работи; 
4) финансии (буџет, даноци, придонеси); 
5) промет на стоки и услуги; 
6) индустрија, енергетика и рударство; 
7) земјоделство, водостопанство, шумарство, сто-

чарство, лов и риболов; 
8) сообракај и врски; 
9) занаетчиство, угостителство и туризам; 

10) имотноправни работи; 
И) геодетски и катастарски работи; 
12) урбанизам, градежништво, комунално-станбени 

работи; 
13) труд и вработување; 
14) здравје и социјална заштита; 
15) боречко-инвалидска заштита; 
16V наука, образование и култура-; 
17) други управни области. 
4. Сојузните органи на управата, сојузните организа-

ции и други сојузни органи, како и самоуправните органи-
зации и заедници, на кои со сојузен закон им е доверено 
јавно овластување да решаваат во поединечни управни 
предмети, годишните извештаи за податоците од работа-
та на решавањето на управните предмети за текуштата го-
дина ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа најдоцна до 31 
јануари наредната година. 

5. Сводните извештаи за територијата на република-
та односно автономната покраина, републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за работи на 
управата, за секоја текушта година, му ги доставува на 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа најдоцна до 15 март наредната година. 

6. Ако податоците од извештајниот период отстапу-
ваат од податоците од претходниот период, органот што 
го поднесува извештајот за бројните податоци ќе достави 
и писмено, образложение за причините поради кои дошло 
до отстапување. 

7. За извршувањето на ова упатство ќе се грижи Со-
јузниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа и републичкиот односно покраинскиот 
орган ца управата надлежен за работи на управата. 

8. Одредбите на ова упатство не се однесуваат на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, воените единици 
и воените установи. 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од.1 јануари 1988 година. 

04/4 Бр. 1160/1-86 
14. април 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
правосудство и организација 

на сојузната управа, 
д-р Петар Вајовиќ, с. р. 
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512. 

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 

1986 ГОДИНА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СЕ УКИНАТИ ОДОБРЕНИЈАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА СЛЕДНИТЕ ГОТОВИ ЛЕКОВИ: 

Реден 
број Назив на лекот Форма и пакување 

на лекот 
Производител на 

лекот 

Број и датум на 
одобрението за 
пуштање во промет 

на лекот 

Број и датум на 
решението за 
укинување на 

одобрението за 
пуштање во 

промет на лекот 

1 ANTIPERNICIN инјекции 
20 gama, 
кут. по 5 ампули од 
1 ml до 20 gama 

'Таленика" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Белград -
Земун 

0502-1131/1 
од 29 VI 1977 година 

06-3866/1 
од 10 XII 1986 

година 

2 EUGYNON дражен, кутија со 21 
драже 

„Алкалоид" - Хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

15/11-1250/1-67 
од 13 III 1986 година 

06-3990/1 
од 10 XII 1986 

година 

3 EUGYNON дражен, 
кут. со 3 х 21 драж. 

05-2502/1-80 
од 21 IV 1981 година 

06-4419/1 
од 10 XII 1986 

година 

4 OESTVt инјекции 1.000 и.ј. кут. 
со 12 амп. по 1.000 и.ј. 
и 12 амп. растворувач 
(физиолошки раствор 
на NaCl) 

„Хермес" - Застопство 
ииоземских фирми -
Љубљана 

05/2-396/1 
од 19 V 1975 година 

06-4536/1 
од 10 XII 1986 

година 

5 HOSTACAIN форте ампули, кут. со 
50 ампули од 2 ml 

„Југоремедија" Фаб-
рика лекова, Радка ор-
ганизација са п. о. у 
саставу ИПК „Серво 
Михаљ“ - Зрењанин 

15-515-259/1-64 
од 2 IV 1965 година 

06-5035/1 
од 10 XII 1986 

година 

6 ISOPTIN дражен, 
20 х 80 mg 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

721/1 
од 19 VII 1974 година 

06-4702/1 -
од 10 XII 1986 

година 

7 OVESTIN крем, 
туба со 15 g крема 

„Хермес" - Застопство 06-2289/1 06-4537/1 
иноземских фирми - од 24 XIIЛ985 година од 30 XII 1986 
Љубљана година 

8 REVERIN за интрамускуларна 
примена, кутија со 25 
шишенца по 150 mg 
пиролидино-метил-
-тетрациклин и 25 ам-
пула од 2 ml дестили-
рана вода 

„Југоремедија" Фаб-
рика лекова, Радна ор-
ганизација са п.о. у 
саставу ИПК 
„Серво Михаљ“ - Зре-
њанин 

15-718/1 
од 5 X 1967 година 

06-5032/1 
од 10 XII 1986 

година 

9 REVERIN за интравенозна при-
мена, кутија со 25 
шиш. по 275 mg пиро-
лидино-метил-тетра-
циклин и 25 ампули 
од 10 ml редестилира-
на вода 

15/11-8717/1. 
од 5 X 1967 година 

06-5033/1 
од 10 XII 1986 

година 
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10 REVIRIN за интрамускуларна 
примена, кутија со 25 
амп. (по 350 mg пиро-
лидино-метил-тетра-
циклин и 25 амп. од 2 
ml редестилирана 
вода 

15-716/1 
од 3 X 1967 година 

06-5034/1 
од 10 XII 1986 

година 

Бр. 06-1314 
5 мај 1987 година 
Белград 4 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

, труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

513. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита^ објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ СО ПРОМЕНЕТ НАЗИВ, СО ПРОМЕНА НА НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА НА СОСТАВОТ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПУШТАЊЕ 

ВО ПРОМЕТ НА СЛЕДНИТЕ ГОТОВИ ЛЕКОВИ: 

Реден 
број Назив на лекот Форма и пакување на 

лекот 
Начин на издавање од-

носно употреба на 
лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датум на 
решението за 
пуштање на 

лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 AKOCIL 
(Piperacilinum) 

2 AQUA PRO 
INJECTIONE 

3 AQUA PRO 
INJECTIONE 

4 BALUDON 
(Acidum 
acetylsalicylicum) 

5 BALUDON 
(Acidum 
acetylsalicylicum) 

6 BONCEFIN 
(Cefohitinum) 

7 BONCEFIN 
(Cefohitinum) 

8 CAFFETIN 

инјекции, 
кутија со едно ши-
шенце по 4 g 
кутија со 5 ампули по 
2 ml 

кутија со 5 ампули по 
10 ml 

таблети, 
30 х 500 mg 

таблети 
50 х 500 mg 

инјекции 1 g за и.в. 
употреба кутија со 5 
шишенца по 1 g 

инјекции 2 g за и.в. 
употреба, кутија со 5 
шишенца по 2 g 
таблети, 
10 табл. 

Може да се издава са- „Зорка“ - Хемијска 
мо на лекарски рецепт индустрија - Шабац 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

„Југоремедија" -
Фабрика лекова, 
Радна организација за 
П.О. у саставу ИПК 
„Серво Михаљ“ - ( 
Зрењанин 

„Вауег-Рћагта 
Југославија“ Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

„Алкалоид" -
Хемиска 
фармацевтска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 

Може да се издава и „Алкалоид" -
без лекарски рецепт Хемиска, 

фармацевтска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 

06-2679/1 
од 26 VI 1986 

година 
06-2463/1 

од 16 VII 1986 
година 

06-2465/1 
од 16 VII 1986 

година 
06-2349/1 

од 17 XI 1986 
година 

06-4360/1 
од 17 XI 1986 

година 
06-1246/1 

од 15 VI 1986 
година 

06-1247/1 
од 15 VI 1986 

година 
06-4585/1 

од 18 XI 1986 
година 
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9 ERAZON 
(pirohicamum) 

крема 1%, 
туба со 35 g 

10 GATOX шампон, 
(Gama шишенце со 50 g ша-
benzenhexachloridum) мпон 

Може да се издава са- „Крка" - Товарна 
мо на лекарски рецепт здравил - Ново 

Место 
“ „Босналијек" -

фармацеутска, 
хемијска и санитарна 
индустрија - Сарајево 

И GENTAMICIN 
(gentamicinum) 

12 GLUKOZA 40% 
(Dekstroza) 

13 GLUKOZA 40% 
(Dekstroza) “ 

14 HIMEKROMON 
(Hymecromonum) 

15 HIMERKOMON 
(Humecromonum) 

16 KUTERID G 

17 KUTERID G 

18 KUTERID G 

19 KUTERID G 

20 LASIX -
(Furosemidum) 

21 NIFLAM 
(Ketoprofenum) 

22 NITRO MACK 
(Nitroglicerolum) 

инјекции, 
кутија со 10 ампули 
по 2 ml со 10 mg 

раствор, 1 пластична 
вреќичка од 500 ml 
раствор 

раствор, шише со 500 
ml раствор 

дражен, 
20 х 200 mg 

дражен, 
50 х 200 mg 

крема, 
туба со 15 g крема 

крема, 
туба со 30 g крема 

маст, 
туба со 15 g маст 

маст, 
туба со 30 g маст 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд. По ис-
клучок, лекот може да 
се издаде и со рецепт 
од лекар ако е назначе-
но дека лицето пре-
тходно било лекувано 
со овој лек во здрав-
ствена организација 
на здружен труд 
Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

таблети, 
10 х 40 mg 

капсули, 
25 х 50 mg 

ретард капсули, 
20 х 5 mg 

23 ORFERON ретард таблети, 
(Gvozdje (И) glicin-sul- 30 х 100 mg 
fat kompleks) 

24 ORBENIN 
(Kloksacilium) 

25 OS 

инјекции, 
кутија со 50 
шишенца по 1 g 
орална рехидратацио-
на сол, кутија со 25 
кесички по 27,9 g пра-
шок 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтска ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

Може да се издава са- „Здравље" - фабрика 
мо на лекарски рецепт фармацеутских и 

хемијских производа 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтска ин 
кемичних изделков -
ЈБубљана 
„Лек“ - Товарна 
фармацевтска ин 
кемичних изделков 
Љубљана 

Може да се издава са-
мо на лекарски рецепт 

06-2245/1 
од 02 XII 1986 

година 
06-3671/1 

од 25 XI 1986 
година 

06-3377/1 
од 02 XII 1986 

година 

„Плива“ -
Фармацеутска, 
кемијска, прехрамбена 
и козметичка 
индустрија - Загреб 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

06-4962/1 
од 20 XI 1986 

година 

„Југоремедија" -
Фабрика лекова -
Зрењанин 
„Алкалоид - Хемиска, 
фармацевтска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 
„Фармаков -
Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 
„Плива“ -
фармацеутска, 
козметичка и 
прехрамбена 
индустрија - Загреб 

W 
06-632/1 

од 18 XI 1986 
„Босналијек" -
Фармацеутска, 
хемијска и санитетска 
индустрија - Сарајево 

06-1450/1 
од 20 XI 1986 

година 
06-2627/1 

од 29 VII 1986 
година 

06-2628/1 
од 29 VII 1986 

година 
06-4549/1 

од 30 XII 1986 
година 

06-4547/1 
од 30 XII 1986 

година 

06-4548/1 
од 30 XII 1986 

година 
06-4550/1 

од 30 XII 1986 
година 

06-2030/1 
од 28 VIII 1986 

година 
06-1248/1 

од 15 VI 1986 
година 

06-780/1 
од 26 XI 1986 

година 

06-3627/1 
од 2 XII 1986 

година 

година 
06-1848/1 

од 9 XII 1986 
година 
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1 ^ 2 '3 4 5 6 

26 PEPTORAN инјекции, Може да се употребу- „Плива“ - 06-3591/1 
(Ranitidinum) 5 ампула од 2 ml ва само во здравстве-

на организација на 
здружен труд 

Фармацеутска, 
кемијска, прехрамбена 
и козметичка 
индустрија - Загреб 

од 25 XI 1986 
година 

27 PRAJMALIN таблети, Може да се издава са- „Фармаков - 06-1634/1 
(Prajmalin 50 таблети по 20 mg мо на лекарски рецепт Фабрика од 17 VII1986 
bitartras) фармацеутских и 

хемијских производа 
- Призрен 

година 

28 RANITAL таблети, Може да се издава са- „Лек“ - Товарна 06-1799/1 
(Ranitidinum) 10 х 300 mg мо ада декарски рецепт фармацевтска ин 

кемичних изделков -
Љубљана 

од 18 XI 1986 
година 

29 RANITAL 
(Ranitidinum) 

таблети 
30 х 300 mg 

П П 06-1798/1 
од 18 XI 1986 

година 
30 REMOXICAM капсули р „Алкалоид" - 06-1738/1 

(Piroxicamum) 50 х 10 mg Хемиска, од 23 VI 1986 (Piroxicamum) 
фармацевтска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 

година 

31 REMOXICAM 
(Piroxicamum) 

капсули, 
20 х 10 mg 

П П 06-1739/1 
од 23 VI 1986 

година 

32 TEOLIN ретард таблети, П „Лек“ - Товарна 06-3629/1 
(Teofilinum) 40 х 125 mg фармацевтска ни од 23 XII 1986 

кемичних изделков - година 
Љубљана 

година 

33 TEOLIN 
(Teofilinum) 

ретард таблети, 
40 х 300 mg 

П П 06-3628/1 
од 23 XII1986 

година 
34 VERMOX форте таблети, и „Крка" - Товарна 06-3713/1 

(Mebendazolum) 100 х 500 mg здравил - Ново 
Место 

од 02 XII 1986 
година 

Бр. 06-1313 
5 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
ма Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, с. р. 

514. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРО-
МЕТ НА СЛЕДНИТЕ ГОТОВИ ЛЕКОВИ: 

^бројН Назив на лекот Форма и 
пакување на лекот 

Начин на издавање 
односно употреба на 

лекот 
Производител 

на лекот 

Број и датум на 
решението за 
пуштање на 

лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ACTRAPID НМ инјекции, Може да се издава са-
(Humani monokompo- шишнице од 10 ml со мо на лекарски ре-
nentni insulin) 40 и.е./1 ml инсулин цепт 

„Коним" - Инострано 
индустриско 
заступство, Љубљана 
Производител: Novo 
industri А/Ѕ 
Kjopenhagen, Danska 

06-2066/1 
од 23 УЛ 1986 

година 
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1 

2 ACTRAPID ИМ PEN-
FIL 
(Нишаш monokompo-
nentni insulin) 

3 AKNOSTEP 

4 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

5 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

6 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

7 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

8 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

9 AMIKACIN 
(Amikacinum) 

10 BEGLYNOR 
(Gliquidonum) 

И BRONAL 
(Terfenadinum) 

12 BRONAL 
(Terfenadinum) 

13. CONET 

14. CONET 

15. CONET 

инјекции, 
кутија со 5 капсули по 
1,5 ml раствор на ин-
сулин 
емулзија, 
туба со 25 g емулзија 

инјекции, 
1 шишенце од 2 ml по 
100 mg 

таблети, 
20 х 60 mg 

таблети,1 

50 х 60 mg 

инјекции, 
1 шишенце од 250 mg 
имипенем и 250 mg 
циластатин 

инјекции, 
5 шишенца со, 250 mg 
имипенам и 250 mg 
циластатин 

инјекции, 
шишенца од 500 mg 
имипенем и 500 mg 
циластатин 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд. По ис-
клучок, лекот може да 
се издава и на рецепт 
од лекар по општа 
медицина ако е назна-
чено дека лицето 

прет-
ходно било лекувано 
со овој лек 

инјекции, 
10 шишенца од 2 ml 
по 100 mg 
1 шишенце од 2 ml по 
250 mg 

инјекции, 
10 шишенца од 2 ml 
по 250 mg 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации ba 
здружен труд. По ис-
лучок, лекот може да 
се издаде и на рецепт 
од лекар по општа 
медицина, ако е на-
значено дека лицето 
претходно било леку-
вано со овој лек 

1 шишенце од 2 ml по 
500 mg 

10 шишенца од 2 ml 
по 500 mg 

таблети, 
30 табл. 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутсќих и 
хемијских производа 
- Лесковац 
„Крпа“ - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

Може да се употребу-i 
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

06-2068/1 
од 24 VII 1986 

година 

06-1705/1 
од 24 VII 1986 

година 

06-3712/1 
од 26 XI 1986 

година 

06-3711/1 
од 26 XI 1986 

година 
06-3710/1 

од 26 XI1986 
година 

06-3709/1 
од 26 XI 1986 

година 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и k 
хемијских произвела 
- Лесковац 

„Галеника" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Београд - Земун 

„Галеника" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија, 
Београд - Земун 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

06-3708/1 
од 26 XI 1986 

година 
06-3707/1 

од 26 XI 1986 
година 

06-1179/1 
од 25 VII 1986 

година 

06-1857/1 
од 4 XII 1986 

година 

06-1856/1 
од 4 XII 1986 

година 

, 06-1804/1 
од 29 VII 1986 

година 

06-1803/1 
од 29 VII 1986 

година 

06-1806/1 
од 29 VII 1986 

година 
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16. CONET 

17. CARBACHOL 1,5% 

18. CARBACHOL 3% 

19. DEXTRANI 70 IN-
FUNDIBILE 
(6% koloiden rastvor 
dextrana za infuzija) 

20. ECALIN 
(Econazoli nitras) 

инјекции, 
5 шишенца од 500 mg 
имипенем и 500 mg 
циластатин 
капки за очи, 
15 ml 

капки за очи, 
15 ml 

раствор за инфузија, 
500 ml 

крем, 
30 g 

21. ECALIN 
(Econazoli nitras) 

22. ECALIN 
(Econazoli nitras) 

23. HUMEGON 
(Humani gonadotropin) 

вагиториЈа, 
3 вагитории 

cnpej, 
шишенце од 150 g со 
30 g спреј раствор 
инјекции, ' 
10 ампули на сува , 
супстанца и 10 ампу-
ли растворувач 

24. INUTRAL 
(Insulinum) 

25. ISPIROL 

26. ISPIROL 

27. ISPIROL 

28. LENTARDRMC 
(insulin cink suspen-
zija B.P.) 

инјекции, 
шишенце со 10 ml 
раствор/40 и.е./ml 

концентриран 
раствор, 
1000 ml концентр. рас-
твор 
разблажен 
раствор, 
кеса со 3000 ml раз-
блажен раствор 
разблажен 
раствор, 
кеса со 5000 ml раз-
блажен раствор 
суспензија, 
шишенце од 10 ml со 
40 и.е./1 ml инсулин 

29. MALOX 

30. MALOX 

31 

таблети, 
40 табл. 

таблети, 
80 табл. 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 
Можв да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт. 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

MINSETIL капсули, 
(Mexiletini chloridum) 50 х 200 mg 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 
РО за медицинско 
снабдевање „Срболек" 
ООУР „Пролек" -
Београд 

РО „Босналијек" -
Фармацеутска, 
хемијска и санитетска 
индустрија, Сарајево 
„ЈАКА-80" -
Диететска, козметичка 
и фармацевтска 
индустрија - Радовиш 

I 

„Хермес" -
Заступство 
иноземских фирм ин 
нутрања трговина, 
ЈБубљана 
Произвођач: 
ORGANON" GmBH 
„Галеника" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Београд - Земун 
„Инех-Хемофарм" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Вршац 

„Инех-Хемофарм" -
Фармацеутско-хемиј-
ска индустрија -
Вршац 
Производител: 
,,NOVO INDUSTRI 
А/Ѕ", Kopenhagen, 
Danska 
Застапник: 
„КОНИМ", 
Инострано 
индустријско 
заступство -
Љубљана 
РО „Босналијек" -
Фармацеутска, 
хемијска и санитетска 
индустрија, Сарајево 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа 
- Лесковац 

06-1805/1 
од 29 VII 1986 

година 

06-2336/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-2337/1 
од 9 XII 1986 

година 
06-1360/1 

од 14 VIII 1986 
година 

06-2073/1 
од 24 VII 1986 

година 

06-2074/1 
од 24 VII 1986 

година 
06-2072/1 

од 24 VII1986 
година 

06-3991/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-1481/1 
од 24 VII 1986 

година 

06-3680/1 
од 28 XI 1986 

година 

06-3682/1 
од 28 XI 1986 

,година 

06-3681/1 
од 28 XI 1986 

година 

06-2070/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-1846/1 
од 9 VII 1986 

година. 

06-1847/1 
од 9 VII 1986 

година 
06-3256/1 

од 24 XI 1986 
година 

) 
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32. MINSETIL 
(Mexiietini chloridum) 

33. MIROCEF 
(Ceftazidim) 

34. MIROCEF 
(Ceftazidim) 

35. MIROCEF 
(Ceftazidim) 

36. MITEKOL 
(Econazoli nitras) 

37. MITEKOL 
(Econazoli nitras) 

38. MONOTARD HM 
(Humani monokompo-
nentni cink-insulin) 

42. NELORENR 

(Lincomycinum) 

43. NELORENR 

(Lincomycinum) 

44. NELORENR 

(Lincomycinum) 

45. NELORENR 

(Lincomycinum) 

46. NELORENR 

(Lincomycinum) 

ампули, 
5 ампули од 10 ml по 
250 mg 
инјекции, 
5 шишенца по 500 mg 

инјекции, 
5 шишенца од 1 g 

инјекции, 
5 шишенца од 2 g 

крема, 
30 g 

прашок, 
30 g прашок 

инјекции, 
шишенца со 10 ml и 
40 и.е./ml 

39. NELITN 
(Oralna rehidrataciona 
so) 

40. NELITN 
(Oralna rehidrataciona 
so) 

41. NELORENR 

(Lincomycinum) 

инјекции, 
10 ампули од 600 
mg/2 ml 

инјекции, 
кутии со 5 ампули по 
3 g/10 ml 

сируп, 
шишенце со 100 ml 
сируп 

капсули, 
16 капе. 

капсули, 
100 капе. 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

прашок, 
кутија со 10 вре-
ќички од 28,9 g за 
подготовка на 1000 ml 
раствор 

прашок, 
кутија со 10 ере-
тички од 7,2 g за под-
готовка на 250 ml рас-
твор 

инјекции, 
10 ампули од 300 mg-
/ nil 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

„Плива“ -
Фармацеутска, 
кемијска, прехрамбена 
и козметичка 
индустрија -
Загреб 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
ЈБубљана 
„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

Производител: NOVO 
INDUSTRI А/Ѕ 
Kopenhagen, Danska 
Застапник: „Коним" -
Иноземско 
индустриско 
заступство -
Љубљана 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

Може да се употребу-
ва во здравсгвени ор-
ганизации на зуд-
ружен труд. По исклу-
чок, лекот може да се 
издава и со рецепт од 
лекар, заради про-
должување на терапи-
јата 

06-3257/1 
од 24 XI 1986 

година 
06-3303/1 

од 27 XI 1986 
година 

06-3301/1 
од 27 XI 1986 

година 
06-3302/1 

од 27 XI 1986 
година 

06-3593/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-3594/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-2067/1 
од 23 VII 1986 

година 

06-2910/1 
од 27 XI 1986 

година 

06-2911/1 
од 27 XI 1986 

година 

06-3370/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-3369/1 
о“д 9 XII 1986 

година 

06-3368/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-3367/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-3366/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-3371/1 
од 9 XII 1986 

година 
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47. NORCURON 
(Vecuronii bromidum) 

ампули, 
50 ампули лиофили-
зат и 50 амп. од 1 ml 
вода за инјекции 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

48. OCTOBULIN Н. Т. 
. 250 I. Е. 

(Antihemofilic faktor) 

1 шишенце лиофили-
зирана сува супстанца 
Human AHF 250 и. е. 
1 шишенце од 20 ml 
растворувач 

49. OCTOBULIN Н. Т. 1 шишенце лиофили-
500 I. Е. зирана сува сипстан-
(Antihemophilic faktor) џија Human AHF-500 

I. Е. и 1 шишенце од 
20 ml растворувач 

50. OCUTAL капки за очи 15 ml 
раствор 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

51. OLIVIN 
(Enalapril maleat) 

52. OLIVIN 
(Enalapril maleat) 

53. OLIVIN 
(Enalapril maleat) 

54. OLIVIN 
(Enalapril maleat) 

55. OLIVIN 
(Enalapril maleat) 

56. PAGINOL 
(Penboutolum) 

57. PERITODIAL 

58. PERITODIAL 

59. PERSADIL 
(Dipyridamolum) 

60. PROGLUMID 
(Proglumidum) 

61. PROGLUMID 
(Proglumidum) 

62. PRONOL 
(Propranololum hlori-
oum) 

таблети, 
20 x 5 mg 

таблети, 
100 x 5 mg 

таблети, 
20 x 10 mg 

таблети, 
20 x 20 mg 

таблети 
100 x 20 mg 

таблети, 
20 x 40 mg 

раствор за перитоне-
ална дијализа со 
3,86% глукоза 

раствор за перитоне-
ална дијализа со -
1,36% глукоза 
дражен, 
20 х 75 mg 

таблети, 
20 х 400 mg 

таблети, 
50 х 400 mg 

таблети ретард 20 х 
160 mg 

Производител: 
„ORGANON 
TEHNIKA" - Belgija, 
Застапник: „Хермес" 
- Заступство 
иноземских фирми ин 
нотрања трговина -
Љубљана 
Производител: 
Landerlan, Madrid, 
Spanija, Застапник: 
„Фабег" - Заступство 
страних фирми, 
Белград 

РО за медицинско 
снабдевање 
„СРБО Л ЕК“ - ООУР 
„ПРО Л ЕК“ - Белград 
„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

„Југоремедија" -
Фабрика лекова, 
Радна организација са 
П. О. у саставу ИПК 
„Серво Михаљ“, 
Зрењанин 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа 
- Лесковац 

„Алкалоид" -
Хемиска, 
фармацевтска, 
козметичка 
индустрија - Скопје 
„Инекс-Хемофарм" -
Фармацеутеко-хемиј-
ска индустрија -
Вршац 

„Лек“ - Товарна 
фармацевтских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

06-1480/1 
од 21 VII 1986 

година 

06-2203/1 
од 24 XI 1986 

година 

06-2204/1 
од 24 XI 1986 

година 

06-2238/1 
од 24 XI 1986 

година 

06-1807/1 
од 13 VIII 1986 

година 

06-1808/1 
од 13 VIII 1986 

година 
06-1812/1 

од 13 VIII 1986 
година 

06-1810/1 
од 13 VIII 1986 

година 
06-1809/1 

од 13 VIII 1986 
година 

06-2097/1 
од 13 VIII 1986 

година 

06-3677/1 
од 28 XI 1986 

година 

06-3776/1 
од 28 XI 1986 

година 
06-2282/1 

од 8 XI 1986 
година 

63, PRONOL таблети 
(Propranololum hloridi- ретард, 
um) 50 х 160 mg 

06-1411/1 
од 9 XII 1986 

година 

06-1412/1 
од 9 XII 1986 

година 
- 06-1284/1 
од 13 VIII 1986 

година 

06-1283/1 
од 13 VIII 1986 

година 



Страна 948 - Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
I 

Петок, 29 мај 1987 

I 

64. PROTHRIMPLEX TO-
TAL 
TIM 4 (Нишаш liofili-
ziran protrhommkom-
plex faktor И, VII, IX 
и X obraden рагош) 

65. PROTHORMPLEX 
TOTAL TIM 4 
(Нишаш liofiliziran 
prothrombinkomplekx 
faktor И, УЛ, IX i X 
obraden parom) 

66. REUKAP 
(Ephedrini chloridum) 

67. RUPURT 
(Hydrotalcitum) 

68. RUPURUT 
(Hydrotalcitum) 

69. RUPURUT 
(Hydrotalcitum) 

70. RUPURUT 
(Hydrotalcitum) 

71. SALOFALK 

72. SALOFALK 

73. STIMOVUL 
(Epimestrolum) 

74. TEOTARD 200 
(Theophylylimum) 

75. TEOTARD 350 
(Theophylllnum) 

76. TEOTARD 500 
(Theophylllnum) 

77. TISSUCOL kit 0,5 ml 
(Dvokomponentni fib-
rinski lepak termoinak-
tivisan) 

78. TISSUCOL kit 1,0 ml 
(Dvokomponentni fib-
rinski lepak termoinak-
tivisan) 

79. TISSUCOL kit 2,0 ml 
(Dvokomponentni fib-
rinski lepak termoinak-
tivisan) 

1 шишенце Protrom-
plex total TIM 4 a 200 

хуман лиофилизиран 
фактор И, VII, IX и X 
и 1 шишенце од 20 ml 
вода за инјекции 
1 шишенце Протром-
плекс тотал ТИМ 4 а 
500 и. е. хуман лиофи-
лизиран фактор II, 
VII, IX и X и 1 ши-
шенце од 20 ml вода 
за инекции 
капки за нос, 
10 ml капки 

таблети, 
20 х 500 mg 

таблети, 
50 х 500 mg 

таблети, 
100 х 500 mg 

суспензија, 
200 ml суспензија 

таблети, 
50 х 250 mg 

таблети, 
100 х 250 mg 

/ 
таблети, 
10 х 5 mg 

ретард капсули, 
40 х 200 mg 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на организација на 
здружен труд 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
на органзација на 
здружен труд 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се издава и 
без лекарски рецепт 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

ретард капсули, 
40 х 350 mg 

ретард капсула 
40 х 500 mg 

Тисукол кит 0,5 ml за 
подготвување 0,5 ml 
раствор на Тисукол, 
прибор зо растворам^ 
и примена 

Тисукод кит 
1,0 ml за подготвува-
ње 1 ml раствор на 
Тисукол, прибор за 
растворање и приме-
на 
Тисукол кит 2,0 ml за 
подготвување 2,0 ml 
раствор на Тусукол, 
прибор за растворање 
и примена 

Може да се издава са-
мо на лекарски ре-
цепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

„Агропрогрес" -
Застопање тујих 
фирми - ЈБубљана 
Производител: 
„IMMUNO AG", Бен 

„Агропрогрес" -
Застопање тујих 
фирми - Љубљана 
Производител: 
„IMMUNO AG" Бен 

„Босналијек" -
Фармацеутска, 
хемијска и санитетска 
индустрија - Сарајево 
„Bayer-Pharma" 
Југославија - Товарна 
фармацеутских ин 
кемичних изделков -
Љубљана 

„Фармаков -
Фабрика 
фармацеутских и 
хемијских производа 
- Призрен 

Производител: 
„Organon" - Holandiia 
Застапник: „Хермес 
- Заступство 
иностраних фирми -
ЈБубљана 
„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 
„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

Производител: 
„IMMUNO AG", Бен 
Застапник: 
„Агропрогрес", 
Застопање тујих 
фирми, Љубљана 

06-2093/1 
од 9 VII 1986 

година 

06-2094/1 
од 9 VII 1986 

година 

06-1849/1 
од 23 VII 1986 

година 

06-2345/1 
од 22 XII 1986 

година 

06-2346/1 
од 22 XII 1986 

година 
06-2347/1 

од 22 XII 1986 
година 

06-2348/1 
од 22 XII 1986 

година 
06-3715/1 

од 24 XI 1986 
година 

06-3716/1 
од 24 XI 1986 

година 
06-2937/1 

од 5 XI 1986 
година 

06-2084/1 
од 10 VII 1986 

година 
06-2083/1 

од 10 VII 1986 
година 

06-2082/1 
од 10 VII 1986 

година' 
06-3675/1 

од 4 ХИ 1986 
година 

06-3673/1 
од 4 XII 1986 

година 

06-3674/1 
од 4 XII 1986 

година 
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80. TISSUCOL kit 5,0 ml 
(Dvokomponentni fib-
rinski lepak termoinak-
tivisan) 

81. TRACRIUM 
(Actracurium besylate) 

82. TRACRIUM 
(Atracurium besylate) 

83. ULTRATARDR HM 
(Cink suspenzija kris-
talnog humanog insuli-
na) 

84. VIROLEXR 

(Acykivirum) 

85. VIROLEXR 

(Acyclovirum) 

86. VISIRENR 

Тисукол кит 5,0 ml за 
подготвување 5,0 ml 
раствор на Тисукол, 
прибор за растворање 
и примена 
ињекции, 
5 шишенца од 2,5 ml 
по 25 mg 

ињекции, 
5 шишеница од 5 ml 
по 50 mg 
ињекции, 
шишенца со 10 ml по 
40 и. e. / l ml 

ињекции за инфузија, 
5 шишенца по 250 mg 

Маст за очи, 
туба со 4,5 g маст 

таблети, 
10 таблети по 200 mg 

Може да се издава са-
мо на лекарон рецепт 

Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 
Може да се издава са-
мо на лекрасхи ре-
цепт 
Може да се употребу-
ва само во здравстве-
ни организации на 
здружен труд 

Производител: 
„Wellcome Foundation 
LTt)" Велика 
Британија, Застапник: 
„Агропрогрес" -
Застопање тујих 
фирми - Љубљана 

Производител: NOVO 
INDUSTRI А/Ѕ, 
Kopenhagen, Danska 
Застапник: „Коним" -
Инострано 
индустриско 
застопство -
Љубљана 
,„Крка" - Товарна 
здравил - Ново 
Место 

„Југоремедија" -
Фабрика лекова -
Зрењанин 

06-6672/1 
од 4 XII 1986 

година 

06-3306/1 
од 25 XI 1986 

година 

06-3307/1 
од 25 XI 1986 

година 
06-2069/1 

од 22 VII 1986 
година 

06-2081/1 
од 29 VII 1986 

година 

06-2080/1 
од 30 VII 1986 

година 
06-1991/1 

од 1 VIII 1986 
година 

Бр. 06-1312 
5 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
Јанко Обочки, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТО-
СТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 39 ОД СТАТУТОТ НА 

ПОЖАРНИКАРСКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Пожарникарскиот сојуз на Социјалистичка Репуб-

лика Црна Гора поднесе до Уставниот суд на Југославија 
предлог за оценување на уставноста и законитоста на од-

i редбите на член 39 од Статутот на Пожарникарскиот сојуз 
на Југославија, поради тоа што со тие одредби е пропиша-
но дека секретарот на Претседателството на Сојузот го 
именува тоа претседателство без јавен конкурс, што спо-
ред мислењето на давателот на предлогот е спротивно со 
Уставот на СФРЈ и е во спротивност со Законот за 
здружениот труд, со оглед на тоа дека секретарот на 
Претседателството истовремено е и раководител на 
стручната служба на Сојузот. 

2. Со одредбата на став 1 од член 39 од Статутот е ут-
врдено дека секретарот на Претседателството го именува 
чува и го разрешува Претседателството на Сојуз, а со став 
5 на овој член дека секретарот на Претседателството на 
Сојузот истовремено е и раководител на стручната служба 
на Сојузрт. 

3. Во согласност со начелата на Уставот на СФРЈ за 
положбата и улогата на општествените организации и 

здруженијата на граѓани, како дел од политичкиот систем, 
според кои работните луѓе и граѓаните слободно се 
здружуваат во општествено-политички и други општес-
твени организации и здруженија на граѓани заради оства-
рување и усогласување на своите интереси и самоуправни 
права, во согласност со општите интереси на социјалис-
тичкото општество, како и заради вршење Ца определени 
општествени работи и развивање на разновидни активнос-
ти, Конференцијата на Пожарникарскиот сојуз на Југосла-
вија има право самостојно, со свој самоуправен акт, да ја 
уреди внатрешната организација на Сојузот. Самостојнос-
та во работата на општествената организација и нејзината 
внатрешна организација, како и обемот на самоуправните 
права, зависат од природата и карактерот на работите од-
носно од специфичноста на функцијата и задачите што ги 
остварува општествената организација, како и од по-
ложбата, општествената и политичката одговорност на 
општествената организација односно на сојузот на оп-
штествените организации. 

Остварување на својата активност, која претставува 
заеднички интерес или општа општествена потреба на си-
те членки на Сојузот, Сојузот врши преку своите органи, 
врз основа на претходен договор на членките на Сојузот. 
Еден од тие органи е Претседателството на Пожарникар-
скиот сојуз на Југославија, кој е извршен орган на Конфе-
ренцијата на Сојузот, во чиј состав, по положба, влегуваат 
и претседателите на претседателствата на републичките и 
покраинските сојузи, и кое, покрај другото, го именува и 
го разрешува секретарот на Претседателството на Сојуз, 
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тргнувајќи од одредбите на Општествениот договор за ос-
тварување на кадровската политика во федерацијата. 

Тргнувајќи од ваквиот карактер на овие организации,. 
според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспоре-
ните одредби на член 39 од Статутот на Пожарникарскиот 
сојуз на Југославија со кои е утврдено дека секретарот на 
Претседателството на Сојузот, кој истовремено е и рако-
водител на стручната служба на Сојузот, го именува тоа 
претседателство, не се несогласни со Уставот на СФРЈ и 
не се во спротивност со Законот за здружениот труд. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 
декември 1986 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Пожарникарскиот сојуз на 

Социјалистичка Република Црна Гора да се утврди дека 
одредбите на член 39 од Статутот на Пожарникарскиот 
сојуз на Југославија не се во согласност со Уставот на 
СФРЈ односно дека се во спротивност со Законот за 
здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југо-
славија Иван Франко и судии: Божидар Булатовиќ, м-р 
Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил 
Гривчев, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, Јаким Спиров-
ски, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Вра-
ниќи. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У број 61/86 
17 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКИА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТИТЕ 

АРАПСКИ ЕМИРАТИ 

I 
Се отповикува 
Инж. Петар Костиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Обединетите Арапски Емирати со 
седиште во Кувајт. 

И 
Се,назначува 
д-р Хасан Дервишбеговиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Дражава Кувајт, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Обединетите Арапски Емирати со 
седиште во Кувајт. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

У. бр. 6 
28 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛОЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ЈЕМЕНСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈЕМЕНСКА АРАПСКА 

РЕПУБЛИКА 

Се отповикува 
Инж. Петар Костиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Јеменска Арапска Република со се-
диште во Кувајт. 

II 
Се назначува 
д-р Хасан Дервишбеговиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Држава Кувајт, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Јеменска Арапска Република со се-
диште во Кувајт. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
28 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Прертседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛОЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ХАИТИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХАИТИ 

Се отповикува 
Анте Илиќ од доложноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Хаити со седиште во Каракас. 
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II 
Се назначува 
Милан Вукос, извонреден и ополномоштем амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Венецуела, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Хаити со седиште во Каракае. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ice го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

У. бр. 8 
14 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

496. Закон за Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка 909 

497. Закон за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програмата на 
подготовките за печатење и на печатењето на 
основната хидрогеолошка карта на Југослави-
ја и основната инженерско-геолошка карта на 
Југославија во приодот од 1988 до 2009 година 917 

498. Закон за гаранција на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за обврските на 
Фондот за финансирање на зголемувањето на 
вработеноста во недоволно развиените и изра-
зито емиграциони подрачја на СФРЈ по Заемот 
од Фондот за реинтеграција на Европскиот со-
вет 918 

499. Закон за условите за користење на одобрените 
и склучените договори за заем со меѓународни 
финансиски организации 919 

500. Одлука за усвојување на иницијативата Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучување-
то на Општествениот договор за измени и до-
полненија на Општествениот договор за усло-
вите за организирање и заедничко финансира-
ње на меѓународните спортски натпревари 
што се одржуваат во Југославија - 920 

Страна 
501. Одлука за потврдување на Завршната сметка и 

на Извештајот за работењето на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1986 година 920 

502. Заклучоци на Соборот на републиките и покра-
ините 920 

503. Одлука за измени на Одлуката за условите за 
користење на динарските побарувања од 
странски лица 921 

504. Одлука за формирање на Стручен совет за об-
ласта на општественото планирање 921 

505. Одлука за дополненија на Одлуката за услови-
те за користење на примарната емисија во 1987 
година 921 

506. Одлука за задолжителната резерва на рас-
тежот на кредитите и на другите пласмани на 
банките над определено ниво во периодот од 1 
април до 31 мај 1987 година 922 

507. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување на обемот и динамиката на 
растежот на динарските пласмани на банките 
во периодот од 1 април до 30 јуни 19,87 година 922 

5Q8. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за документацијата за остварување на правото 
на покритие на курсните разлики по Законот за " 
покритие на курсните разлики по странските 
кредити 923 

509. Правилник за метролошките услови за секун-
дарни еталони на единица на зафатнина на гас 932 

510. Наредба за задолжително атестирање на кабел-
скиот дистрибуционен и заеднички антенски 
систем - : 933 

511. Упатство за начинот на искажување и рокови-
те за поднесување извештај за определени по-
датоци од постапката за решавање на поеди-
нечни управни предмети 935 

512. Список на готови лекови и форми или пакува-
ња на готови лекови за кои е донесено решение 
за укинување на одобрението за пуштање во 
промет во периодот од 1 јули до 31 декември 
1986 година 940 

513. Список на готови лекови во нови форми, паку-
вања, дози со променет назив, со промена на 
начинот на издавање и измена на составот за 
чие пуштање во промет е дадено одобрение во 
периодот од 1 јуни до 31 декември 1986 година 941 

514. Список на готови лекови за чие пуштање во 
промет е дадено одобрение во периодот од 1 
јули до 31 декемвери 1986 година 943 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 39 од Статутот на 
Пожарникарскиот сојуз на Југославија 949 



Страна 952 - Број 37 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 мај 1987 

Н О В О ! А К Т У Е Л Н О ! 

И З Л Е З Е О Д П Е Ч А Т К Н И Г А Т А 

ПРОТИВРЕЧНОСТИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО 

Автор: Миодраг Зечевиќ 
Рецензент: д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Познатиот правник, законодавен стучњак и професор на Факу-лтетот-на политички 
науки - Миодраг Зечевиќ во оваа монографска студија, служејќи се, на современ начин, со 
јазикот и апаратурата на науката, обработува некои од најкрупните противречности со кои 
се соочени нашиот правен систем и поредок. 

Сосредоточен најпрви на уставните прашања и проблеми кои настануваа, пред се, 
по донесувањето на Уставот на СФРЈ од 1974 година, авторот наведе и обработи цела низа 
области пред кои уставните начела беа во недоумение или поради нив мораа да бидат ме-
нувани. 

Било да се работи за сложени проблеми од областа на надлежноста или за појави 
на етатизација и јакнење на државното право, или за авторитетот на правото и уставноп-
равните методолошки проблеми на правото, проф. д-р Миодраг Зачевиќ во оваа студија ги 
обработи сите актуелни дилеми и недоуменија, ги установи причините за различните при-
стапи и ги назначи патиштата за однесување на субјективните сили спрема правото, него-
вата примена и почитување. 

Сето ова книгата је прави незаобиколна во сите денешни дискусии и во работата 
врз Уставот и уставните промени. 

Цена 3.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. 
Поштенски фах 226, телефон 651-Ѕ40, телекс 11756. 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Јована Ристика 1, 

ПОРАЧКА 

Со ова неотповикливо порачуваме: i 
620190 ПРОТИВРЕЧНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО парч. 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: : 

(жиро-сметка број) 

Во ! , 1987 1 . (М.П.) Потпис на порачувачот, 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
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