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143. 
Врз основа на член 36 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), 
Законодавно-правната комисија на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 22 февруари 1984 година, го утврди пречистениот текст 
на Законот за девизното рабетање и кредитните односи со 
странство. 

Пречистениот текст на Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство ги опфаќа: Законот 
за девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Законот за измена на 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82), Законот 
за измени и дополненија на Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 77/82), Законот за дополнение на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83) и Законот за измени 
и дополненија на Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр 
70/83), во кои е назначен денот на влегувањето во сила на 
тие закони. 

11 јануари 1984 година 
Белград 

Претседател на 
Законодавно-правната комисија 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Бранко Шотра, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНО-

СИ СО СТРАНСТВО 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Остварувањето, стекнувањето, здружувањето и рас-

полагањето со девизи, плаќањето и наплатувањето во ра-
ботите со странство, кредитните односи со странство, ка-
ко и други односи на домашни лица со странски правни и 
физички лица, односно помеѓу домашни општествени 
правни и физички лица, кои настануваат во областа на де-
визниот систем, се остваруваат според одредбите од овој 
закон, како и според одредбите од општествените догово-
ри и самоуправните спогодби склучени согласно со наче-
лата утврдени со овој закон. 

Член 2 
Односите во областа на девизниот систем се составен 

дел на односите во општествената репродукција заснова-
ни врз самоуправувањето на работниците во здружениот 
труд со општествени средства. 

Член 3 
Работниците во основната организација на здружен 

труд се основни носители на правата и обврските во де-
визниот систем. 

Во областа на економските односи со странство ра-
ботниците имаат иста општествено-економска положба 
како во целината на односите на општествената репродук-
ција. 

Во односите на стекнувањето, располагањето и 
здружувањето на девизи заради плаќање во странство, ра-
ботниците имаат во основа исти права, обврски и одговор-
ности како и во односите на стекнувањето, располагањето 
и здружувањето на други општествени средства. 

Основната организација на здружен труд е основица 
на здружувањето на трудот и средствата и основица на оп-
штественото планирање во областа на девизниот систем. 

Основните и други организации на здружен труд со 
самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти 
ги уредуваат меѓусебните односи и други односи од заед-
нички интерес и ги усогласуваат заедничките потреби и 
интереси во врска со остварувањето на правата РТ извршу-
вањето на обврските во девизниот систем, во согласност 
со законот и со општествениот договор. 

Член 4 
Заедничката девизна политика е дел на заедничката 

економска политика на земјата и се остварува во рамките 
на единствениот девизен систем и единствениот југосло-
венски пазар. 

Самоуправното спогодување на основните и други 
организации на здружен труд и општественото договара-
ње, како и договарањето на републиките и автономните 
покраини, се основа за утврдување и спроведување на за-
едничката девизна политика. 

Член 5 
Девизите што ги остваруваат основните и други ор-

ганизации на здружен труд се резултат од трудот на ра-
ботниците во основните организации на зрдружен труд и 
од вкупниот општествен труд и служат само за плаќање 
во меѓународниот промет. 

Девизите што ќе ги остварат основните и други орга-
низации на здружен труд, како побарувања во странска ва-
лута и платежно средство во странство, се специфичен па-
ричен израз на општествените средства. 

Девизите им припаѓаат на основните организации на 
здружен труд што учествувале во нивното остварување. 

Организациите на здружен труд што оствариле деви-
зи или што учествувале во нивното остварување слободно 
и самостојно одлучуваат дали девизите со кои располага-
ат во согласност со одредбите од овој закон ќе ги држат на 
девизна сметка или ќе ги претворат во динари. 

Организациите на здружен труд од став 3 на овој 
член, што девизите ги претвориле во динари, имаат првен-
ство на откуп на девизи под условите утврдени со овој за-
кон. 

Член 6 
Девизи се остваруваат со работење со странство и со 

други односи со странство. 
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Со остварените девизи се располага во согласност со 
одредбите од овој закон. 

Девизи можат да се стекнуваат со купување за динари 
на единсвениот девизен пазар, во согласност со одредбите 
од овој закон. 

Со купените девизи може да се располага во соглас-
ност со основата според која се купени девизите. 

Ограничувања во располагањето со девизи можат да 
се пропишат со сојузен закон, односно со пропис заснован 
врз сојузен закон. 

Член 7 
Остварените девизи служат за намирување на втаса-

ните обврски, за плаќање на репродукционите потреби на 
основните и други организации на здружен труд што ги 
оствариле, односно што учествувале во нивното оствару-
вање, на репродукционите потреби на организациите на 
здружен труд што не остваруваат девизи со работење со 
странство или што не ги остваруваат во доволен обем и 
на репродукционите потреби на организациите на 
здружен труд на кои со акти на органите на федерацијата 
им е забранет или ограничен извозот и за задоволување на 
општите општествени и на заедничките потреби определе-
ни со овој закон, со прописите донесени врз основа на со-
јузен закон и со самоуправна спогодба, во согласност со 
овој закон. 

Член 8 
Основните и други организации на здружен труд ос-

тварените девизи со кои, во согласност со одредбите од 
овој закон, можат да располагаат, ги држат на девизна 
сметка само кај една овластена банка. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат 
за плаќање во странство, да се вложуваат во сопствени 
или во мешовити претпријатија во странство или да и се 
продадат на овластената банка. 

Плаќања во странство и вложувања во сопствени од-
носно во мешовити претпријатија во странство можат да 
се вршат самостојно или здружено со други основни и 
други организации на здружен труд. 

Основните и други организации на здружен труд 
можат да здружуваат девизи во рамките на утврдените 
репродукциони потреби врз основа на самоуправна спо-
годба за здружување на труд и средства, односно врз осно-
ва на договор за долгорочна производствена кооперација, 
за заеднички вложувања во земјата и во странство или за 
деловно-техничка соработка, 

Сметките од став 1 на овој член се водат во девизи 
или во динари. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната 
банка на Југославија, ги утврдува условите и начинот на 
водење на сметките од став 1 на овој член во динари. 

Член 9 
Купување и продажба на девизи се врши на единстве-

ниот девизен пазар. 

Член 10 
Политиката на поттикнување на девизниот прилив 

од извоз на стоки и услуги и на други форми девизен при-
лив е составен дел на заедничката економска политика, на 
политиката на економските односи со странство и на заед-
ничката девизна политика. 

Член 11 
Основните и други организации на здружен труд, ни-

вните заедници и други форми на здружување на органи-
зациите на здружен труд, републиките и автономните по-
краини, заедно со федерацијата се одговорни, во рамките 
на своите права и должности, за состојбата на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија и за положбата 
на Југославија во меѓународните економски односи. 

Член 12 
Планирањето на економските односи со странство е 

составен дел на целокупниот систем на самоуправното оп-
штествено планирање. Планирање на економските односи 
со странство се врши заради обезбедување на услови и 
претпоставки за поуспешно вклучување на здружениот 
труд во меѓународната поделба на трудот, јакнење на из-
возната ориентација на субјектите на планирањето и на 
стопанството на земјата во целост и воспоставување до-
лгорочни економски врски помеѓу организациите на 
здружен труд врз работите на извоз. 

Работниците, како носители на планирањето, во рам-
ките на плановите за развој на основните и други органи-
зации на здружен труд, на самоуправните интересни заед-
ници и на другите самоуправни организации и заедници и 
плановите за економски развој на општествено-политич-
ките заедници, ги планираат економските односи со 
странство. Основните и други организации на здружен 
труд ги усогласуваат плановите меѓусебно и со другите 
носители на планирањето со кои се во односи на работна, 
производствена и доходовна поврзаност, како и во подго-
товки за склучување на договор за основите на планот на 
опш гествено-политичката заедница. 

Основа за усогласување на интересите и за меѓусебно 
самоуправно усогласување на суштествените елементи на 
плановите на носителите на планирањето претставува и 
заедничката економска политика чиј составен дел е заед-
ничката девизна политика, утврдена со акти на планира-
њето на Собранието на СФРЈ. 

Меѓусебните односи и усогласувањето на своите ин-
тереси во планирањето на економските односи со стран-
ство, организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници ги остваруваат и во само-
управните интересни заедници за економски односи со 
странство, како и во стопанските комори и општите 
здруженија во согласност со нивната улога. 

Пред усогласувањето на своите планови во рамките 
самоуправните интересни заедници во републиките и 

ве автономните покраини, организациите на здружен труд 
се должни да ги усогласат своите планови со плановите на 
оние организации на здружен труд со кои склучиле само-
управни спогодби за здружување на труд и средства зара-
ди заедничко производство и остварување на девизен при-
лив, односно за здружување на остварените девизи. 

Усогласувањето на плановите во рамките на самоуп-
равните интересни заедници на републиките и на автоном-
ните покраини ќе се остварува така што да не биде пречка 
за здружување на труд и средства на територијата на зем-
јата. 

Во Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство организациите на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници, кои се во 
односи на работна, производствена и доходовна поврза-
ност и меѓузависност на единствениот југословенски па-
зар, меѓусебно ги усогласуваат најважните елементи на 
економските односи со странство од своите планови. Така 
усогласените елементи претставуваат составен дел на ос-
новата за планирање на економските односи со странство 
во рамките на републиките и на автономните покраини. 

Самоуправните интересни заедници за економски од-
носи со странство во републиката и во автономната по-
краина и Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство го следат извршувањето на пла-
новите во поглед на економските односи со странство од 
ст. 2 и 7 на овој член и навремено преземаат, во рамките 
на своите права и должности, поединечно и заеднички, 
мерки потребни да се обезбеди извршување на тие плано-
ви. 

Организациите на здружен труд при донесувањето на 
своите планови за развој, а републиките и автономните 
покраини при утврдувањето на економската политика, ќе 
го насочат, во рамките на своите права и должности, сто-
панскиот развој така што да се овозможи што порацио-
нално вклучување на здружениот труд во меѓународната 
поделба на трудот во согласност со утврдената заедничка 
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развојна политика и заедничката девизна политика, воде-
јќи сметка за својот придонес и обврски за остварувањето 
на планираните пропорции на платниот биланс и на де-
визниот биланс на Југославија. 

Член 13 
Дејноста на самоуправните интересни заедници за 

економски односи со странство во републиката и авто-
номната покраина и на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство е од посебен оп-
штествен интерес. 

Член 14 
Забрането е здружување на девизи и здружување на 

основни и други организации на здружен труд и на други 
општествени правни лица и секоја друга дејност и деј-
ствие на организациите на здружен труд и на државните 
органи во девизното работење и во кредитните односи со 
странство кои се насочени кон спречување на слободното 
движење и здружување на трудот и средствата и кон сло-
бодната размена на стоки и услуги, или кон создавање на 
монополска положба на единствениот југословенски па-
зар, со кои се стекнуваат материјални и други предимства 
што не се засноваат врз труд и создаваат нерамноправни 
односи во работењето или ги нарушуваат другите економ-
ски и самоуправни односи утврдени со Уставот. 

Основните и други организации на здружен труд и 
други општествени правни лица се должни во остварува-
њето и користењето на девизите да постапуваат во соглас-
ност со усвоената заедничка економска политика, да не ја 
растројуваат стабилноста на пазарот и да не им нанесува-
ат штета на другите учесници на пазарот, на потрошува-
чите или на општествената заедница како целина. 

Член 15 
Под девизи, во смисла на овој закон, се подразбираат 

побарувања по која и да е основа, кои гласат на странска 
валута, без оглед на начинот на располагањето. 

Под девизи се подразбираат и сите видови ефективни 
странски пари, освен ковани златни пари. 

Член 16 
Под домашни лица, во смисла на овој закон, се под-

разбираат основни и други организации на здружен труд, 
деловни заедници, банкарски организации, задруги, комо-
ри и други општи здруженија, самоуправни интересни за-
едници и други самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-политички заедници и нивни органи и органи-
зации, општествено-политички и други општествени орга-
низации и други правни лица со седиште во Југославија и 
физички лица со живеалиште во Југославија. 

Под странски лица, во смисла на овој закон, се под-
разбираат сите други правни и физички лица. 

Член 17 
Под овластена банка, во смисла на овој закон, се под-

разбираат банкарска организација што ќе добие овласту-
вање за вршење на платен промет и на кредитни работи со 
странство (во натамошниот текст: банка овластена за ра-
боти со странство) и банкарска организација што ќе добие 
овластување за вршење на девизно-валутни работи во Ју-
гославија (во натамошниот текст: банка овластена за де-
визни работи во земјата). 

Член 18 
Сојузната дирекција за промет и резерви на произво-

ди со посебна намена во девизното работење ги има пра-
вата и обврските што според овој закон ги имаат органи-
зациите на здружен труд, ако со овој или друг сојузен за-
кон не е определено поинаку. 

II. ЗАЕДНИЧКА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА, ПЛАТЕН БИ-
ЛАНС И ДЕВИЗЕН БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ПЛАТНОБИЛАНСНА И ДЕВИЗНОБИЛАНСНА ПОЗИ-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-

ИНИ 

1. Заедничка девизна политика 
Член 19 

Заедничката девизна политика је опфаќа особено: по-
литиката на унапредување и поттикнување на извозот на 
стоки и услуги и на другите форми на економски односи 
со странство; политиката на увоз; политиката на заштита 
на домашното производство; политиката на курсот на ди-
нарот; политиката на девизните резерви; политиката на 
кредитните односи со странство; политиката на усогласу-
вање на меѓусебните односи на републичките и покраин-
ските самоуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство и политиката на платнобилансните ог-
раничувања. 

Заедничката девизна политика ја утврдува Собрание-
то на СФРЈ за секоја година, заедно со утврдувањето на 
заедничката економска политика на земјата за односната 
година, во согласност со среднорочниот план на Југосла-
вија. 

Со актот за заедничката девизна политика се утврду-
ваат рамките и насоките за донесување на мерки за нејзи-
ното спроведување. 

Член 20 
Сојузниот извршен совет, надлежните органи на ре-

публиките, надлежните органи на автономните покраини 
и самоуправните интересни заедници за економски односи 
со странство ги утврдуваат своите програми на мерки за 
спроведување на заедничката девизна политика. 

Сојузниот извршен совет го следи и, по потреба, а 
најмалку полугодишно, го известува Собранието на СФРЈ 
за спроведувањето на заедничката девизна политика. 

Член 21 
Федерацијата, републиките и автономните покраини 

во спроведувањето на заедничката девизна политика дого-
ворно преземаат мерки заради унапредување на економ-
ските односи со странство, а особено заради поттикнува-
ње на приливот на девизи од извозот на стоки и услуги и 
на други форми зголемување на девизниот прилив, однос-
но намалување на девизниот одлив, во согласност со заед-
нички договорените критериуми и мерила. 

Член 22 
Тргнувајќи од начелото дека извозот е слободен, ако 

по исклучок и привремено со акт на Собранието на СФРЈ, 
односно со акт на Сојузниот извршен совет донесен врз 
основа на акт на Собранието на СФРЈ, се забрани или ог-
раничи извозот на определени стоки и вршењето на опре-
делени услуги на странски лица и со тоа се наруши рам-
ноправноста на организациите на здружен труд во оства-
рувањето на девизи, истовремено со тој акт се обезбедува 
компензација со утврдување на право на купување на де-
визи на единствениот девизен пазар и условите и изворите 
на девизи за остварување на таа компензација. 

Право на компензација поради забрана ил ограничу-
вање на извозот основната организација на здружен труд 
остварува само за оние количества на стоки односно обем 
на услуги за кои со самоуправни спогодби и договори со 
кои се регулирани односите на потрајна соработка, не се 
преземени обврски за снабдување на домашниот пазар. 

Со компензацијата од став 1 на овој член им се обез-
бедуваат девизи за договорените репродукциони потреби 
на основните организации на здружен труд на кои извозот 
им е забранет или ограничен, зависно од големината на 
девизниот прилив што би го оствариле извозот да не им е 
забранет или ограничен, според единствените критериуми 
од член 70 став 2 на овој закон. 



Страна 474 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 6 април 1984 

2. Платен биланс и девизен биланс на Југославија 
Член 23 

Платниот биланс на Југославија е единствен и пре-
тставува биланс на сите финансиски и други економски 
трансакции помеѓу домашни и странски лица. 

Девизниот биланс на Југославија е единствен и пре-
тставува биланс на приливот и одливот на девизите оства-
рени по основа на сите финансиски и други економски 
трансакции помеѓу домашни и странски лица. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија се составни делови на заед-
ничката девизна политика, во рамките на заедничката еко-
номска политика на земјата. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија се засноват врз среднороч-
ниот план на Југославија. 

Член 24 
Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-

визниот биланс на Југославија ги донесува Собранието на 
СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет, истовреме-
но со донесувањето на заедничката девизна политика, во 
рамките на заедничката економска политика на земјата. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија се донесуваат најмалку за 
една година. 

Собранието на СФРЈ го разгледува извршувањето на 
проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девиз-
ниот биланс на Југославија, заедно со извештајот за из-
вршувањето за заедничката економска политика што ги 
поднесува Сојузниот извршен совет. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија Сојузниот извршен совет 
му ги предлага на Собранието на СФРЈ истовремено со 
резолуцијата за остварувањето на среднорочниот план на 
Југославија за наредната година. 

Член 25 
Проекцијата на платниот биланс на Југославија ги 

опфаќа: вредноста на извозот на стоки и услуги; оствару-
вањето на девизните приходи по основа на другиот несто-
ковен прилив; вредноста на увозот на стоки и услуги; де-
визниот одлив по основа на нестоковни плаќања; обемот 
на задолжувањето во странство; состојбата на долгот на 
крајот на годината за која се донесува платниот биланс и 
височината на отплатите и каматите што втасуваат во таа 
година спрема странство; обемот на девизното кредити-
рање на странство; височината на отплатите и каматите 
што втасуваат по кредитите одобрени во странство; суфи-
цитот или дефицитот на платниот биланс на Југославија и 
неговото покритие и височината на постојаните девизни 
резерви и на тековните девизни резерви. 

Проекцијата на девизниот биланс на Југославија ги 
опфаќа приливот и одливот на девизите по сите позиции 
на платниот биланс на Југославија. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на де-
визниот биланс на Југославија ги опфаќаат и девизните 
приходи и девизните расходи на федерацијата со кои се 
утврдуваат обемот и правото на купување на девизи за по-
требите на Југословенската народна армија и извршува-
њето на задачите на органите на федерацијата во областа 
на народната одбрана, за потребите на материјалните ре-
зерви во федерацијата, за потребите на органите на феде-
рацијата, за потребите на остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата и на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, во 
согласност со среднорочниот план на Југославија, како и 
за други потреби утврдени во член 179 од овој закон. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
на надлежните републички и покраински органи, ги про-
пишува методологијата и критериумите за утврдување и 
методологијата за следење на остварувањето на проекци-
јата на платниот биланс и проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија. 

Член 26 
Обемот и условите на увозот и задолжувањето во 

странство и преземањето на други обврски на плаќање во 
странство, предвидени со проекцијата на платниот биланс 
и проекцијата на девизниот биланс на Југославија се усог-
ласуваат со остварувањето на девизниот прилив по осно-
ва на извоз и на други девизни приходи, како и со предви-
дениот обем на суфицитот, односно на дефицитот на плат-
ниот биланс и на девизниот биланс на Југославија. 

Член 27 
Обемот на задолжувањето во странство и обемот на 

кредитирањето на странство за среднорочниот плански 
период се утврдува со општествениот план на Југославија. 

Обемот на задолжувањето во странство и обемот на 
кредитирањето на странство за секоја година се утврдува 
со платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и 
мора да биде усогласен со заедничката политика на еко-
номските односи со странство, со степенот на задолженос-
та на земјата и со можностите на субјектите и на земјата 
во целост уредно да ги извршуваат обврските по кредити-
те. 

Во странство може да се задолжи субјект за кој овлас-
тената банка ќе ја утврди девизната и динарската способ-
ност за враќање на кредитот и ако извршувањето на об-
врските по кредитот се обезбедува со кредитно-гаранцис-
киот потенцијал на овластената банка. 

Сојузниот извршен совет и Народната банка на Ју-
гославија ќе преземаат мерки заради обезбедување обемот 
на задолжувањето во странство да се движи во согласност 
со одредбите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Задолжувањето во странство и кредитирањето на 
странство се насочува така што да биде во функција на ос-
тварувањето на поголем вкупен девизен прилив, обезбеду-
вањето на неопходна ликвидност во меѓународните плаќа-
ња и остварувањето на платниот биланс и девизниот би-
ланс на Југославија. 

3. Платнобилансна и девизнобилансна позиција на репуб-
ликите и автономните покраини 

Член 28 
Заради остварување на целите и задачите на своите 

планови и на платниот биланс и девизниот биланс на Ју-
гославија, републиките и автономните покраини израбо-
туваат свои проекции на платнобилансната и девизноби-
лансната позиција. 

Проекциите на платнобилансната и девизнобилан-
сната позиција на републиките и на автономните покраи-
ни се инструменти на планирањето во областа на економ-
ските односи со странство и ги содржат планските цели и 
задачи со кои се одразуваат улогата и одговорноста на ре-
публиките и на автономните покраини во формирањето, 
водењето и остварувањето на политиката на економските 
односи со странство и остварувањето на платниот биланс 
и девизниот биланс на Југославија. 

Проекциите на платнобилансната и девизнобилан-
сната позиција на републиките и на автономните покраи-
ни се засноваат врз суштествените елементи на плановите 
на основните организации на здружен труд од територии-
те на републиките и на автономните покраини, врз одно-
сите што ги воспоставуваат организациите на здружен 
труд на единствениот југословенски пазар и врз целите и 
задачите утврдени во проекцијата на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија и содржат елементи на 
економските односи со странство од плановите на органи-
зациите на здружен труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници што работно, производствено и дохо-
довно се поврзани на единствениот југословенски пазар, а 
се основа за постојано следење и водење на економската 
политика во републиката и во автономната покраина во 
остварувањето на заедничката економска политика и на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југославија. 
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Проекциите на платнобилансната и девизнобилан-
сната позиција на републиките и на автономните покраи-
ни не можат да ги менуваат воспоставените односи на ор-
ганизациите на здружен труд на единствениот југословен-
ски пазар кои учествуваат во извозот. Проекциите на 
плагнобилансните и девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини се приспособуваат 
кон суштествените промени што настануваат на единстве-
ниот југословенски пазар во односите помеѓу организаци-
ите на здружен труд што учествуваат во извозот заради 
остварување на платниот биланс и девизниот биланс на 
Југославија. 

Републиките и автономните покраини врз основа на 
следењето на остварувањето на платнобилансната и де-
визнобилансната позиција, преземаат потребни мерки за-
ради остварување на платниот биланс и девизниот биланс 
на Југославија и на заедничката економска политика, осо-
бено во развојната политика, кредитно-монетарната поли-
тика, политиката на даноците и придонесите, политиката 
на цените и во создавањето поповолни услови за произ-
водство и користење на домашните суровини заради раци-
онална супституција на увозот, во областа на организира-
њето на поврзувањето на здружениот труд и поттикнува-
њето на здружувањето на организациите на здружен труд, 
како и мерки во областа на заедничката девизна политика. 

Член 29 
Федерацијата, републиките и автономните покраини, 

во рамките на своите права и должности, се одговорни за 
извршувањето на платниот биланс и девизниот биланс на 
Југославија и се должни навремено да преземаат мерки за 
остварување на плановите на економските односи со 
странство на организациите на здружен труд, а со тоа и на 
пропорциите на платниот и девизниот биланс на Југосла-
вија за тековната година, да преземаат мерки заради спре-
чување на појавите на затворење или монополско однесу-
вање, заради пошироко поврзување на организациите на 
здружен труд на единствениот југословенски пазар и зго-
лемување на извозот и порационален увоз. 

Член 30 
Со мерките што се преземаат во републиката, авто-

номната покраина и во федерацијата за извршување на 
проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девиз-
ниот биланс на Југославија и за остварување на проекции-
те на платнобилансните позиции и проекциите на девизно-
билансните позиции на републиките и автономните покра-
ини не смее да се нарушува единството на југословенскиот 
пазар. 

Член 31 
Самоуправните интересни заедници за економски од-

носи со странство во републиката и автономната покраи-
на и Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство го следат извршувањето на проекци-
ите на платнобилансните позиции и проекциите на девиз-
нобилансните позиции на републиките и автономните по-
краини, ги известуваат надлежните органи за спроведува-
њето и остварувањето на тие проекции, навремено пред-
упредуваат на отстапувањата од нив и преземаат, во рам-
ките на своите права и должности, поединечно и заеднич-
ки, мерки потребни да се обезбеди извршувањето на про-
екците. 

Член 32 
Ако во извршувањето на проекциите на платноби-

лансната позиција и проекциите на девизнобилансната по-
зиција на републиката односно автономната покраина до-
јде до отстапувања, надлежниот орган на односната ре-
публика или автономна покраина е должен да преземе со-
одветни мерки за воспоставување на односите утврдени со 
тие проекции. 

Член 33 
Со своето учество во спроведувањето на овој закон 

Стопанската комора на Југославија и републичките и по-
краинските стопански комори придонесуваат за оствару-
вањето на планираните пропорции на платниот биланс и 
пропорциите на девизниот, биланс на Југославија и на за-
едничката девизна политика, особено со тоа што: 

1) поведуваат иницијатива за поврзување и здружува-
ње на организациите на здружен труд во формите и прав-
ците насочени кон остварувањето, располагањето и 
здружувањето на девизите и нивното рационално користе-
ње во смисла на одредбите од овој закон и заради оствару-
вањето на овие цели им даваат на организациите на 
здружен труд организациона и стручна помош; 

2) соработуваат со интересните заедници за економ-
ски односи со странство и им даваат помош во нивното 
организирање и работа; 

3) даваат иницијатива за подигање и решавање на од-
делни прашања и даваат мислења и предлози при утврду-
вањето и спроведувањето на заедничката девизна полити-
ка, донесувањето на програми и мерки на извоз и увоз, 
проекцијата на платниот биланс и девизниот биланс, по-
литиката и механизмите на курсот на динарот, режимот 
на извоз и увоз, кредитно-монетарната политика, платно-
билансните ограничувања и задолжувањето во странство. 

Ш. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 34 
Во републиката и автономната покраина со закон се 

формираат самоуправни интересни заедници за економ-
ски односи со странство (во натамошниот текст: репуб-
лички и покраински заедници) заради извршување на зада-
чите и вршење на работите утврдени со овој закон. 

Во републичката и покраинската заедница за-
должително се здружуваат основните и други организации 
на здружен труд, самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници, банкарските 
организации, задруги и други општствени правни лица, 
освен општествено-политичките заедници од територија-
та на републиката односно автономната покраина, кои ос-
тваруваат, односно користат девизи во своето работење. 

Член 35 
Републичките и покраинските заеднии непосредно 

учествуваат во подготвувањето на актите со кои се ут-
врдуваат политиката и плановите на економските односи 
со странство и во изработката на проекциите на платноби-
лансната позиција и проекциите на девизнобилансната по-
зиција на републиката односно автономната покраина, ка-
ко и во спроведувањето на тие акти во рамките на своите 
надлежности, непосредно одлучуваат за работите предви-
дени со законот, учествуваат во склучувањето на самоуп-
равни спогодби и општествени договори и вршат други 
работи, во согласност со одредбите од овој закон. 

Републиките и автономните покраини со закон по-
блиску ја утврдуваат дејноста на републичките и покраин-
ските заедници. 

Член 36 
Републиките и автономните покраини со закон ги ут-

врдуваат начелата на организацијата и другите прашања 
во врска со дејноста на републичките и покраинските заед-
ници. 

Републиките и автономните покраини се договараат 
за начелата на организацијата и на работењето на репуб-
личките и покраинските заедници. 

Член 37 
Органите на управувањето со републичката односно д 

покраинската заедница се избираат врз делегатски прин-
цип од редот на членовите на тие заедници. 



Страна 476 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 6 април 1984 

Член 38 
Се основа Интересна заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство (во натамошниот текст: Заед-
ница на Југославија). 

Републичките и покраинските заедници се членови на 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
со странство. 

Член 39 
Во Заедницата на Југославија, членовите на таа заед-

ница: 
1) се договараат за елементите на плановите на еко-

номските односи со странство и плановите на приливот и 
одливот на девизите што се од посебно значење за девиз-
ниот биланс и платниот биланс на Југославија и за един-
ството на југословенскиот пазар; 

2) ги усогласуваат ставовите во постапката на под-
готвување на плановите на економските односи со стран-
ство на републиките и автономните покраини и учествува-
ат во подготвувањето на проекцијата на платниот биланс 
на Југославија; 

3) го утврдуваат начинот на остварување на планови-
те на економските односи со странство и на плановите на 
приливот и одливот на девизите; 

4) даваат мислења за предлогот за регулирање на 
увозот и извозот и преземањето на мерки за остварување 
на плановите на економските односи со странство; 

5) му даваат мислење на Сојузниот извршен совет за 
предлогот за донесување на мерки за спроведување на по-
литиката на кредитните односи со странство и на заеднич-
ката девизна политика; 

6) го поттикнуваат самоуправното поврзување и ор-
ганизирање на организациите на здружен труд на един-
ствениот југословенски пазар заради производство за из-
воз и вршење услуги на странски лица; 

7) вршат други работи утврдени со сојузен закон. 
Дејноста на Заедницата на Југославија поблиску се 

утврдува со нејзиниот статут. 

Член 40 
Органи на Заедницата на Југославија се: собрание, 

извршен одбор и претседател. 
Орган на управувањето на Заедницата на Југославија 

е собранието, што го сочинуваат по десет делегати избра-
ни од редот на членовите на секоја републичка и покраин-
ска заедница. 

Во работата на Собранието на Заедницата на Југос-
лавија учествува, покрај делегатите од став 2 на овој член, 
и претставник на Сојузниот извршен совет. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија има 
осум члена кои се избираат од редот на делегатите на се-
која републичка и покраинска заедница. Изборот на чле-
новите на извршниот одбор го потврдува Собранието на 
Заедницата на Југославија. 

Претседателот на Заедницата на Југославија го име-
нува Собранието на Заедницата на Југославија во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Член 41 
Заедницата на Југославија има статут. 
Статутот на Заедницата на Југославија го донесува 

Собранието на Заедницата на Југославија. 
Статутот на Заедницата на Југославија го потврдува 

Собранието на СФРЈ. 
Со статутот на Заедницата на Југославија се утврду-

ваат особено внатрешната организација на Заедницата, 
постапката за донесување на одлуки со кои се извршуваат 
задачите заради кои Заедницата е основана, надлежноста 
на органите на управување и средствата за финансирање 
на дејноста на Заедницата. 

Со Статутот на Заедницата на Југославија се утврду-
ва и начинот на остварување соработка на Заедницата со 
организациите на здружен труд што работно, производ-

ствено и доходовно се поврзани во производството за из-
воз и формите на поврзување и организирање што самите 
ги воспоставуваат. 

Член 42 
Претставниците на надлежните органи на соодветни 

општествено-политички заедници имаат право да присус-
твуваат на седници на органите на управувањето на Заед-
ницата на Југославија, односно на републичките и покра-
инските заедници и да ги изнесуваат мислењата и ставови-
те на органите што ги претставуваат. 

IV. КУРС НА ДИНАРОТ И ПОЛИТИКА НА КУРСОТ 
НА ДИНАРОТ 

Член 43 
Курсевите на странските валути во однос на динарот 

се формираат на единствениот девизен пазар во соглас-
ност со утврдената политика на курсот на динарот. Поли-
тиката на единствениот и реалниот курс на динарот е сос-
тавен дел на заедничката економска политика на земјата и 
посебно на заедничката девизна политика. 

Собранието на СФРЈ ја утврдува политиката на кур-
сот на динарот и критериумите, рамките и насоките за 
преземање на мерки за сроведувањето на таа политика. 

Политиката на курсот на динарот ги опфаќа и посеб-
ните услови и начинот на пресметување во надворешнот-
рговската размена со земјите со кои е склучен договор за 
клириншки начин на плаќање. 

Народната банка на Југославија ја утврдува методо-
логијата за формирање на курсот на динарот. 

Врз основа на утврдената заедничка девизна полити-
ка, Сојузниот извршен совет го утврдува курсот на дина-
рот според некоја пресметковна единица или според една 
или повеќе конвертибилни валути. 

Сојузниот извршен совет поднесува до Собранието 
на СФРЈ, по потреба, а најмалку полугодишно, извештај 
за спроведувањето на политиката на курсот на динарот. 

Член 44 
Сојузниот извршен совет, надлежните органи на ре-

публиките и надлежните органи на автономните покраи-
ни, Заедницата на Југославија и републичките и покраин-
ските заедници, во рамките на своите надлежности однос-
но дејности, предлагаат и преземаат мерки заради 
одржување на курсот на динарот, во согласност со утврде-
ната заедничка девизна политика. 

Член 45 
Народната банка на Југославија, народните банки на 

републиките и народните банки на автономните покраини 
ја спроведуваат утврдената политика на курсот на дина-
рот. 

Народната банка на Југославија врши интервенции 
на единствениот девизен пазар согласно со утврдената по-
литика на курсот на динарот. 

Член 46 
Народната банка н Југославија, народните банки на 

републиките и народните банки на автономните покраини 
ги следат и анализираат движењата на курсевите на до-
машниот и на странските девизни пазари, како и другите 
показатели од значење за нивото, процената на идните 
движења и меѓусебните односи на девизните курсеви. 

Член 47 
Курсевите на странските валути за определување на 

основицата за пресметување на царината и другите давач-
ки, за пресметување на даночните олеснувања при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката, ги утврдува Сојузниот из-
вршен совет во согласност со курсевите на меѓубанкарски-
от состанок на единствениот девизен пазар. 
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Член 48 
Курсните разлики во работењето со девизи на орга-

низациите на здружен труд и на другите општествени 
правни лица ги поднесува секој учесник - корисник на де-
визи, непосредно или преку овластените банки. 

Курсните разлики што ќе настанат од користени кре-
дити во странство ги поднесува корисникот на девизите 
од тие кредити. 

Член 49 
Курсните разлики што настануваат по основа на де-

визните сметки и девизните штедни влогови што граѓани-
те и граѓанските правни лица ги држат кај овластените 
банки, паѓаат врз товар на средствата со кои располагаат 
тие банки. 

Овластените банки можат да ги користат девизите на 
граѓаните што се водат кај тие банки за пласмани и за над-
минување на временската неусогласеност помеѓу остваре-
ниот прилив и одлив на девизите заради плаќањата спре-
ма странство за членовите на банката, а на начинот и под 
условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Народната банка на Југославија е должна, на барање 
од овластената банка, да ги прими во депозит девизите на 

гаќите што се ВОДАТ иа сметките на овластената банка. 

Овластената банка е должна на организациите на 
здружен труд и на другите општествени правни лица од 
став 1 на овој член да им обезбедува девизи на единствени-
от девизен пазар на кои тие организации и други општес-
твени правни лица имаат право на купување, согласно со 
единствените критериуми од член 70 на овој закон. 

V. ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

Член 52 
Под единствен девизен пазар, во смисла на овој за-

кон, се подразбира организиран систем на сите купувачки 
и продажби на девизи што се вршат на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на 
начинот утврден со овој и со друг сојузен закон и со про-
писот за условите, организацијата и работата на единстве-
ниот девизен пазар што го донесува Сојузниот извршен 
совет, на предлог од Народната банка на Југославија. 

Домашни лица и странски лица купуваат и продава-
ат девизи кај овластените банки и овластените менувачи, 
во согласност со сојузен закон. 

Со мерките на економската политика ќе се поттикну-
ва економскиот интерес на организациите на здружен 
труд девизите да ги продаваат на единствениот девизен 

» е т ка лампите и враќањето на девизите од депозит, го 
пропишува Народната б а ш на Југославија. 

Член 50 
Овластените банки можат девизите на организациите 

на здружен труд што потекнуваат од примени аванси по 
основа на изведување на инвестициони работи во стран-
ство, извоз на опрема и бродови, да ги депонираат кај На-
родната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија е должна на барање 
од овластената банка, да ги прима во депозит девизите од 
став 1 на овој член што се водат на сметките на овластена-
та банка, при истовремено одобрување на бескаматен кре-
дит на овластената банка за сметка на организациите на 
здружен труд од тој став чиишто девизи ги прима во депо-
зит во височина на динарската противвредност на депони-
раните девизи. 

Височината на динарската противвредност од став 2 
на овој член Народната банка на Југославија ја утврдува 
во согласност со курсот на динарот кој важи на денот на 
примањето на девизите во депозит. 

Организациите на здружен труд кои девизите по-
ложени во депозит преку овластената банка ги повлекува-
ат за потребите на плаќањето во странство во договорени-
от рок, полагаат динарска противвредност од став 3 на 
овој член кај Народната банка на Југославија преку овлас-
тената банка, во височина и во согласност со курсот на ди-
нарот кој важи на денот на примањето на девизите во де-
позит. 

Народната банка на Југославија е должна, на барање 
од овластената банка, да ги стави на располагање депони-
раните девизи што потекнуваат од примени аванси, во до-
говорениот рок. 

Девизите од став 1 на овој член не подлежат на рас-
пределба по основа на член 70 од овој закон, до пресметка-
та и наплатата. 

Член 51 
За да се обезбеди плаќањата на овластените банки да 

се вршат во согласност со одредбите од овој закон, овлас-
тената банка е должна, во договор со организациите на 
здружен труд и со другите општествени правни лица за 
кои врши плаќања, да составува месечни, тримесечни и го-

[ на приливот и одливот на девизите за тие 
[ иа зружен труд и други општествени правни 

лица. 

со страил 1во куму* 
наат и ира—винт дацин а ц и р себе непосредно и на ме-
ѓубанкарски состанок. 

На меѓубанкарскиот состанок учествува и Народната 
банка на Југославија. 

Интерната банка може за сметка на основните орга-
низации на здружен труд што ја основале да купува и про-
дава девизи кај овластена банка. 

Член 53 
На единствениот девизен пазар можат да се купуваат 

и продаваат девизи промптно или на термин. 
Под промптна купувачка и продажба на девизи се 

подразбираат работи на продажба и купувачка на девизи 
склучени на единствениот девизен пазар што според дого-
ворот се извршуваат веднаш, а најдоцна во рок од два ра-
ботни дена од денот на склучувањето на договорот. 

Под купувачка и продажба на девизи на термин се 
подразбираат работите на купувачка и продажба на деви-
зи склучени на единствениот девизен пазар што се догово-
рени со рок на извршување на работата од 30 дена до една 
година и кои според договорот се извршуваат во догово-
рениот рок. 

Член 54 
Организациите на здружен труд и другите општес-

твени правни лица преку овластената банка продаваат и 
купуваат девизи само на единствениот девизен пазар, во 
согласност со одредбите од овој закон. 

Член 55 
Одлука за организацијата и работењето на меѓубан-

карскиот состанок донесува Сојузниот извршен совет на 
предлог од Народната банка на Југославија, а по прибаве-
но мислење од Заедницата на Југославија. 

Член 56 
Народната банка на Југославија, во договор со банки-

те овластени за работи со странство, ги определува видо-
вите на девизи што се предмет на купувачка и продажба 
на единствениот девизен пазар и на меѓубанкарскиот сос-
танок. 

Ако договорот од став 1 на овој член не се склучи во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, односно од денот на давањето иницијатива за измена 
на договорот од став 1 на овој член, до склучувањето на 
тој договор, одлука за видовите на девизи ќе донесе На-
родната банка на Југославија. 
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Ако ненадејно настанат поголеми растројува«^ на 
странските девизни пазари во однос на одделни девизи, 
Народната банка на Југославија може, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, привремено да ја ограничи или 
забрани купувачката и продажбата на односната девиза на 
единствениот девизен пазар. 

Член 57 
Народната банка на Југославија купува и продава де-

визи на меѓубанкарскиот состанок заради одржување на 
општата ликвидност во меѓународните плаќања и заради 
одржување на курсот на динарот, во согласност со утврде-
ната заедничка девизна политика и со политиката на кур-
сот на динарот. 

Народната банка на Југославија интервенира на ме-
ѓубанкарскиот состанок за износот на девизите со кои се 
обезбедува извршување на утврдените пропорции и оства-
рување на правото на девизи во платниот биланс и девиз-
ниот биланс на Југославија, во согласност со член 43 од 
овој закон. 

Народната банка на Југославија ги определува видо-
вите на девизи за кои интервенира на меѓубанкарскиот 
состанок. 

Член 58 
Банките овластени за работи со странство можат на 

странските девизни пазари да купуваат и продаваат деви-
зи заради кивна замена, под условите што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија. 

Член 59 
Банките овластени за работи со странство купуваат и 

продаваат девизи по курсевите што се утврдуваат на меѓу-
банкарскиот состанок на единствениот девизен пазар. 

Член 60 
Врз основа на курсевите по кои се склучени работите 

на купувачка и продажба на девизи на меѓубанкарскиот 
состанок се утврдуваат средните курсеви на странските ва-
лути. 

Врз основа на средните курсеви на странските валути 
се формираат куповните или продажните курсеви со дода-
вање односно одземање на маржата утврдена со актот за 
организацијата и работењето на меѓубанкарскиот соста-
нок. 

Средните курсеви на странските валути се примену-
ваат и за искажување на вредностите на странските валути 
во состојбите и билансите на банките и на други општес-
твени правни лица. 

Член 61 
Овластените банки купуваат од домашни лица и од 

странски лица и им продаваат на тие лица девизи про-
мптно според куповните и продажните курсеви од член 60 
став 2 на овој закон. 

Банките овластени за работи со странство вршат ме-
ѓусебно промптна купувачка и продажба на девизи по кур-
севите што се утврдуваат на меѓубанкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар. 

Член 62 
Овластените банки купуваат од домашни општестве-

ни правни лица и им продаваат на тие лица девизи про-
мптно од свое име и за сметка на тие лица, а кога ги купу-
ваат од домашни граѓански правни и физички лица однос-
но им ги продаваат на тие лица - од свое име и за своја 
сметка. 

Овластените банки купуваат од странски лица и им 
продаваат на тие лица девизи промптно од свое име и за 
своја сметка. 

Член 63 
Купувачка и продажба на девизи на термин се врши 

помеѓу овластените банки меѓусебно, како и помеѓу овлас-
тените банки и организациите на здружен труд. 

Домашните граѓански правни и физички лица и 
странските лица не можат да купуваат и продаваат девизи 
на термин. 

Член 64 
Купувачката и продажбата на девизи на термин се 

врши по курсевите за кои ќе се договорат договорните 
странки, под условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 65 
Договорот за купувачка и продажба на девизи на тер-

мин се смета склучен кога договорните странки потпиша-
ната заклучница ќе ја регистрираат според постапката ут-
врдена со актот за организацијата и работењето на меѓу-
банкарскиот состанок. 

Продавачот на девизи на термин е должен да изврши 
пренос на девизите на девизната сметка на купувачот во 
рокот што е наведен во заклучницата. Купувачот на деви-
зи на термин е должен во рокот што е наведен во заклуч-
ницата да изврши пренос на динарската противвредност 
на девизите на жиро-сметката на продавачот. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ, СТЕКНУВАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ 
И ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ И ПРОМЕТ НА ЗЛАТО 

1. Остварување, стекнување, располагање и здружување на 
девизи на организации на здружен труд и на други општес-

твени правни лица 

Член бб 
Основните и други организации на здружен труд ос-

тваруваат девизи: 
1) со продажба на стоки и услуги на странскиот па-

зар; 
2) со долгорочна производствена кооперација со 

странство; 
3) со вршење на стопански дејности во странство, во 

согласност со сојузен закон; 
4) со земање кредити во странство; 
5) со емисија на хартии од вредност; 
6) со други односи и форми на работење со стран-

ство, засновани во согласност со овој закон. 
Основните и други организации на здружен труд ос-

тваруваат девизи со самостојно вршење на работите од 
став 1 на овој член или меѓусебно поврзани во рамките на 
работна организација, сложена организација на здружен 
труд и други форми на меѓусебно поврзување и здружува-
ње заради заедничко производство на стоки и услуги и 
стекнување на доход. 

Член 67 
Девизите што основните организации на здружен 

труд ги оствариле со самостојно вршење на работи им 
припаѓаат на тие организации и тие располагаат со нив во 
согласност со овој закон. 

Девизите што се остварени со здружување на труд и 
средства им припаѓаат на основните организации на 
здружен труд кои учествувале во нивното остварување со 
заемна производствена, финансиска или друга економска 
соработка. 

Организациите на здружен труд кои се во односи на 
непосредна репродукциона поврзаност и зависност, со са-
моуправна спогодба ги уредуваат своите меѓусебни одно-
си во заедничкото производство на стоки и вршење на ус-
луги за извоз, како и распоредувањето на девизите оства-
рени со тој извоз на непосредните извозници и нивните 
кооперанти, сразмерно со нивниот придонес во остварува-
њето на заедничкиот извоз и на приливот на девизи. 
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Девизниот прилив остварен по основа на извоз на 
стоки и услуги овластените банки го распоредуваат вед-
наш, а најдоцна во рок од три дена, на организациите на 
здружен труд што, во односите на непосредна репродук-
циона поврзаност и зависност, учествувале во остварува-
њето на девизите во согласност со самоуправната спогод-
ба од став 3 на овој член. 

Споровите за односите од овој член ги решава над-
лежниот суд на здружениот труд. 

Член 68 
Организациите на здружен труд можат девизите ос-

тварени или стекнати врз основа на утврдениот придонес, 
а во рамките на општествено признатите репродукциони 
потреби, да ги здружуваат врз основа на самоуправна спо-
годба за здружување на труд и средства односно врз осно-
ва на договор за долгорочна производствена кооперација, 
за заеднички вложувања во земјата и во странство или за 
деловно-техничка соработка, заради заедничко производ-
ство на стоки и вршење на услуги за извоз со кој се придо-
несува за остварување на поголем девизен прилив и оства-
рување заеднички доход, вклучувајќи го и поднесувањето 
на заедничкиот ризик. 

Девизите што се здружуваат по основите од став 1 на 
овој член можат да се користат само за плаќања спрема 
странство. 

Организациите на здружен труд што здружуваат де-
визи можат меѓусебно да ги пренесуваат на сметките што 
ги имаат во овластените банки само за намените за кои ги 
здружуваат. 

Со самоуправната спогодба односно со договорот за 
здружување на девизи не може да се предвиди продажба 
на девизи за динарската противвредност на здружените 
девизи ниту врз основа на така здружените девизи да се 
одобруваат кредити. 

Член 69 
Со девизите се располага тргнувајќи од тоа дека де-

визите се остваруваат со работа со општествени средства, 
дека се резултат од трудот на работниците во организаци-
ите на здружен труд и од целокупниот општествен труд. 

Член 70 
Организациите на здружен труд своите репродукцио-

ни потреби ги задоволуваат со девизи од девизниот при-
лив што ќе го остварат или со купување на девизи на един-
ствениот девизен пазар, како и од кредитите земени во 
странство, во согласност со овој закон. 

На организација на здружен труд од девизниот при-
лив што ќе го оствари и припаѓа делот од девизите ут-
врден со самоуправната спогодба склучена во рамките на 
формата на здружување и поврзување со која, преку при-
мената на единствени критериуми, е утврден делот од де-
визите за општествено признатите репродукциони потре-
би. 

Општествено признатите репродукциони потреби ги 
опфаќаат: обврските по странските кредити, увозот на су-
ровини и репродукционен материјал, резервните делови 
за тековно одржување на опремата и нестоковните плаќа-
ња неопходни за обезбедување на тековната репродукција. 

Износот на девизите над делот од став 2 на овој член 
организацијата на здружен труд е должна веднаш, а нај-
доцна во рок од два дена од денот на приливот, да и го 
продаде на овластената банка заради вклучување во теко-
вите на единствениот девизен пазар. 

Овластената банка е должна девизите од став 4 на 
овој член да ги продаде на единствениот девизен пазар 
веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на откупот 
на девизите. 

Делот од девизите што им се продава на овластените 
банки заради вклучување во тековите на единствениот де-
визен пазар се користи за: 

- дел од репродукционите потреби на организациите 
на здружен труд чиј придонес во извозот не може да се ут-
врди или е недоволен за намирување на неопходните оп-
штествено признати репродукциони потреби; 

- најнеопходните репродукциони потреби на органи-
зациите на здружен труд кои имаат утврдени увозни по-
треби, а не учествуваат во извозот; 

- обврските за извршените услуги за превоз на до-
машни патници и за ПТТ услуги што странски лица им ги 
укажувале на домашни лица врз основа на меѓународни 
договори што ги ратификувале Собранието на СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет. 

Правото на купување девизи на единствениот деви-
зен пазар се утврдува, врз основа на мерилата од един-
ствените критериуми, со самоуправната спогодба од став 
2 на овој член. 

Вкупните права на купување девизи на единствениот 
девизен пазар на сите организации на здружен труд што се 
членки на една форма на здружување и поврзување, што 
се утврдуваат со самоуправната спогодба од став 2 на овој 
член, мораат да бидат во рамките на износот на девизите 
што на организациите на здружен труд во таа форма на 
здружување и поврзување им припаѓаат за општествено 
признатите репродукциони потреби, пресметани врз осно-
ва на единствените критериуми. 

За да се обезбеди извршување на плаќањата на об-
врските од став 6 алинеја 3 на овој член, Сојузниот из-
вршен совет, по потреба, ќе го пропише приоритетно™ 
купување на девизи на единствениот девизен пазар за тие 
намени. 

Организациите на здружен труд се должни приори-
тетно да ги извршуваат своите обврски по странските кре-
дити и обврските преземени со меѓународни конвенции. 

Член 71 
Пред утврдувањето на делот од девизите што и при-

паѓа на организацијата на здружен труд, од вкупниот де-
визен прилив се издвојува и продава дел од девизите по 
единствен процент утврден со актот за заедничката девиз-
на пол итика, односно со друг акт на Собранието на СФРЈ, 
за: 

- потребите на федерацијата од член 25 став 3 на овој 
закон; 

- пополнување на девизните резерви на Југославија 
со кои ракува Народната банка на Југославија; 

- отплата на кредитите што од свое име и за своја 
сметка ги зела Народната банка на Југославија; 

- дел од договорениот увоз на стоки од посебно зна-
чење за снабдувањето на населението и други стоки за ши-
рока потрошувачка; 

- увоз на енергетски суровини заради задоволување 
на утврдените општествени потреби, како и дел од сред-
ствата за истражување на енергетските суровини; 

- компензациите од член 22 на овој закон; 
- исплата на југословенските пензии на корисниците 

што живеат во странство, врз основа на ратификуваните 
меѓународни спогодби од областа на социјалното осигу-
рување. 

Со актот од став 1 на овој член се утврдува и вкупни-
от годишен износ на издвојувањето и се распоредува за 
одделни намени во фиксен износ и процент, а најмногу до 
утврдениот износ, како и начинот на користење на девизи-
те за овие намени. Со тој акт може да се утврди ослободу-
вање од обврските за издвојување од девизниот прилив. 

Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член 
овластените банки ги пренесуваат на посебна сметка кај 
Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија девизите од став 1 на 
овој член им ги продава на овластените банки на меѓубан-
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карскиот состанок на единствениот девизен пазар за смет-
ка на организациите на здружен труд и на други општес-
твени правни лица за намените од став 1 на овој член, до 
височината на остварениот девизен прилив. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише редот на 
првенството во користењето на девизите за намените од 
став 1 на овој член. 

Член 72 
Единствените критериуми од член 70 на овој закон 

мораат да бидат усогласени со пропорциите на платниот 
биланс на Југославија и на девизниот биланс на Југослави-
ја, со целите и задачите на заедничката девизна политика 
и со динамиката на остварувањето на девизниот прилив. 
Вкупниот обем на плаќањето спрема странство, врз осно-
ва ма мерилата од единствените критериуми, не може да 
ги надмине утврдените рамки на соодветните позиции од 
платниот биланс на Југославија и од девизниот биланс на 
Југославија. 

Сојузниот извршен совет дава согласниост на един-
ствените критериуми од став 1 на овој член, во поглед на 
нивната усогласеност со пропорциите на платниот биланс 
и на девизниот биланс на Југославија и на заедничката де-
визна политика. 

Единствените критериуми од став 1 на овој член се 
донесуваат истовремено со утврдувањето на заедничката 
економска политика за наредната година. 

Ако единствените критериуми од став 1 на овој член 
не се донесат истовремено со утрдувањето на заедничката 
економска политика за наредната година, Сојузниот из-
вршен совет во натамошен рок од 30 дена ќе одлучи да се 
применуваат единствените критериуми што се применува-
ни порано, или ќе донесе други привремени решенија што 
ќе се применуваат до утврдувањето на единствените кри-
териуми. 

Основните организации на здружен труд од наменско 
производство од девизниот прилив што ќе го остварат го 
задружуваат делот од девизниот прилив утврден врз осно-
ва на критериумите што ги утврдува Сојуниот извршен 
совет. 

Делот од девизите што им припаѓа на организациите 
на здружен труд од наменско производство се користи за 
плаќање на увозот на производи со посебна намена, суро-
вини, репродукционен материјал и опрема за развој и про-
изводство на производи со посебна намена за извоз, обвр-
ски по странски кредити и резервни делови за тековно 
одржување на опремата, за нестоковни плаќања, за обезбе-
дување на тековната репродукција и за други специфични 
потреби заради обезбедување на производството за извоз 
на производи со посебна намена, што се утврдуваат по-
блиску со актот од став 5 на овој член. 

Член 73 
Единствените критериуми од член 70 на овој закон ги 

донесува Заедницата на Југославија, во соработка со Сто-
панската комора на Југославија. 

Врз основа на мерилата утврдени во единствените 
критериуми се пресметува делот од девизите за општес-
твено признатите репродукциони потреби што им припа-
ѓа на организациите на здружен труд, заради плаќање во 
странство, во рамките на одделни или повеќе поврзани оп-
шти здруженија на Југославија, или на други форми на 
здружување или поврзување на ниво на Југославија. 

Врз основа на мерилата утврдени во единствените 
критериуми се пресметува делот од девизите за општес-
твено признатите репродукциони потреби и за други фор-
ми на здружување и поврзување, што претставуваат голе-
ми деловни и репродукциони целини на југословенското 
стопанско подрачје. 

За кои други форми на здружување или поврзување 
од став 2 на овој член и за кои форми на здружување и по-
врзување што претставуваат големи деловни и репродук-
циони целини од став 3 на овој член ќе се пресметуваат оп-
штествено признатите репродукциони потреби врз основа 
на единствените критериуми, на нивно барање, одлучува 

Заедницата на Југославија во соработка со Стопанската 
комора на Југославија. 

Мерилата во единствените критериуми врз основа на 
кои се пресметуваат општествено признатите репродукци-
они потреби се засноваат врз остварениот однос на изво-
зот и увозот на организациите на здружен труд во пре-
тходните две години и стапката на растежот на извозот и 
увозот утврдена во платниот биланс на Југославија и во 
девизниот биланс на Југославија за наредната година. 

Со единствените критериуми се обезбедува делот на 
девизите што им припаѓа на организациите на здружен 
труд да зависи од девизниот прилив што тие ќе го оства-
рат. 

Со единствените критериуми се обезбедуваат поттик-
нување на извозот, рамноправност на организациите на 
здружен труд на единствениот југословенски пазар и по-
широко здружување и поврзување. 

Со единствените критериуми се утврдуваат мерилата 
со кои организациите на здружен таруд, во рамките на 
формите на здружување и поврзување од овој член, ќе се 
поттикнуваат кон поголем обем на извозот и на девизниот 
прилив. Со тие мерила се обезбедува организациите на 
здружен труд, во рамките на тие форми на здружуање и 
поврзување, да можат делумно или во целост, во соглас-
ност со актот за заедничката девизна политика, да го за-
држат за своите репродукциони потреби и меѓусебно да го 
распределат делот од девизите што ќе ги остварат со из-
воз на конвертибилното подрачје над просечниот пораст 
на извозот предвиден во тој акт. 

Организациите на здружен труд што учествуваат во 
размената на стоки и услуги со земји од клириншкото ва-
лутно подрачје, во рок од 30 дена од денот на потпишува-
њето на билатералните годишни протоколи за стоковната 
размена со тие земји, со самоуправна спогодба што ја 
склучуваат во рамките на општите здруженија, ги распо-
редуваат количеството и видовите на стоките што со тие 
протоколи се предвидени за извоз и увоз, со тоа што прио-
ри тет при распределбата на тие количества за сопствените 
репродукциони потреби имаат оние организации на 
здружен труд што извезуваат на тоа валутно подрачје. 

Ако самоуправните спогодби од став 9 на овој член 
не се склучат во рокот од тој став, Сојузниот извршен со-
вет ќе донесе пропис, во натомошен рок од 15 дена, со кој 
ќе ги регулира прашањата што се предмет на самоуправ-
ната спогодба. 

Член 74 
Врз основа на единствените критериуми од член 70 

на овој закон и со примена на мерилата од тие критериу-
ми се пресметува делот од девизите што им припаѓа на 
организациите на здружен труд за секоја форма на 
здружување и поврзување на здружениот труд од член 73 
на овој закон. 

За секоја форма на здружување и поврзување од член 
73 на овој закон, Заедницата на Југославија утврдува дека 
делот од девизите што им припаѓа на организациите на 
здружен труд од став 1 на овој член е пресметан согласно 
со единствените критериуми, за што издава потврда. 

Девизите што, во смисла на став 1 од овој член, им 
припаѓаат на« организациите на здружен труд, со самоуп-
равна спогодба тие организации ги распоредуваат на од-
делни организаци на здружен труд. Притоа, поаѓаат од 
потребата приоритетно да се обезбедува производство за 
извоз, на што повисок степен на обработка и со што пого-
лем девизен ефект. 

Самоуправните спогодби од став 3 на овој член им се 
доставуваат на Заедницата на Југославија и на овластени-
те банки, заради извршување на налозите за плаќањата 
спрема странство. 

Овластените банки не можат да ги извршуваат нало-
зите за плаќања спрема странство по самоуправните спо-
годби од став 4 на овој член, ако Заедницата на Југослави-
ја ги извести дека распределбата на одделни организации 
на здружен труд не е извршена во рамките на делот на де-
визите од став 1 на овој член. 
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На организацијата на здружен труд која до 1 март те-
ковната година не склучи самоуправна спогодба во рамки-
те на здружението или на другата форма на здружување и 
поврзување од член 73 на овој закон и припаѓаат 50% од 
износот на девизите пресметани за таа организација со 
примената на критериумите од член 73 став 5 на овој за-
кон. 

Член 75 
Со акт на надлежниот орган во републиката, односно 

во автономната покраина се утврдува износот од делот на 
девизите што основните организации на здружен труд ги 
задржуваат врз основа на единствените критериуми од 
член 70 на овој закон, за: 

- плаќањата спрема странство на органите и органи-
зациите на општествено-политичките заедници во репуб-
ликата односно во автономната покраина; 

- отплатата на кредитите што во странство ги земала 
републиката односно автономната покраина. 

Во републичката односно во покраинската заедница, 
од делот на девизите што основните организации на 
здружен труд ги задржуваат врз основа на единствените 
критериуми од член 70 на овој закон, се утврдува дел на 
девизите за задоволување на: 

- заедничките потреби во општествените дејности; 
- потребите на стопанската инфраструктура: енерги-

ја, сообраќај и слични потреби, над самоуправно догово-
рените потреби во смисла на член 70 од овој закон; 

- потребите на малото стопанство, и 
- потребите на другите дејности што се вршат во 

рамките на републиката односно на автономната покраи-
на. 

Девизите за потребите од овој член се утврдуваат во 
фиксен износ, со тоа што намирувањето на тие потреби се 
врши сразмерно со остварениот девизен прилив, а најмно-
гу до тој износ, изразен во процент кој за секоја година се 
утврдува со актот за заедничката девизна политика; 

Член 76 
Овластената банка не може да ги извршува налозите 

на организацијата на здружен труд за плаќање спрема 
странство, ако претходно не го издвоила и продала делот 
од девизите во смисла на член 70 став 4 и член 71 од овој 
закон. 

Овластените банки обезбедуваат максимално иско-
ристување и побрза циркулација на расположливиот деви-
зен потенцијал, така што се должни да ја одржуваат соп-
ствената ликвидност во плаќањата со странство во грани-
ците што ќе ги пропише Народната банка на Југославија и 
девизите со кои располагаат надвор од тие граници да ги 
продаваат на меѓубанкарскиот состанок на девизниот па-
зар. 

Овластените баки ќе го насочуваат својот распо-
ложлив девизен потенцијал од став 2 на овој член така 
што, во случај на временска неусогласеност кај одделни 
овластени банки помеѓу остварениот прилив и одлив на 
девизи, на овластените банки привремено да им се обезбе-
дат девизи за репродукционите потреби на основните ор-
ганизации на здружен труд што остваруваат девизен при-
лив. 

Член 77 
Во рамките на обемот на девизите утврдени во плат-

ниот биланс на Југославија и во девизниот биланс на Ју-
гославија, со актот за заедничката девизна политика ое ут-
врдуваат изворите и обемот на девизите за увоз на опрема 
и делови за инвестиционо одржување, како и критериуми-
те и приоритетите за тој увоз. 

Член 78 
Обемот на девизите и на правото на купување девизи 

за потребите на сојузните органи и сојузните организации, 
утврдени со актот од член 71 на овој закон, Сојузниот из-
вршен совет го распоредува на одделни сојузни органи и 
сојузни организации. 

Член 79 
Основната организација на здружен труд која оства-

рените девизи ќе ги продаде на единствениот девизен па-
зар, може одново да купува девизи на единствениот деви-
зен пазар во рамките на правата што ги има врз основа на 
единствените критериуми од член 70 на овој закон. 

При продажбата на девизите од став 1 на овој член 
организациите на здружен труд можат со овластените бан-
ки да склучат договор за динамиката на повторниот откуп 
на девизи заради плаќања спрема странство, во рамките 
на обемот што е утврден за нивните општествено призна-
ти репродукциони потреби од член 70 став 2 на овој закон. 

Овластената банка е должна да ги откупи сите девизи 
што организациите на здружен труд ќе ги понудат на про-
дажба. 

Овластената банка е должна на организацијата на 
здружен труд, што продала девизи од делот на девизите 
што има право да ги задржи за општествено признатите 
репродукциони потреби, да и обезбеди приоритет на отку-
пот по динамиката според склучениот договор. 

Ако овластената банка, поради кои и да е причини, не 
е во можност навреме да ги намири своите обврски според 
договорот од став 2 на овој член, должна е таа обврска да 
ја изврши со привремена позајмица од Народната банка 
на Југославија и да ги поднесе сите трошоци што настана-
ле со земањето на таква позајмица. 

Народната банка на Југославија ги определува усло-
вите и начинот на давањето привремени позајмици на ов-
ластените банки од став 5 на овој член. 

Народната банка на Југославија обезбедува девизи за 
плаќање на обврските во случајот од став 5 на овој член, 
со тоа што за износот на девизите со кој интервенирала со 
привремената позајмица од член 173 на овој закон ќе ја 
блокира девизната сметка на овластената банка на која и 
одобрила такви позајмици. 

Член 80 
Девизите што ќе ги остварат со извоз на стоки и услу-

ги или по друга основа, домашните лица се должни да ги 
внесат во земјата, ако со овој закон не е определено поина-
ку. 

Член и 
Купопродажба и отстапување на девизи помеѓу до-

машни лица и помеѓу домашни лица и странски лица во 
Југославија не се дозволени, ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Под купопродажба на девизи, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбира и плаќање на увоз на стоки и ус-
луги за потребите на домашно лице со девизи на друго до-
машно лице. 

Член 82 
Забрането е плаќање и наплатување во девизи или во 

злато помеѓу домашни лица и помеѓу граѓани и странски 
лица на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и склучување на работи со кои се 
обезбедува дека динарската вредност на договорената об-
врска ќе се пресмета врз основа на цената на златото или 
на курсот на динарот во однос на странската валута, ако 
со овој или со друг сојузен закон не е определено поинаку. 

Цените на услугите дадени на странски лица во Југос-
лавија и на домашни лида во сообраќајот на странски ре-
лации можат да се искажуваат во странска валута, ако за 
тоа постои обврска преземена со меѓународна конвенција, 
а да се наплатуваат исклучително во динари. 
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Одредбите на правната работа противни на забрана-
та од став 1 на овој член се неважечки. 

Член 83 
Народната банка на Југославија на организациите на 

здружен труд непосредни давачи на услуги, што ќе и под-
несат на наплата чекови издадени од страна на Народната 
банка на Југославија, ќе им пренесе преку овластените 
банки износ на девизи во височина на вредноста на подне-
сениот чек. 

Странските средства на плаќање што ќе се откупат на 
менувачниците за ефективни динари се распоредуваат се-
која година со актот за заедничката девизна политика. 

Странските средства на плаќање што се остваруваат 
со продажба на туристички бонови за бензин во земјата и 
со продажба на комерцијални бонови за бензин и дерива-
ти на нафта, како и по основа на продажба на деривати на 
нафта на странски превозници, наменски се користат од 
сметката на Народната банка на Југославија за плакање 
на увозот на нафта и деривати на нафта. 

Член 84 
Деловните заедници, банкарските организации, за-

другите, коморите и други општи здруженија, самоуправ-
ните интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политичките и други оп-
штествени организации и други општествени правни ли-
ца, можат остварените девизи да ги држат на девизната 
сметка само кај една овластена банка, да ги користат за 
сопствени потреби во согласност со овој закон или да ги 
продадат на единствениот девизен пазар. 

Лицата од став 1 на овој член можат остварените де-
визи да ги држат во странство под условите што ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет. 

Член 85 
Општествено-политичките заедници и нивните орга-

ни и организации се должни девизите што ќе ги остварат 
да ги продадат на единствениот девизен пазар. 

По исклучок од став 1 на овој член, Сојузниот из-
вршен совет може да пропише делот од девизите што ќе 
ги оствари Југословенската народна армија со давање на 
услуги на странски лица да ги употреби за плаќањата на 
сопствените потреби спрема странство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Со-
јузниот извршен совет може да им одобри на одделни со-
јузни органи и сојузни организации девизите да ги држат 
во странство. 

Член 86 
Зголемувањето на девизниот прилив од извозот на 

стоки и услуги и на други форми на девизни приливи се 
поттикнува со мерките на развојната политика, со систе-
мот и механизмот на даночните, царинските и на други 
поврати, со мерките на кредитно-монетарната политика и 
со други мерки на економската политика. 

На организациите на здружен труд и на други оп-
штествени правни лица што делот од девизите за општес-
твено-признатите репродукциони потреби ќе го задржат 
на девизната сметка подолго од 15 дена од денот на при-
ливот на девизите на девизната сметка, банките не можат 
да им даваат нови кредити за подготовка на производ-
ството за извоз, за производство за извоз и за извоз. 

Народната банка на Југославија ќе им го запре корис-
тењето на кредитите од емисијата на овластените банки 
што ќе постапат спротивно на одредбата од став'2 на овој 
член. 

Член 87 
Повратот на царини и на други давачки се уредува со 

самоуправна спогодба на републичките и покраинските 
заедници во Заедницата на Југославија, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Со акт на републичките и покраинските заедници се 
утврдуваат и другите поврати, во согласност со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, а во сог-
ласност со усвоените основни критериуми што се догово-
рени во Заедницата на Југославија. 

Ако самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
не се склучи навремено. Сојузниот извршен совет може да 
одлучи да се применуваат мерките или актите што биле 
порано применувани или да се донесат други привремени 
решенија кои ќе се применуваат до склучувањето на спо-
годбата. 

Член 88 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот из-

вршен совет, секоја година, истовремено со донесувањето 
на буџетот на федерацијата, го утврдува делот на прихо-
дите од царини и од други увозни давачки изразен во про-
цент кој не се внесува во буџетот на федерацијата и кој и 
се отстапува на Заедницата на Југославија за поврат на ца-
рини и на други давачки во корист на организациите на 
здружен труд што извезуваат. 

Собранието на СФРЈ може да одлучи приходите по 
основа на определени увозни давачки да не се внесуваат во 
буџетот на федерацијата и во целост да и се отстапуваат 
на Заедницата на Југославија за поврат на царини и на 
други давачки во корист на организациите на здружен 
труд што извезуваат. 

Приходите од посебните такси од член 187 на овој за-
кон не се внесуваат во буџетот на федерацијата и во це-
лост и се отстапуваат на Заедницата на Југославија за по-
врат на царини и на други давачки во корист на организа-
циите на здружен труд што извезуваат. 

Член 89 
Сојузниот извршен совет, согласно со насоките на 

надлежниот орган на федерацијата, ги утврдува мерките и 
механизмите од член 87 на овој закон заради поттикнува-
ње на извозот на производи со посебна намена и на други 
форми на економски односи со странство чија посебна на-
мена е од општ општествен интерес. 

Член 90 
Во заедничките основи на кредитно-монетарната по-

литика се утврдуваат рамките и насоките за преземање на 
мерки за поттикнување на остварувањето на девизниот 
прилив. Со мерките на тековната и развојната економска 
политика се утврдуваат условите со кои се поттикнува ос-
тварувањето на девизниот прилив. 

2. Располагање со девизи од страна на граѓани и граѓански 
правни лица 

Член 91 
Граѓани и граѓански правни лица можат да купуваат 

девизи кај овластените банки за задоволување на сопстве-
ните потреби во областа на здравствената заштита и обра-
зованието, за патни и селидбени трошци во странство, за 
издржување на членовите на своето семејство во стран-
ство, за намирување на судски и други трошоци и за други 
намени, во износите и под условите што ќе ги пропише 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи. 

Член 92 
Сојузниот извршен совет ги пропишува условите под 

кои граѓаните и граѓанските правни лица можат: 
1) да купуваат бонови за плаќање на бензин во стран-

ство; 
2) да плаќаат услуги што во меѓународниот патнички 

промет ги вршат странски лица; 
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3) да им ги плаќаат на домашните туристички аген-
ции трошоците за групни и поединечни патувања во 
странство. 

Член 93 
Девизите што ќе ги внесат или примат од странство 

граѓани и граѓански правни лица можат да и ги продадат 
на овластената банка и на овластениот менувач или да ги 
стават на девизна сметка или на девизен штеден влог кај 
овластената банка. 

Девизите што ги држат на девизна сметка или како 
девизен штеден влог граѓаните и граѓанските правни лица 
можат да ги користат во согласност со прописот што го 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 94 
Граѓани и граѓански правни лица можат да користат 

девизи за купување на хартии од вредност што организа-
циите на здружен труд ги издаваат заради проширување 
на материјалната основа на трудот. 

СОЈУЗНИОТ извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, по при-
бавено мислење од Заедницата на Југославија, ги пропи-
шува условите, начинот и постапката за користење на де-
визи за купување на хартии од вредност и за обезбедување 
на девизи за отплатување на хартии од вредност од став 1 
на овој член, како и условите под кои отплатување^ на 
хартии од вредност може да се врши во динари. 

Член 95 
Девизните сметки на граѓани и граѓански правни ли-

ца и девизните штедни влогови на граѓани и граѓански 
правни лица можат да бидат по видување или орочени. 

Член 96 
На девизните сметки на граѓаните и граѓанските 

правни лица и на девизните штедни влогови на граѓаните 
и граѓанските правни лица овластените банки плаќаат ка-
мата во динари, освен на девизните сметки и девизните 
штедни влогови на југословенските граѓани на привреме-
на работа во странство, за време на престојот во стран-
ство, на кои се плаќа камата во девизи или, на нивно бара-
ње, во девизи и динари односно во динари. 

Член 97 
Овластените банки се должни да обезбедат тајност на 

податоците за девизните сметки на граѓаните и за девиз-
ните штедни влогови на граѓаните. 

Известувања за девизните сметки на граѓаните и за 
девизните штедни влогови на граѓаните можат да се дава-
ат само на писмено барање од судот. 

Член 98 
За девизните сметки на граѓаните и девизните штед-

ни влогови на граѓаните гарантира федерацијата. 

3. Изнесување н внесување на динари, девизи и на хартии 
од вредност 

Член 99 
Изнесување на динари од Југославија и внесување на 

динари во Југославија во патничкиот промет со странство 
се врши во износи и апоени што ќе ги пропише Народната 
банка на Југославија. 

Изнесување од Југославија, преку поштенски и други 
пратки, на динари и вредносници што гласат на динари, 
ефективни странски пари и вредносници што гласат на 
странска валута, се врши под условите што ќе ги пропише 
Народната банка на Југославија. 

Внесување во Југославија, преку поштенски и други 
пратки, на динари и вредносници што гласат на динари, 
се врши под условите што ќе ги пропише Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 100 
Внесувањето на девизи во Југославија е слободно. 

Граѓаните можат да ги изнесуваат во странство сите видо-
ви девизи што ги прибавиле или со кои располагаат во 
согласност со прописите. 

Странци и југословенските граѓани на привремена 
работа во странство, при излегување од Југославија, 
можат да ги изнесат девизите што ги внеле во Југославија, 
и други девизи со кои слободно располагаат во Југослави-
ја, во согласност со прописите. 

Динари со кои во Југославија располагаат странци и 
југословенските граѓани на привремена работа во стран-
ство, а кои потекнуваат од девизи продадени на овластена 
банка или на менувач, можат да се изнесат од Југославија 
во апоени и износи што се дозволени за изнесување или да 
се употребат за купување на ист вид девизи заради тран-
сфер во странство. 

Член 101 
Југословенските граѓани, освен за време на привреме-

на работа во странство, не можат да имаат тековни и дру-
ги сметки во странство, да поседуваат странски вложни 
книшки и парични картички, да купуваат странски хартии 
од вредност и да се задолжуваат во странство. 

Домашни вложни книшки што гласат на име и на ди-
нари и домашни и странски вложни книшки што ги посе-
дуваат странци и југословенски граѓани на привремена ра-
бота во странство, а што гласат на девизи, можат слобод-
но да се изнесуваат или праќаат од Југославија. 

Домашни вложни книшки што гласат на динари, а не 
гласат на име, можат да се изнесуваат или праќаат од Ју-
гославија само по одобрение од народната банка на репуб-
ликата, односно народната банка на автономната покраи-
на, во согласност со условите што ќе ги пропише Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 102 
Домашни хартии од вредност што гласат на девизи 

или на динари можат слободно да се изнесуваат или праќ-
аат од Југославија и да се внесуваат или праќаат во Југос-
лавија. 

Странски хартии од вредност можат слободно да се 
внесуваат или праќаат во Југославија, а да се изнесуваат 
или праќаат од Југославија само по одобрение од народ-
ната банка на републиката, односна народната банка на 
автономната покраина, во согласност со условите што ќе 
ги пропише Народната банка на Југославија. 

Член 103 
Странските хартии од вредност, купоните на стран-

ски хартии од вредност и странските вложни книшки, ју-
гословенските граѓани за време на привремена работа во 
странство и по дефинитивното враќање во земјата можат 
да ги наплатуваат преку банките овластени за работи со 
странство. 

Југословенските граѓани со живеалиште во Југосла-
вија, што врз основа на наследство и врз друга основа ќе 
остварат право на странски хартии од вредност, купони 
на странски хартии од вредност и странски вложни книш-
ки, можат да ги наплатуваат преку банките овластени за 
работи со странство. 

Вредносниците од ст. 1 и 2 на овој член можат да им 
се продадат на банките овластени за работи со странство, 
со наплата на противвредноста во динари или девизи, сог-
ласно со прописите. 
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Член 104. 
Чекови влечени во Југославија на странски лица не 

смеат во Југославија да се препродаваат ниту да се индо-
сираат. 

Чекови на динари влечени во Југославија не смеат да 
се хонорираат ако на нив се наоѓа индосамент на странско 
лице. 

4. Промет на злато 

Член 105 
Злато во непреработена и кована форма можат да из-

везуваат и изнесуваат во странство: 
1) Народната банка на Југославија - во непреработе-

на и кована форхма; 
2) организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на злато (во натамошниот текст: произ-
водители на злато) - во непреработена форма; 

3) банките овластени за работи со странство - во ко-
вана форма. 

Домашни лица, освен лицата од став I на овој член, 
можат да извезуваат и да изнесуваат во странство злато во 
непреработена и кована форма само по одобрение од На-
родната банка на Југославија. 

Член 106 

Производителите на злато можат непреработено зла-
то да им продаваат на организациите на здружен труд 
што користат злато во рамките на својата редовна дејност 
и на државните органи за нивни потреби (во натамошниот 
текст: корисници на злато), како и на Народната банка на 
Југославија, или да го продаваат во странство. 

Корисниците на злато и Народната банка на Југосла-
вија можат да купууваат непреработено злато и во стран-
ство. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува условите под 
кои корисниците на злато можат да купуваат непреработе-
но злато од производителите на злато во земјата или во 
странство. 

Член 107 
Топење на злато и преработка на злато во прачки 

можат да вршат само корисниците на злато, и тоа за соп-
ствени потреби и за потребите на други корисници на зла-
то. 

Забрането е топење на ковано злато. 

Член 108 
Овластените банки, преработувачите на злато и ра-

финериите на злато можат да вршат замена на предмети 
од злата и на кршено злато за златен заботехнички лим. 

Овластените банки можат да вршат замена на ковано 
злато за златен заботехнички лим. 

Член 109 
Прометот на предмети од злато, на кршено злато, на 

златен заботехнички лим и на друг златен заботехнички 
материјал, е слободен во границите на прописите за про-
метот на стоки и на прописите за контролата на предмети 
од скапоцени метали. 

Овластените банки можат ковано злато да купуваат 
од домашни и странски лица по цена по која таквото зла-
то се продава на светскиот пазар. 

Член 110 
Производителите на злато се должни да водат еви-

денција за произведените и продадените количества на 
злато, а корисниците на злато - за купените и преработе-
ните количества на злато. 

Сојузниот секретар за финансии го пропишува начи-
нот на водењето на евиденцијата од став 1 на овој член. 

Член 111 
Под злато, во смисла на овој закон, се подразбира 

злато во секоја состојба и форма, освен предметите од зла-
то и кршено злато. 

Под предмети од злато, во смисла на овој закон, се 
подразбираат накит, украси, предмети од уметничка вред-
ност и од друга употребна вредност изработени од злато. 

Под кршено злато, во смисла на овој закон, се под-
разбираат предмети од злато што се купуваат односно 
продаваат според тежината, чистотата и цената на чисто-
то злато, не земајќи ги предвид трошоците на изработка-
та. 

Под прачка злато, во смисла на овој закон, се подраз-
бира непреработено злато во која и да е форма. 

Под ковано злато, во смисла на овој закон, се подраз-
бираат сите видови златници, без оглед дали се законско 
средство за плаќање во некоја земја. 

Член 112 
Ако состојбата на ликвидноста на плаќањата спрема 

странство, височината и структурата на девизните резерви 
и други причини го бараат тоа, Сојузниот извршен совет 
може да го ограничи или да го забрани извозот и изнесува-
њето на злато во странство и да го ограничи прометот на 
злато во земјата. 

VII. ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

Член 113 
Платниот промет со странство се врши со динари и 

со девизи. 
Платниот промет во работењето со земјите со кои е 

склучен платен или друг меѓународен договор за плаќање 
во конвертибилни девизи се врши со динари, во договоре-
ните конвертибилни девизи или во други конвертибилни 
девизи. 

Платниот промет во работењето со земјите со кои е 
склучен меѓународен договор за клириншки начин на пла-
ќање се врши во пресметковната валута предвидена со тој 
договор. 

Платниот промет со земјите во развој се врши со ди-
нари и девизи предвидени во меѓународните договори со 
тие земји. 

Платниот промет со земјите со кои со меѓународен 
договор не е утврден начинот на плаќање се врши со дина-
ри и ф конвертибилни девизи. 

Народната банка на Југославија го пропишува начи-
нот на вршење на платниот промет со странство и дава 
упатства заради единствено вршење на платниот промет 
со странство. 

Член 114 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 

од надлежните републички и покраински органи, ги опре-
делува условите под кои народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини можат да 
одобрат поинаков начин на плаќање со странство од начи-
нот предвиден со договорот од член 113 на овој закон, ако 
таков начин на плаќање со тој договор не е исклучен. 

Сојузниот извршен совет може да ги утврди условите 
и начинот под кои извозот на стоки и услуги во одделни 
земји може да се договара така што наплатата по извозот 
да се оствари со увоз на стоки, и правата по основа на та-
ка остварениот извоз. 

Во согласност со Сојузниот извршен совет, Народна-
та банка на Југославија, ако го бараат тоа исклучителни 
околности, може да определи плаќање и наплатување во 
определена девиза да се врши само со земји со кои со меѓ-
ународен договор е предвидено плаќање и наплатување 
само во таа девиза односно со земји во кои таа девиза е на-
ционална валута. 
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Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина може на организација на 
здружен труд да и одобри плаќање односно наплатување 
да изврши во ефективни странски пари, под условите што 
ќе ги определи Народната банка на Југославија, и може да 
и одобри наплатување на дел од извозот на стоки и услуги 
да изврши во валута која според прописот на односната 
земја не може да се трансферира. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина може на организација на 
здружен труд да и одобри да изврши пребивање на долго-
вите и побарувањата со странство под условите што ќе ги 
определи Народната банка на Југославија. Денот на изда-
деното одобрение се смета за ден на плаќање, односно на 
наплата. 

Член 115 

Платниот промет со странство се врши преку банки-
те овластени за работи со странство, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Платниот промет со земјите со кои е склучен договор 
за клириншки начин на плаќање, овластените банки го 
вршат преку клириншката сметка на Народната банка на 
Југославија. 

Домашно лице избира банки овластени за работи со 
странство преку кои врши платен промет со странство. 

Член 116 
Основните и други организации на здружен труд и 

други општествени правни лица избираат една овластена 
банка кај која ги држат девизите на девизна сметка. 

Основните организации на здружен труд можат деви-
зите да ги водат и кај својата интерна банка која од нивно 
име тие девизи ги држи на девизна сметка кај овластената 
банка, или можат да ги продадат на единствениот девизен 
пазар. 

Член 117 
Народната банка на Југославија врши платен промет 

со странство за потребите на федерацијата и на нејзините 
органи и организации. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
платниот промет со странство што органот надлежен за 
промет и резерви на производи со посебна намена ги 
врши за сметка на основните организации на здружен 
труд - производители на производи со посебна намена и 
начинот на плаќање и наплатување во врска со тие рабо-
ти, се утврдуваат со општествен договор што со тие орга-
низации ќе го склучи Сојузниот извршен совет. 

Ако општествениот договор од став 2 на овој член не 
се склучи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овај закон, одлука за условите и начинот на вршење 
на платниот промет од тој став донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 118 
Домашни лица се должни девизите остварени со из-

воз на стоки и услуги да ги наплатат и да ги внесат во Ју-
гославија во рок од 90 дена од денот кога стоките се изве-
зени односно кога е извршена услугата. Како ден на изво-
зот на стоките се смета денот кога е извршено царинење 
на стоките. 

Домашните лица се должни побарувањата по основа 
на извозот на стоки и услуги на кредит да ги наплатат и 
остварените девизи да ги внесат во Југославија во рокот 
предвиден со договорот за кредитот. 

Побарувањата по други основи домашните лица се 
должни да ги наплатат и остварените девизи да ги внесат 
во Југославија во рок од 90 дена од денот на втасаноста на 
побарувањето. Од оваа обврска се изземаат граѓаните што 
се наоѓаат на привремена работа во странство. 

Граѓаните на привремена работа во странство се 
должни девизите со кои располагаат во странство да ги 
внесат во земјата во рок од 90 дена од денот на дефини-
тивното враќање во земјата. 

Како ден на наплата и внесување на девизи во Југос-
лавија, во смисла на ст. од 1 до 4 на овој член,, се подразби-
ра денот кога износот на девизи е одобрен на сметката на 
овластената банка, денот кога е задолжена сметката на до-
машното лице кај овластената банка во корист на друго 
домашно лице, или денот кога домашното лице внесените 
девизи ги положило кај овластената банка заради пре-
сметка. * 

Кога наплатата се врши во смисла на член 114 став 2 
од овој закон, Народната банка на Југославија може да 
пропише кој ден се смета како ден на наплата и внесување 
на девизите во Југославија. 

Ако на организација на здружен труд и е одобрено 
држење на девизи во странство според член 121 од овој за-
кон, како ден на наплата и внесување на девизите во Југос-
лавија се смета денот кога износот на девизите е одобрен 
на сметка на организацијата на здружен труд во стран-
ство. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија, по при-
бавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен 
за соодветен вид услуги, пропишува кој ден се смета како 
ден на извршување на услугите во смисла на одредбите од 
овој член. 

Член 119 
Домашните лица се должни платените стоки да ги 

увезат, односно платената услуга да ја реализираат во 
рок од 90 дена од денот кога банката овластена за работи 
со странство ќе го изврши налогот за плаќање. Како ден 
на увозот се смета денот кога е извршено царинење на сто-
ките. 

Член 120 
Народната банка на републиката односно народната 

банка на автономната покраина може да го продолжи ро-
кот од чл. 118 и 119 на овој закон, под условите што ќе ги 
определи Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија може да го про-. 
должи рокот од чл. 118 и 119 на овој закон, по работите 
што според одредбите од овој закон се однесуваат на про-
изводи со посебна намена и на други форми на економски 
односи со странство од посебен општествен интерес. 

Против решението на народната банка на република-
та односно на народната банка на автономната покраина, 
донесено врз основа на став 1 од овој член, може да се из-
јави жалба до Народната банка на Југославија. 

Член 121 
Народната банка на републиката односно народната 

банка на автономната покраина, кога работењето со 
странство го бара тоа, може да ќ даде одобрение на орга-
низација на здружен труд девизите потребни за тоа рабо-
тење да ги држи на сметки во странство, или работењето 
да го врши преку контокорентна сметка, под условите 
што ќе ги определи Народната банка на Југославија. 

Против решението на народната банка на република-
та односно на народната банка на автономанта покраина, 
донесено според став 1 од овој член, може да се изјави 
жалба до Народната банка на Југославија. 

Организациите на здружен труд се должни да доста-
вуваат до народната банка на републиката односно до на-
родната банка на автономната покраина извештаи за про-
метот и состојбата на сметките од став 1 на овој член, 
како и други податоци во врска со работењето со стран-
ство преку тие сметки, на начинот и во роковите што ќе ги 
определи Народната банка на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини доставуваат до Народната бан-
ка на Југославија извештаи за прометот и за состојбата на 
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средствата на сметките од став 1 на овој член, на начинот 
и во роковите што ќе ги определи Народната банка на Ју-
гославија. 

Член 122 
Разликите во вредноста што требало да се платат од-

носно да се наплатат или да се внесат, настанати во рабо-
тењето со странство поради превозни ризици, бонифика-
ции, пенали, рабати, исправка на вредности и слично, се 
правдаат со документација. За правдањето на настанатата 
разлика одлучува органот на управувањето на организа-
цијата на здружен труд. 

Начинот и постапката за правдање на разликите од 
став 1 на овој член ги пропишува сојузниот секретар за 
финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надвореш-
на трговија. 

Член 123 
Плаќањето и наплатувањето во врска со увозот и из-

возот на стоки и услуги во малограничниот и соседскиот 
прекуморски промет и вд меѓународните саемски компен-
зациони договори се регулираат со пропис што го донесу-
ва Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, во соглас-
ност со овој закон и со меѓународните договори за такви-
от промет. 

Член 124 
Странските лица можат да депонираат динари и де-

визи по видување, со отказен рок или орочено, само кај ов-
ластените банки. 

Народната банка на Југославија, по прибавено мисле-
ње од овластените банки, може да ги определи условите 
под кои средства на странски лица можат да се примаат 
во депозит. 

Член 125 
Странските лица можат да стекнуваат динарски по-

барувања на сметка кај овластената банка: 
1) со купување на динари за девизи од член 56 став 1 

на овој закон; 
2) со продажба на стоки и услуги на домашно лице за 

динари што домашното лице има право да ги увезува и 
плаќа според одредбите од овој закон и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон; 

3) со пренос од сметка на друго странско лице што 
има средства по еден од основите од точ. 1 и 2 на овој 
став. 

Динарските побарувања стечени според став 1 од 
овој член, странски лица можат да ги употребуваат за пла-
ќање на стоки и услуги и за сите други плаќања во Југос-
лавија, за трансфер во странство и за пренос врз друго 
странско лице. 

Домашни лица, врз основа на динари наплатени спо-
ред став 2 од овој член, ги остваруваат правата што спо-
ред прописите ги имаат од наплати во девизи. 

Динарските побарувања стечени според став 1 од 
овој член странски лица можат да ги употребуваат и за да-
вање кредити на организации на здружен труд и на други 
општествени правни лица. Организациите на здружен 
труд и други општествени правни лица можат овие креди-
ти да ги земаат во согласност со одредбите од чл. 143 до 
186 на овој закон. 

Член 126 
Динарските побарувања што странски лица ќе ги ос-

тварат по други основи, освен по основите наведени во 
член 125 став 1 од овој закон, странските лица можат да ги 
држат на сметка кај овластената банка и да ги употребат 
за определени плаќања во Југославија, за пренос врз опре-
делени странски лица и за трансфер во странство, под ус-
ловите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. 

Домашни лица можат, врз основа на динари наплате-
ни по основа на став 1 од овој член, да остваруваат опре-
делени права што ги утврдува Сојузниот извршен совет 
по претходно прибавено мислење од Заедницата на Југос-
лавија. 

За износот на динарските побарувања на странски 
лица за услуги дадени на домашни лица, што по основа на 
прописите од став 1 на овој член не можат да се трансфе-
рираат во странство туку се користат само за определени 
плаќања цо Југославија, домашните лица не ги обезбеду-
ваат правата по основата од член 70 на овој закон за пла-
ќањата спрема странство. 

Член 127 
Плаќање на стоки и услуги што се увезуваат и други 

плаќања во странство, основните и други организации на 
здружен труд и други домашни лица вршат врз основа на 
единствените критериуми од член 70 и актите од чл. 75 и 
78 на овој закон: 

1) со девизи остварени според чл. 67, 84 и 138 став 4 
од овој закон, како и со динари остварени според чл. 125 и 
126 од овој закон; 

2) со девизи стечени по основа на здружување со дру-
ги организации на здружен труд од член 68 на овој закон; 

3) со девизи купени на единствениот девизен пазар во 
согласност со одредбите од член 70 и чл. 78 и 79 на овој за-
кон; 

4) со девизи прибавени од странски кредит; 
5) со девизи внесени во Југославија по основа на дого-

вор за вложување средства на странски лица во домашна 
организација на здружен труд; 

6) со девизи прибавени од граѓани со издавање на об-
врзници според член 94 од овој закон; 

7) со девизи остварени по основа на трансфер на до-
бивка и поврат на вложени средства и по основа на камати 
по дадени кредити; 

8) со девизи остварени од други односи со странство, 
согласно со прописите. 

Девизите за исплата на камата во девизи, што ги пла-
ќаат на девизните штедни влогови на граѓаните, овласте-
ните банки ги купуваат на единствениот девизен пазар, врз 
основа на единствените критериуми од член 70 на овој за-
кон. 

Член 128 
Платниот промет со странство што се врши преку 

банка овластена за работи со странство се води на девизни 
сметки во земјата. 

Контрола на платниот промет од став 1 на овој член 
вршат народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини, на начин што ќе го пропише 
Народната банка на Југославија. 

Заради обезбедување единство на општествената кон-
трола и евиденција, Службата на општественото книго-
водство е овластена, по потреба, да врши увид во работе-
њето Лто се однесува на платниот промет и контролата 
на платниот промет со странство. 

Сојузниот секретар за финансии утврдува кои пода-
тоци за платниот промет банките овластени за работи со 
странство се должни да ги доставуваат до Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 129 
Плаќање на стоки чиј увоз е регулиран со определу-

вање на контингенти и со издавање на увозна дозвола, ос-
новните и други организации на здружен труд и други до-
машни лица вршат со девизи и со динари од член 127 на 
овој закон, во рамките на правото на увоз на такви стоки. 

Член 130 
Плаќање на услуги што ги вршат странски лица, за 

чие користење Сојузниот извршен совет врз основа на сог-
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ласноста од надлежните републички и покраински органи 
пропишува посебни услови, основните и други организа-
ции на здружен труд и други домашни лица вршат со де-
визи и со динари од член 127 на овој закон. 

Член 131 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 

од надлежните републички и покраински органи, ги про-
пишува условите под кои можат да се купуваат патенти, 
лиценци и други права на индустриска сопственост во 
странство и да се плаќаат со средствата од член 127 на 
овој закон. 

Условите под кои можат да се купуваат патенти, ли-
ценци и други права на индустриска сопственост во стран-
ство за потребите на народната одбрана и да се плаќаат со 
средствата од член 127 на овој закон ги утврдува Сојузни-
от извршен совет. 

Член 132 
Организациите на здружен труд што вршат услуги во 

меѓународниот стоковен и патнички промет своите услуги 
на странски релации од домашни лица ги наплатуваат во 
динари. 

Организациите на здружен груд - корисници на услу-
ги на превоз на стоки при извозот се должни, во договоре-
ниот рок за плаќање на услугата на превоз на странска ре-
лација, да и ги пренесат на организацијата на здружен 
труд од став 1 на овој член девизите во вредност на услу-
гите на превозот. 

Организациите на здружен труд - корисници на услу-
ги на превоз на стоки при увозот се должни, во договоре-
ниот рок за плаќање на услугата на превоз на странска ре-
лација, да ги пренесат девизите во корист на организација-
та на здружен труд - превозник, во височина на фактички-
те трошоци на превозот на странска релација. 

На организациите на здружен труд - давачи на услу-
ги во меѓународниот патнички и ПТТ сообраќај им се 
обезбедува право на купување девизи до височината на до-
говорните обврски од член 70 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува условите и 
начинот на пренос на девизи врз давачите на услуги од ст. 
2 и 3 на овој член, како и начинот на остварување на пра-
вото од став 4 на овој член. 

Член 133 
Девизите остварени со извоз на производи или на де-

лови на производи што се предмет на долгорочна произ-
водствена кооперација можат да се употребат во целост за 
увоз од таа кооперација, во согласност со сојузен закон. 

Член 134 
Девизите за вршење на инвестициони работи во 

странство, организациите на здружен труд можат да ги 
држат и на сметки кај странски банки врз основа на одоб-
рение кое, под условите што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија, го дава народната банка на републи-
ката#односно народната банка на автономната покраина. 

Остварената добивка во девизи од секоја работа, ор-
ганизациите на здружен труд што изведуваат инвестицио-
ни работи во странство се должни да ја внесат во Југосла-
вија, во рок од 90 дена од денот кога е завршена работата. 
Народната банка на републиката односно народната бан-
ка на автономната покраина, може да го продолжи овој 
рок под условите што ќе ги определи Народната банка на 
Југославија. 

Против решението на народната банка на република-
та односно на народната банка на автономната покраина, 
донесено според став 2 на овој член, може да се изјави 
жалба до Народната банка на Југославија. 

Организациите на здружен труд што изведуваат ин-
вестициони работи во странство можат во текот на изве-
дувањето на тие работи да располагаат со девизи, да ги 
пресметуваат трошоците на работењето и да ја утврдува-
ат добивката од тие работи, под условите и на начинот 
што ги пропишува Сојузниот извршен совет врз основа на 
согласноста од надлежните републички и покраински ор-
гани. 

Член 135 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет вршат плаќање и наплатување во тоа работење со 
средствата од член 127 на овој закон, под условите што ќе 
ги пропише Сојузниот извршен совет врз основа на сог-
ласноста од надлежните републички и покраински органи. 

Член 136 
Девизите што организациите на здружен труд ќе ги 

остварат со вршење на работи врз облагородување на сто-
ки (индустриска доработка, преработка, обработка или по-
правка) во сопственост на странски лица се сметаат, во по-
глед на стекнувањето на правата според одредбите од овој 
закон, како девизи остварени со извоз на стоки и услуги. 

Услугите на облагородување на домашни стоки што 
ги вршат странски лица, организацијата на здружен труд 
ги плаќа со средствата од член 127 на овој закон, во рам-
ките на прописите што го регулираат извозот на стоки за-
ради облагородување и увоз на облагородени стоки. 

Член 137 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет трошоците на работењето во странство ги плаќа-
ат со средствата од член 127 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет утврдува што се подразби-
ра под трошоци на работење во странство што организа-
циите на здружен труд ги плаќаат според став 1 од овој 
член. 

Член 138 
Заедниците на осигурување и заедниците на реосигу-

рување наплатуваат премии за осигурување, односно пре-
мии за реосигурување од домашни лица и им исплатуваат 
штети на тие лица (надомести на штета, осигурени износи 
и трошоци) - со динари. Овие заедници и други домашни 
лица со динари вршат и други плаќања по работите на 
осигурувањето и реосигурувањето. 

Заедниците на осигурување и заедниците на реосигу-
рување наплатуваат премии за осигурување, односно пре-
мии за реосигурување од странски лица во девизи или во 
динари со кои странските лица располагаат според чл. 125 
и 126 од овој закон, плаќаат премии за реосигурување и 
им исплатуваат штетите на тие лица со девизи или дина-
ри. Заедниците на осигурување и странски лица, односно 
заедниците на реосигурување и странски лица во девизи 
или во динари вршат и други меѓусебни плаќања по рабо-
тите на осигурувањето и реосигурувањето. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, Со-
јузниот извршен совет може да определи, одредени орга-
низации на здружен труд и други општествени правни ли-
ца да можат да плаќаат премии во девизи и исплатата на 
штетите на тие организации, како и другите плаќања по 
односните работи на осигурувањето и реосигурувањето, 
да можат да се вршат со девизи. 

Заедниците на осигурување и заедниците на реосигу-
рувања исплатуваат штети, плаќаат премии за осигурува-
ње и премии за реосигурување и вршат други плаќања по 
работите на осигурувањето и реосигурувањето со динари 
и со девизи од член 127 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет определува под кои услови 
и во кои случаи домашни лица можат од овластената бан-
ка да купат девизи во височина на износот на динарите на-
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платени на име штета по основа на реосигурување. Со ку-
пените девизи домашни лица можат да плаќаат увоз на 
стоки и услуги по основа на кои ја наплатиле штетата од 
осигурувањето. Таквите стоки и услуги домашните лица 
ги плаќаат слободно, иако увозот на тие стоки односно ус-
луги е регулиран. 

Сојузниот извршен совет ги определува условите под 
кои наплатата на штетата остварена по основа на осигу-
рување во работи на извоз на стоки и услуги се смета како 
наплата остварена со извршен извоз. 

За осигурувањето од ст, 2 и 3 на овој член осигурени-
те износи во полисата за осигурување можат да гласат на 
девизи. 

Член 139 
Средствата што странскиот содоговарач ќе ги оства-

ри со заедничко работење со домашна организација на 
здружен труд, можат да се трансферираат во странство до 
височината на една половина од девизниот прилив оства-
рен со извоз на производи и услуги од тоа работење. 

Средствата што странскиот содоговарач ќе ги оства-
ри со заедничко работење со домашна организација на 
здружен труд од стопански недоволно развиените репуб-
лики и ЈСоцијалистичка Автономна Покраина Косово 
можат да се трансферираат во странство до височината на 
остварениот дел од доходот. Трансферот се врши со сред-
ствата од член 127 на овој закон. 

Трансферот на вложените средства односно на оста-
тоците од вложените средства, ако договорот за вложува-
ње престанал поради остварување на деловните цели, од-
носно со истекот на договореното време, или ако догово-
рот за вложување е раскинат од причините предвидени со 
сојузен закон, или ако со договорот за вложување е пред-
видено дека странскиот содоговарач вложените средства 
може делумно да ги повлекува и за време на важењето на 
тој договор, домашната организација на здружен труд го 
врши со девизите од член 127 на овој закон. 

Ако во една година не е остварен девизен прилив кој 
овозможува трансфер на средствата што странскиот ^ д о -
говарач ќе ги оствари со заедничко работење, трансферот 
според став 1 од овој член може да се изврши врз основа 
на девизниот прилив остварен во наредните години. 

Член 140 
Производсвена организација на здружен труд која 

според прописите вложува средства за општествена реп-
родукција заради вршење на својата стопанска дејност во 
странство, тие вложувања ги врши со средствата од член 
127 на овој закон. 

Организациите на здружен труд што се здружиле за-
ради вршење работи на промет на стоки и услуги со 
странство, организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на извоз и увоз кои се организираат и рабо-
тат врз начелата на задолжителна соработка со производ-
ствените и со други организации на здружен труд за кои 
вршат извоз или увоз и организациите на здружен труд 
кои вршат работи на извоз и увоз што задолжително 
здружуваат труд и средства со производствени и со други 
организации на здружен труд со кои работат, можат за 
вложување на средства на општествената репродукција за-
ради вршење на тие работи во странство да ги користат 
средствата од член 127 на овој закон. 

За вложување заради основање на банки во странство 
согласно со сојузен закон можат да се користат средствата 
од член 127 на овој закон. 

Организација на здружен труд која вложила средства 
на општествената репродукција во претпријатие во стран-
ство е должна делот од добивката што и припаѓа да го 
внесе во земјата во рок од 90 дена од истекот на периодот 
за кој се составува завршната сметка според прописите на 
земјата во која се наоѓа тоа претпријатие. 

Член 141 
Организациите на здружен труд кои се занимаваат со 

истражување, експлоатација, обновување и со одржување 

на резерви на рудно и друго минерално богатство во 
странство, ги плаќаат трошоците на тоа работење со сред-
ствата од член 127 на овој закон. 

Член 142 
Трошоците за деловни патувања и реклами во стран-

ство, трошоците на претставништва и делегати во стран-
ство, трошоците за стручно усовршување на работници во 
странство, таксите и давачките, членарините и котизации-
те, како и другите трошоци во врска со работењето со 
странство, организациите на здружен труд можат да ги 
плаќаат со средствата од член 127 на овој закон. 

Трошоците за службени патувања во странство, тро-
шоците за стручно усовршување на работници во стран-
ство, таксите и давачките, членарините и котизацииге, ка-
ко и другите трошоци во странство во врска со вршењето 
на својата дејност, деловните заедници, банкарските орга-
низации, задругите, коморите и другите општи здружени-
ја, самоуправните интереси заедници и другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-политичките 
и другите општествени организации и другите правни ли-
ца, ги плаќаат со средствата од член 127 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, по при-
бавено мислење од Заедницата на Југославија, ги пропи-
шува условите под кои можат да се користат и да се плаќ-
аат одделни трошоци од ст. 1 и 2 на овој член. 

VIII. КРЕДИТНИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Општи услови 

Член 143 
Како кредитни односи со странство, во смисла на 

овој закон, се сметаат: 
1) извоз и увоз на стоки и услуги на кредит, освен сто-

ки и услуги за чие плаќање е договорен рок до 90 дена (во 
натамошниот текст: комерцијални кредити); 

2) земање кредити во странство за увоз на стоки и ус-
луги и давање кредити на странство за извоз на стоки и ус-
луги (во натамошниот текст: стоковни кредити); 

3) земање и давање на финансиски кредити; 
4) земање на странски краткорочни кредити од стра-

на на банките овластени за работи со странство преку кре-
дитни линии (во натамошниот текст: банкарски кредитни 
линии); 

5) прибавување средства со издавање обврзници на 
странскиот финансиски пазар; 

6) прибавуање средства на странскиот финасиски па-
зар со рефинансирање на побарувањата по одобрените 
кредити на странство; 

7) земање кредити заради одржување на ликвидноста 
на Југославија во плаќањата спрема странство; 

8) примање и давање на депозит и давање и земање 
гаранции, супергаранции и други форми на гарантирање 
во односите со странство. 

Член 114 
Врз средствата прибавени со издавање обврзници на 

странскиот финансиски пазар и врз средствата прибавени 
на странскиот финансиски пазар со рефинансирање на по-
барувањата по одобрените кредити на странство се приме-
нуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на сред-
ствата прибавени со земање финансиски кредити во стран-
ство. 

Начинот на издавање и прометот на обврзници на 
странскиот финански пазар се регулираат со сојузен закон. 

Член 1*5 
Под стоковен кредит се подразбираат кредитни рабо-

ти кај кои кредиторот му одобрува на заемобарачот кре-
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лит заради финансирање купувачка на стоки и плаќање ус-
луги, при што со договорот за кредит е определена наме-
ната на користените средства. 

Под банкарска кредитна линија се подразбира стран-
ски краткорочен кредит со рок на отплата до 12 месеци, 
што банката овластена за работи со странство го користи 
кај странска банка. 

Под комерцијален кредит се подразбира и извозот и 
увозот на стоки и услуги на кредит. 

Член 146. 
Основните и други организации на здружен труд и 

други општествени правни лица можат да се задолжуваат 
во странство, односно можат да одобруваат кредити во 
странство, врз основа на единствените критериуми за за-
ложување што ги утврдува Заедницата на Југославија, во 
соработка со републичиите и покраинските заедници, со 
согласност од Сојузниот извршен совет. 

Ако единствените критериуми од став 1 на овој член 
не се утврдат истовремено со донесувањето на заедничка-
та девизна политика, Сојузниот извршен совет ќе ги доне-
се критериумите во натамошен рок од 15 дена. 

Основните и други организации на здружен труд и 
други општествени правни лица ги остваруваат правата 
од став 1 на овој член до определено ниво утврдено со кре-
дитниот гаранциски потенцијал на овластените банки, а 
во рамките на обемот предвиден со проекцијата на плат-
ниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, во сог-
ласност со утврдената заедничка девизна политика, има-
јќи I о предвид особено обемот на задолженоста на субјек-
тите, можноста за девизна отплата на постојните и на но-
вите кредити и нивото на задолженоста на земјата. 

Сојузниот извршен совет, со посебен акт до крајот на 
годината за секоја наредна година, го утвдува нивото до 
кое овластените банки можат да склучуваат кредитни ра-
боти со странство и да гарантираат за кредитните работи 
со станство. 

Нивото до кое овластените банки можат да склучува-
ат кредитни работи со странство и да гарантираат за кре-
дитни работи со странство го контролира Народната бан-
ка на Југославија. 

Во рамките на утврдените критериуми од став 1 и на 
обемот на задолжувањата од став 3 на овој член, првен-
ство на задолжување во странство имаат организациите 
на здружен труд што со својот развој ќе придонесат за ос-
тварување на утврдените цели и на планираните пропор-
ции во општествените планови и во платниот биланс и де-
визниот биланс на Југославија, а посебно за зголемување 
на извозот, за рационална супституција на увозот, за ста-
билизација на домашниот пазар, како иа за потребите на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во. 

Член 147 
Основните и други организации на здружен труд и 

банките овластени за работи со странство за сметка на ос-
новните и на други организации на здружен труд можат 
да им даваат стоковни кредити и финансиски кредити на 
корисници во странство заради унапредување на извозот 
на југословенски стоки и услуги и за организирање на про-
дажба на југословенски стоки и услуги, како и финансиски 
кредити за други намени со кои се унапредуваат економ-
ските односи со странство, под условите што ќе ги пропи-
ше Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи. 

Член 148 
На предлог од Народната банка на Југославија, Со-

јузниот извршен совет ги определува условите под кои 
банките овластени за работи со странство можат сред-
ствата на сметки во странство да ги депонираат на неоп-
ределено време со отказен рок, како и да ги орочат на оп-
ределено време. 

Член 149 
Заради обезбедување на организиран настап на 

странскиот финансиски пазар на капитал, домашните ли-
ца што земаат кредити во странство односно даваат кре-
дити на странски лица, се должни при земањето односно 
давањето кредити и при давањето гаранции и други фор-
ми на гарантирање, да се придржуваат кон условите што 
ќе ги утврдат со заеднички договор односно со општес-
твен договор или со самоуправна спогодба. 

Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, а на 
предлог од Народната банка на Југославија и по прибаве-
но мислење од Заедницата на Југославија, ги утврдува 
рамковните услови за организиран настап на домашни ли-
ца на странскиот финансиски пазар на капитал. 

Банките овластени за работи со странство со договор 
ги утврдуваат, придржувајќи се кон рамковните услови од 
став 2 на овој член, посебните услови под кои земаат и да-
ваат кредити во странство и даваат гаранции и други фор-
ми на гарантирање по кредитите што основните и други 
организации на здружен труд и други општествени прав-
ни лица ги земаат во странство. 

Ако договорот, општествениот договор односно са-
моуправната спогодба од став 1 на овој член не се склучи, 
Сојузниот извршен совет ги определува условите од тој 
став, кои важат додека не ќе се склучи договорот, општес-
твениот договор или самоуправната спогодба. 

Ако договорот од став 3 на овој член не се склучи, 
Народната банка на Југославија ги определува посебните 
услови од тој став, кои важат додека не ќе се склучи дого-
ворот. 

Член 150 
Кредитните односи со странство од член 143 на овој 

закон можат да ги засноваат: 

1) основните и други организации на здружен труд и 
самоуправните интересни заедници во областа на матери-
јалното производство, во рамките предвидени со самоуп-
равната спогодба за здружување; 

2) банките овластени за работи со странство; 
3) Народната банка на Југославија; 
4) општествено-политичките заедници; 
5) Сојузната дирекција за промет и резерви на произ-

води со посебна намена. 

Домашните лица од став 1 на овој член можат да за-
сноваат кредитни односи и да вршат кредитни работи со 
странство, под услов за извршување на преземените обвр-
ски по тие работи да обезбедат девизи во согласност со 
овој закон. 

Домашните лица од став 1 на овој член не можат да 
земаат кредити во странство, да даваат гаранции и други 
форми на гарантирање спрема странство, ниту да вршат 
други дејствија што претходат на склучувањето на дого-
вор за кредит, што би создале какви и да е обврски за Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во об-
ласта на кредитните работи со странство, освен обврските 
преземени во согласност со одредбите од овој закон. 

Член 151 
Општествените правни лица можат да вршат тековни 

плаќања во странство и да засноваат нови кредитни одно-
си со странство дури по намирувањето на втасаните обвр-
ски према странство. 

Овластените банки не можат да ги извршуваат нало-
зите на општествените правни лица за тековни плаќања во 
странство и не можат да даваат гаранции за засновање на 
нови кредитни односи, ако тие лица не ги извршуваат вта-
саните фиксни и гарантирани обврски. 
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2. Вршење на кредитни работи со странство 

1) Организации на здружен труд 

Член 152 
Организациите и заедниците од член 150 став 1 точка 

1 од овој закон можат да земаат и да даваат кредити во 
странство, да прибавуваат средства со издавање на об-
врзници во странство и да рефинансираат побарувања по 
кредитите одобрени на странство, во согласност со своите 
планови за развој и со утврдената заедничка кредитна по-
литика со странство, во рамките на обемот утврден врз ос-
нова на член 146 од овој закон. 

Член 153 
Работите од член 152 на овој закон организациите и 

заедниците од член 150 став 1 точка 1 на овој закон можат 
да ги вршат: 

1) ако кредитните работи служат за вршење на рабо-
ти односно дејности за кои се регистрирани; 

2) ако ги исполнуваат условите за кредитна способ-
ност; 

3) ако кредитната работа е во согласност со општите 
услови и со рамките утврдени со нивниот самоуправен оп-
шт акт, донесен во смисла на Законот за паричниот сис-
тем; 

4) ако органот на управувањето на тие организации 
односно заедници донел одлука за вршење на одделна кре-
дитна работа; 

5) ако обезбедуваат девизи за отплатување на креди-
тите во согласност со овој закон. 

Народната банка на Југославија ги пропишува усло-
вите за утврдување на кредитната способност од точка 2 
став 1 на овој член. 

Член 154 
Организациите и заедниците од член 150 став 1 точка 

1 на овој закон даваат стоковни кредити и финансиски кре-
дити во динари и во девизи од член 127 на овој закон, ос-
вен во девизи прибавени од граѓани со издавање на об-
врзници. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој член 
даваат кредити од тој став за намените утврдени во член 
147 од овој закон. 

Член 155 
Работи на извоз и увоз на стоки и услуги на кредит, за 

стоки и услуги чиј извоз и увоз е регулиран, можат да се 
вршат само во согласност со прописите за извоз и увоз на 
такви стоки и услуги. 

Член 156 
Организациите и заедниците од член 150 став 1 точка 

1 на овој закон плаќањето на своите девизни обврски спре-
ма странство по комерцијални кредити, стоковни кредити 
и финансиски кредити го извршуваат со девизите и дина-
рите од член 127 од овој закон, освен со девизи прибавени 
од странски кредити и со девизи прибавени од граѓани со 
издавање на обврзници. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, за извршу-
вање на преземените обврски спрема странство организа-
циите и заедниците од став 1 на овој член можат под по-
себни услови да користат девизи прибавени од странски 
кредити и девизи прибавени од граѓани со издавање на об-
врзници. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, ги про-
пишува условите под кои можат да се користат средствата 
од став 2 на овој член за извршување на обврските по зе-
мените комерцијални кредити, стоковни кредити и финан-
сиски кредити. 

Член 157 
Организациите и заедниците од член 150 став 1 точка 

1 на овој закон можат средствата прибавени по основа на 
финансиски кредит да ги користат: 

1) за плаќање во странство во согласност со овој за-
кон; 

2) за давање кредити и за други вложувања во стран-
ство; 

3) за здружување во согласност со одредбите од овој 
закон. 

Ако финансискиот кредит се користи во целост или 
делумно за давање кредити во странство, односно за дру-
ги пласмани во странство, плаќањето на обврските за зе-
мениот финансиски кредит се врши и со девизи од ануите-
тите по дадените кредити и со девизи од добивката (при-
ходи од такви пласмани). 

За отплатување на земените финансиски кредити ор-
ганизациите и заедниците од член 150 став 1 точка 1 на 
овој закон можат да користат и средства од наплатените 
ануитети и од остварениот приход по одобрените кредити 
на странство. 

Член 158 

Организацијата односно заедницата од член 150 став 
1 точка 1 на овој закон може да даде гаранција и друга 
форма на гарантирање по кредитна работа со странство 
на друга организација на здружен труд односно заедница 
ако со неа склучила самоуправна спогодба, односно дого-
вор за здружување на девизи во смисла на одредбите од 
овој закон. 

Организацијата односно заедницата од член 150 став 
1 точка 1 на овој закон може да дава гаранции и други 
форми на гарантирање по определени кредитни работи 
што ги врши претпријатие што таа го основала во стран-
ство, или мешовито претпријатие што е основано со сред-
ства на таа организација односно заедница и со средства 
на странски правни и физички лица. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Заедницата 
на Југославија, утврдува за кои кредитни работи од став 2 
на овој член организациите и заедниците од член 150 став 
1 точка 1 на овој закон можат да даваат гаранции и други 
форми на гарантирање. 

Организацијата односно заедницата од член 150 став 
1 точка 1 на овој закон може да дава гаранција и друга 
форма на гарантирање од ст. 1 и 2 на овој член ако ги ис-
полнува условите за кредитна способност и ако органот 
на управувањето со организацијата односно заедницата 
донел одлука за секоја поединечна гаранција или гаранти-
рање. 

Организацијата односно заедницата-гарант ги нами-
рува обврските по основа на гаранцијата на девизите од 
член 156 на овој закон. 

Член 159 
Ако една или повеќе основни организации на 

здружен труд одлучат, интерната банка може за нивна 
сметка, во границите на овластувањата што и се дадени и 
во согласност со законот, да склучува договори за комер-
цијални и финансиски кредити за сметка на тие организа-
ции. 

2) Банки овластени за работи со странство 

Член 160 
Банките овластени за работи со странство можат да 

ги вршат кредитните работи со странство од член 143 точ. 
2 до 6 и точка 8 на овој закон заради извршување, проши-
рување и унапредување на дејноста на организациите на 
здружен труд, која е во согласност со плановите за развој 
на тие организации и со утврдената поллитика за кредит-
ните односи со странство. 
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Банките овластени за работи со странство вршат кре-
дитни работи од свое име и за сметка на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица. 

Банките овластени за работи со странство можат да 
склучуваат договори и да користат, односно да даваат 
кредити на странство само во рамките на обемот утврден 
врз основа на член 146 од овој закон. 

Обемот на краткорочното задолжување што се ко-
ристи само за надминување на сезонските нерамномернос-
ти во тековниот девизен прилив и одлив на банките и на 
нивните комитенти (банкарските краткорочни кредитни 
линии и примањето на краткорочни депозити) го утврдува 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка 
на Југославија. 

Член 161 
Банката овластена за работи со странство може да ги 

врши кредитните работи со странство од чл. 143 и 160 на 
овој закон: 

1) ако ги исполнува условите за кредитна способност; 
2) ако органот на управувањето со организацијата на 

здружен труд одлучил банката за сметка на таа организа-
ција да ја изврши кредитната работа од член 143 точ.2, 3, 5 
и 8 на овој закон; 

3) ако надлежниот орган на банката одлучил банката 
да користи краткорочен кредит; 

4) ако кредитната работа е регистрирана во смисла 
на член 185 од овој закон; 

5) ако е донесена одлуката од член 153 став 1 точка 4 
на овој закон за секоја одделна гаранција, супергаранција 
или друга форма на гарантирање; 

6) ако се придржува кон посебните услови од член 149 
на овој закон. 

Член 162 
Банката овластена за работи со странство може да 

дава комерцијални и финансиски кредити од средствата и 
под условите утврдени во чл. 147 и 156 од овој закон. 

Член 163 
Банката овластена за работи со странство склучува 

договор за земање финансиски кредит во странство при-
држувајќи се кон условите за склучување на таков кредит 
што со писмен договор го утврдила со организацијата на 
здружен труд, односно со повеќе организации на здружен 
труд, за чија сметка зема кредит. Во тој договор може да 
се утврди и намената за која се користат средствата на фи-
џискиот кредит. 

Член 164 
Банките овластени за работи со странство можат да 

склучат и посебен долгорочен односно среднорочен ко-
мерцијален кредит во странство и преку рамковни догово-
ри или договори за кредитна линија. 

Кредитите склучени според одредбата од став 1 на 
овој член банките овластени за работи со странство можат 
да ги користат само за сметка на организациите на 
здружен труд. Банките овластени за работи со странство 
можат таков странски кредит да користат ако организаци-
ите на здружен труд, за секој одделен случај, со договор во 
писмена форма се обврзат дека ги прифаќаат условите и 
намената на користење на рамковен кредит или на кредит-
на линија. 

Член 165 
Девизите што ќе ги прибават по основа на финансис-

ки кредит банките овластени за работи со странство 
можат да ги користат по налог од организацијата на 
здружен труд - за намените од член 157 став 1 на овој за-
кон. 

Плаќањето на обврските по кредитите од став 1 на 
овој член се врши во согласност со член 156 ст. 1 и 2 и 
член 157 став 3 на овој закон. 

Член 166 
Банките овластени за работи со странство можат да 

примаат депозити на странски лица во согласност со по-
себните услови што се утврдуваат во смисла на член 149 
од овој закон. 

Девизите што ќе ги прибават по основа на депозити 
од странство банките овластени за работи со странство 
можат да ги користат: 

1) за плаќање во странство во согласност со овој за-
кон; 

2) за давање кредити и други вложувања во стран-
ство. 

Враќање на депозитите и плаќање на каматата по де-
позитите од став 1 на овој член се врши со девизи со кои 
банките овластени за работи со странство располагаат на 
сметките во странство, со девизи купени на единствениот 
девизен пазар и со девизи од ануитетите по дадените кре-
дити. 

Член 167 
Банките овластени за работи со странство користат 

банкарски кредитни линии за плаќања што организациите 
на здружен труд и други општествени правни лица можат 
да ги вршат со девизите од член 127 на овој закон. 

Отплатувањето на краткорочните кредити од став 1 
на овој член банките го вршат со средства со кои распола-
гаат на сметките во странство и со девизи купени на един-
ствениот девизен пазар. 

Член 168 
Банките овластени за работи со странство можат да 

даваат гаранции, супергаранции и други форми на гаран-
тирање по работи со странство што ќе ги склучат: 

1) организации на здружен труд и други општествени 
правни лица, ако ги исполнуваат условите од член 153 на 
овој закон; 

2) други банки овластени за работи со странство, ако 
ги исполнуваат условите од член 161 на овој закон. 

Банките овластени за работи со странство можат за 
сметка на странски лица да даваат гаранции, супергаран-
ции и други форми на гарантирање по определени работи 
со странство, и тоа за намените и под условите што ќе ги 
утврди Сојузниот извршен совет на предлог од Заедница-
та на Југославија. 

Член 169 
Банките овластени за работи со странство можат да 

даваат гаранции, супергаранции и други форми на гаран-
тирање ако со самоуправна спогодба за здружување во 
банка е утврден начинот на намирување на девизните об-
врски по основа на гаранција, супергаранција и други фор-
ми на гарантирање, во согласност со одредбите од член 
127 ка овој закон. 

Организациите на здружен труд и други општествени 
правни лица, за чија сметка банката овластена за работи 
со странство го намирила плаќањето по основа на гаран-
ција, супергаранција и други форми на гарантирање, се 
должни да ги намират така настанатите обврски од сред-
ствата според одредбите од член 156 на овој закон. 

Ако организацијата на здружен труд не ја изврши на-
станатата обврска во рок од 30 дена од денот на изврше-
ното плаќање по основа на гаранција, супергаранција и 
друга форма на гарантирање, таа обврска наместо неа ја 
намируваат со девизите од член 156 на овој закон другите 
организации на здружен труд што ја склучиле самоуправ-
ната спогодба од став 1 на овој член, согласно со таа само-
управна спогодба. 
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Член 170 
Организациите на здружен труд и други општествени 

правни лица што имаат ненамирени втасани обврски по 
основа на дадени гаранции, супергаранции и други форми 
на гарантирање од член 169 на овој закон не можат да 
склучуваат нови кредитни работи со странство се додека 
не ги намират обврските на начинот предвиден во член 
169 став 2 од овој закон. 

Банките овластени за работи со странство не можат 
за сметка на организациите и на лицата од став 1 на овој 
член да даваат гаранции, супергаранции и други форми на 
гарантирање додека тие организации и лица не ги из-
вршат обврските на начинот предвиден во член 169 став 2 
од овој закон. 

Член 171 
Со самоуправната спогодба на банките овластени за 

работи со странство се утврдува кои видови гаранции, су-
пергаранции и други форми на гарантирање таквите бан-
ки можат да даваат во работите со странство. 

Ако самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
не се склучи, Народната банка ка Југославија ги определу-
ва видовите на гаранции, супергаранции и други форми на 
гарантирање што банките овластени за работи со стран-
ство можат да ги даваат во работите со странство. 

3) Народна банка на Југославија 

Член 172 
Народната банка на Југославија може да склучи кре-

дитни работи со странство од свое име и за своја сметка 
само заради одржување на ликвидноста на Југославија во 
плаќањата со странство, во согласност со среднорочниот 
план и со политиката на девизните резерви, а во рамките 
што се предвидени со проекцијата на платниот биланс на 
Југославија. 

Кредити за намените од став 1 на овој член со рок на 
враќање подолг од една година Народната банка на Југос-
лавија може да земе само врз основа на сојузен закон со 
кој се утврдува намената на користењето на тие кредити. 
Ова ограничување не се однесува на кредитите што На-
родната банка на Југославија ги зема од Меѓународниот 
монетарен фонд. 

По основа на кредитите земени во странство заради 
одржување на ликвидноста на Југославија во плаќањата 
со странство не можат да се даваат кредити во динари. 

Член 173 
Кредитите земани според член 172 од овој закон На-

родната банка на Југославија може да ги користи за: 
1) пополнување на девизните резерви; 
2) враќање на фиксните и гарантираните обврски по 

кредитите што ги зела и користела; 
3) привремен заем на овластена банка. 

Член 174 
Девизите од член 173 точка 3 на овој закон можат да 

се користат на барање од овластената банка за плаќање на 
фиксните и гарантираните обврски по долгорочни, сред-
норочни и краткорочни странски кредити што ги зеле до-
машните лица од член 150 на овој закон кои не остварува-
ат доволен прилив во конвертибилни девизи за намирува-
ње на втасаните обврски. 

Овластената банка од став 1 на овој член е должна да 
го врати привремениот заем од член 173 точка 3 на овој за-
кон и да ги поднесува трошоците што настануваат со ко-
ристењето на привремениот заем. 

Член (75 
Народната банка на Југославија ќе склучи договор со 

банката од член 173 точка 3 на овој ѕакон во кој ќе се ут-
врдат условите и начинот на враќањето што банките се 
должни да ги исполнат и документацијата што се должни 
да ја приложат кон барањето ^а одобрување на привремен 
заем. 

Член 176 
Сојузниот извршен совет ги донесува одлуките со 

кои им се одобруваат привремени заеми на банките од 
член 173 точка 3 на овој закон врз основа на предлогот од 
Народната банка на Југославија. 

Член 177 
Во случај на неисполнување на договорот од член 175 

на овој закон,Народната банка на Југославија ќе ги запре 
сите плаќања на банката овластена за работи со странство 
- корисник на привремен заем, до намирувањето на об-
врските на таа банка спрема странство. 

Член 178 
Народната банка на Југославија може да дава гаран-

ции, супергаранции и други форми на гарантирање по кре-
дитни работи со странство само врз основа и под услови-
те утврдени со сојузен закон или врз основа на ратифику-
ван меѓународен односно меѓудржавен договор, за секој 
одделен кредит или за повеќе кредити кај еден заемодавец. 

Во актот за ратификација на договорот од став 1 на 
овој член се утврдуваат условите под кои Народната бан-
ка на Југославија дава гаранција, супергаранција или дру-
га форма на гарантирање. 

Врз гаранциите, супергаранциите и другите форми на 
гарантирање што ги дава Народната банка на Југославија 
во смисла на став 1 од овој член, се применува постапката 
од член 169 ст. 2 и 3 и од член 170 на овој закон. 

За кредитите што ги користи Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена, Народ-
ната банка на Југославија може да дава гаранции, суперга-
ранции.и други форми на гарантирање врз основа на од-
лука од Сојузниот извршен совет. 

Народната банка на Југославија - Воен сервис може 
самостојно да дава чинидбени гаранции. 

4) Општествено-политички заедници 
Член 179 

Федерацијата заснова кредитни односи со странство 
врз основа на сојузен закон кој се донесува за секој одде-
лен кредит. Со тој закон се определуваат намената, сред-
ствата и начинот на отплатување на кредитот користен во 
странство, односно намената и изворот на средствата од 
кои се дава кредитот. 

Кредитните работи со странство за потребите на на-
родната одбрана се засноваат и се вршат по одлука на Со-
јузниот извршен совет, а во рамките на среднорочниот 
план за развој на изградбата и опремувањето на воо-
ружените сили на СФРЈ во согласност со општествениот 
план на Југославија. 

Член 180 
Федерацијата може да преземе обврски како гарант 

или како супергарант врз основа на сојузен закон, кој се 
донесува посебно за преземање на обврската по секоја га-
ранција или супергаранција. 

Федерацијата може да ја преземе обврската од став 1 
на овој член ако корисникот на кредитот односно првиот 
гарант со договор се обврзе дека од своите средства ќе ги 
изврши сите договорни обврски. 

Врз гаранциите и супергаранциите, што федерација-
та ги презема во смисла на став 1 од овој член, се примену-
ваат одредбите од чл. 169 и 170 на овој закон. 
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Член 181 
Ако за извршување на определени обврски утврдени 

во проекцијата на платниот биланс на Југославија е неоп-
ходно тоа со сојузен закон може да се определи дека феде-
рацијата и Народната банка на Југославија можат да склу-
чат повеќе кредитни работи со странство, како и дека фе-
дерацијата односно Народната банка на Југославија за 
сметка на федерацијата можат да дадат гаранции и супер-
гаранции до износот и под условите утврдени со тој закон. 

Сојузниот извршен совет може, врз основа на овлас-
тување утврдено со сојузен закон, да ги пропише условите 
под кои Народната банка на Југославија може да дава га-
ранции, супергаранции и други форми на гарантирање од 
името на федерацијата за потребите на основните и на 
други организации на здружен труд, ако извршувањето на 
обврските на Народната банка на Југославија што произ-
легуваат од даденото гарантирање, го гарантираат репуб-
ликите и автономните покраини. 

Член 182 
Републиките, автономните покраини и други општес-

твено-политички заедници можат да земаат кредити во 
странство само ако тоа земање на кредит го пропишат со 
закон, односно со одлука донесена врз основа на закон, во 
согласност со утврдената политика на кредитните односи 
со странство и со договорите за основите на општествени-
те планови на републиките и автономните покраини. 

Републиките, автономните покраини и другите оп-
штествено-политички заедници можат да земаат кредити 
во странство само во рамките на обемот на задолжување-
то утврден за тековната година според член 24 од овој за-
кон. 

Член 183 
Републиките и автономните покраини можат да дава-

ат гаранции или супергаранции по кредити што се земаат 
во странство ако корисникот на кредитот односно првиот 
гарант со договор се обврзе дека од свои средства ќе ги из-
врши сите договрни обврски. 

Врз обврските по гаранцијата и супергаранцијата 
што републиките и автономните покраини ги преземаат 
според став 1 од овој член, се применуваат одредбите од 
чл. 169 и 170 на овој закон. 

Републиките и автономните покраини можат да дава-
ат гаранции и супергаранции од став 1 на овој член само 
ако нивното давање го пропишат со закон и ако ги обезбе-
дат потребните средства за таа намена. 

5) Сојузна дирекција за промет и резерви на производи со 
посебна намена 

Член 184 
Сојузната дирекција за промет и резерви на произво-

ди со посебна намена заснова кредитни односи со стран-
ство од член 143 на овој закон и врши кредитни работи со 
странство во рамките на својата надлежност, врз основа 
на одлука на Сојузниот извршен совет. 

3. Регистрирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство 

Член 185 
Кредитните работи со странство мораат да бидат ре-

гистрирани. На регистрација подлежат и сите промени на 
договорените услови, како и раскинување на договор за 
кредитни работи со странство. 

Народната банка на Југославија пропишува кои ра-
боти од член 143 точка 7 од овој закон подлежат на об-
врската за регистрација. 

Кредитните работи од ст. 1 и 2 на овој член се регис-
трираат кај народните банки на републиките и кај народ-
ните банки на автономните покраини, само со претходна 
согласност на Народната банка на Југославија дадена во 
писмена форма. 

Кредитните работи од чл. 179 и 184 на овој закон се 
регистрираат кај Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија го пропишува начи-
нот и роковите за регистрација на кредитните работи со 
странство. 

Народната банка на Југославија може да пропише об-
врска за регистрација на намера за склучување на кредит-
ни работи со странство, освен на кредитните работи од чл. 
179 и 184 на овој закон. 

Народната банка на Југославија ги пропишува усло-
вите и документацијата потребна за регистрација на кре-
дитните работи со странство. 

Член 186 
Евиденција за склучените кредитни работи со стран-

ство водат народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, а евиденција за склучени-
те кредитни работи од чл. 179 и 184 на овој закон води На-
родната банка на Југославија. 

Организациите на здружен труд, овластените банки и 
други општествени правни лица се должни да водат еви-
денција за склучувањето, користењето, отплатувањето и 
одобрувањето на кредитни работи со странство, како и за 
извршените наплати по кредитни работи со странство. 

Организациите на здружен труд, овластените банки и 
други општествени-правни лица се должни да доставуваат 
до народните банки на републиките и до народните банки 
на автономните покраини извештаи за податоците од став 
2 на овој член, во роковите и на начинот што ќе ги опреде-
ли Народната банка на Југославија. 

Податоците од евиденцијата за склучените кредитни 
работи со странство, како и податоците и извештаите од 
став 3 на овој член, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини ги доставуваат 
до Народната банка на Југославија во роковите што ќе ги 
определи таа. Врз основа на тие податоци, Народната бан-
ка на Југославија води евиденција за кредитните работи со 
странство за цела Југославија. 

Податоците од евиденцијата од став 4 на овој член 
Народната банка на Југославија ги доставува до Сојузни-
от извршен совет, до извршните совети на собранијата на 
републиките и до извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини податоците од ст. 1 и 3 на овој 
член ги доставуваат до надлежните органи на републики-
те односно на автономните покраини. 

IX. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Член 187 
Ако позначително не се остваруваат целите на заед-

ничката девизна политика и пропорциите на платниот би-
ланс и девизниот биланс на Југославија, ако настанат рас-
тројства на единствениот југословенски пазар или посто-
јат околности што можат да го доведат во прашање оства-
рувањето на целите на утврдената политика на економ-
ските односи со странство, Сојузниот извршен совет може 
да пропише: 

1) воведување на посебни мерки и ограничувања во 
тековните трансакции, и тоа: 

а) ограничување на определени права на плаќање на 
определени стоки и услуги; 

б) обврска за полагање динарски депозити на вред-
носта на определени стоки и услуги што се увезуваат, како 
и на користењето на странски кредити; 
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2) воведување на посебни мерки и ограничувања во 
финансиските трансакции; 

3) воведување на посебни динарски депозити; 
4) воведување на посебни такси на сите плаќања спре-

ма странство; 
5) мерки за ограничување на износот на девизите што 

се користат за плаќање во странство; 
6) мерки со кои се забрануваат определени плаќања 

со странски лица и земање односно давање на финансиски 
кредити во односите со странство; 

7) мерки со кои се забранува купување и продажба на 
определени девизи на единствениот девизен пазар; 

8) мерки за ограничување на внесувањето динари од 
странство и на изнесувањето динари во странство, како и 
мерки за ограничување на изнесувањето девизи од земја-
та; 

9) мерки за ограничување на други финансиски тран-
сакции со странство. 

Сојузниот извршен совет го известува Собранието на 
СФРЈ за преземените мерки од став 1 на овој член во рок 
од 30 дена од денот на нивното преземање. 

Член 188 
При пропишувањето на мерките од член 187 на овој 

закон, ќе се води сметка за поттикнување на извозот и за 
заеднички договорената политика на развојот, вклучува-
јќи го и побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. 

Со прописот со кој се воведува мерката од член 187 
на овој закон мора да се утврди времето на траењето на 
таа мерка, со тоа што воведената мерка мора да се укине 
штом ќе престанат причините поради кои е воведена. 

Член 189 
Заради спречување на растројствата од член 187 на 

овој закон, надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина може, по прибавено мислење од ре-
публичката односно покраинската заедница, да го утврди 
најголемиот износ на девизи што определени домашни 
лица можат да ги користат за плаќање во странство во оп-
ределен период. 

Критериумите за преземање на мерките од став 1 на 
овој член се утврдуваат со договор на републиките и авто-
номните покраини. Непостоењето на договор не ја спречу-
ва републиката односно автономната покраина самостој-
но да ја преземе таа мерка. 

Член 190 
Привремени ограничувања на плаќањата со стран-

ство од член 187 на овој закон за увоз на предмети за воо-
ружување и воена опрема и на нивни делови, на репродук-
ционен материјал наменет за производство на вооружува-
ње и воена опрема и на инвестициона опрема која служи 
за производство на вооружување и на воена опрема про-
пишува Сојузниот извршен совет, водејќи сметка за оства-
рувањето на програмата за опремување на вооружените 
сили на СФРЈ. 

X. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Член 191 
Работите на платниот промет со странство, кредит-

ните работи со странство, девизно-валутните и менувачки-
те работи во Југославија ги вршат банките што ги испол-
нуваат пропишаните услови за вршење на тие работи. 

Банките овластени за работи со странство се запишу-
ваат во посебен регистар што го води Народната банка на 
Југославија. 

Член 
Девизите со кои банките овластени за работи со 

странство располагаат по основа на побарувања од стран-
ски банки, тие банки можат да ги користат за плаќања во 
странство во согласност со овој закон. 

Народната банка на Југославија, во согласност со Со-
јузниот извршен совет, утврдува кои девизи по основа на 
побарувањата од став 1 на овој член банките овластени за 
работи со странство не можат да ги употребат за плаќања 
во странство. 

Член 193 
Овластена банка може на домашни и странски лица, 

на нивно барање, да врши конверзија на девизите на де-
визната сметка. 

Народната банка на Југославија, ако го бараат тоа 
искучителни околности, може да определи привремено ог-
раничување на вршењето на конверзија на девизите спо-
ред став 1 од овој член. 

Член 194 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини им даваат на банките овласту-
вања за вршење работи на платниот промет со странство 
и кредитни работи со странство, како и за вршење на де-
визно-валутни работи во Југославија. 

Условите за давање на овластувањата од став 1 на 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет, врз ос-
нова на согласноста од надлежните републички и покра-
ински органи. 

Овластувањето од став 1 на овој член може да и се да-
де и на Поштенската штедилница во границите на нејзи-
ното работење утврдено со сојузен закон. 

Член 195 
Основните организации на здружен труд можат со са-

моуправна спогодба на интерната банка да и доверат за 
нивна сметка да врши девизно-валутни работи што тие 
организации можат да ги вршат, а особено: 

1) да го водат работењето по девизните сметки на тие 
организации кај овластените банки; 

2) да вршат промптна купувачка и продажба на деви-
зи кај овластените банки; и 

3) да водат евиденција за вложувањето и распредел-
бата на здружените девизни средства. 

Член 196 
Народната банка на Југославија, народните банки на 

републиките и народните банки на автономните покраини 
организираат евиденција за платниот промет со стран-
ство и за други податоци од областа на девизното работе-
ње. 

Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
водат евиденција за податоците од став 1 на овој член, на 
начинот што ќе го определи Народната банка на Југосла-
вија. 

Овластените банки, организациите на здружен труд и 
други правни лица се должни да доставуваат до народна-
та банка на републиката односно до народната банка на 
автономната покраина извештаи за податоците од став 2 
на овој член, во роковите и на начинот што ќе го определи 
Народната банка на Југославија. 

XI. ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

Член 197 
Девизните резерви на Југославија ги сочинуваат: 
1) побарувањата на сметките во странство на Народ-

ната банка на Југославија, на овластените банки и на дру-
ги домашни лица; 
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2) хартиите од вредност што гласат на странски па-
рични единици со кои располагаат Народната банка на 
Југославија, овластените банки и организациите на 
здружен труд; 

3) монетраното злато; 
4) ефективните странски пари. 
Девизните резерви на Југославија се состојат од по-

стојани девизни резерви и од тековни девизни резерви. 
Постојаните девизни резерви претставуваат дел од 

вкупните девизни резерви на Југославија со кои се обезбе-
дува минимум на ликвидност за извршување на обврските 
и на неопходниот увоз. 

Тековните девизни резерви претставуваат дел од 
вкупните девизни резерви на Југославија со кои се обезбе-
дува ликвидност на плаќањето спрема странство во сог-
ласност со предвидените пропорции на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија. 

Побарувањата на клириншките сметки се искажуваат 
посебно. 

Член 198 
Девизните резерви на Југославија служат за одржува-

ње на општата ликвидност на земјата во плаќањата со 
странство и за интервенции на единствениот девизен па-
зар во согласност со утврдената политика на курсот на ди-
нарот. 

Член 199 
Политиката на девизни резерви, како составен дел на 

заедничката девизна политика, го опфаќа утврдувањето на 
обемот на вкупните девизни резерви на Југославија и на-
чинот на нивно формирање и користење, како и насоките 
за интервенции на единствениот девизен пазар од девизни-
те резерви. 

Член 200 
Во согласност со чл. 198 и 199 од овој закон, со дого-

вор за основите на општествениот план на Југославија и 
со заедничката девизна политика, Сојузниот извршен со-
вет го утврдува најмалиот износ на потребните постојани 
девизни резерви за секоја година и насоките за нивното 
формирање и користење. 

Како основа за уврдување на постојаните девизни ре-
зерви служи обемот на девизните трансакции што е пред-
виден во проекцијата на платниот биланс на Југославија. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, на пред-
лог од Народната банка на Југославија, го утврдува, сог-
ласно со проекцијата на платниот биланс на Југославија, 
најмалиот износ на тековните девизни резерви за една го-
дина или тримесечно во текот на една година. 

Член 201 
Народната банка на Југославија и банките овластени 

за работи со странство ракуваат со девизните резерви на 
Југославија во согласност со утврдената политика на де-
визни резерви. 

Со постојаните девизни резерви ракува Народната 
банка на Југославија. Сојузниот извршен совет, на пред-
лог на Народната банка на Југославија, одлучува за лока-
цијата и користењето на постојаните девизни резерви. 

Со девизните резерви, што претставуваат побарува-
ња на овластените банки на нивните сметки во странство, 
ракуваарт тие банки. 

Ако настанат околностите од член 187 на овој закон, 
Сојузниот извршен совет може да воведе привремени ог-
раничувања во користењето на тековните девизни резер-
ви. 

Народната банка на Југославија поднесува до Сојуз-
ниот извршен совет и до Собранието на СФРЈ извештај за 
спроведувањето на политиката на девизни резерви по по-
треба, а најмалку полугодишно. 

Член 202 
Народната банка на Југославија купува девизи за де-

визните резерви на Југославија на меѓубанкарски состанок 
и во странство. 

Народната банка на Југославија може да се за-
должува во странство заради одржување на ликвидноста 
на Југославија во плаќањата со странство, вклучувајќи го 
и одржувањето на утврдениот обем на девизните резерви 
на Југославија, во согласност со одредбите од член 172 на 
овој закон. 

XII. ДЕВИЗНА КОНТРОЛА 

Член 203 
Девизната контрола опфаќа контрола на извршува-

њето на прописите и мерките, на општествените договори 
и на самоуправните спогодби во областа на девизното ра-
ботење и на кредитните односи со странство (во натамош-
ниот текст: девизна контрола). 

На девизна контрола подлежат платниот промет со 
странство, остварувањето, стекнувањето, располагањето и 
здружувањето на девизи, девизно-валутните работи, кре-
дитните работи со странство, внесувањето и изнесувањето 
на динари, девизи, хартии од вредност и злато, како и дру-
ги девизни работи во земјата и со странство. 

Девизна контрола вршат Сојузниот секретаријат за 
финансии, Сојузниот девизен инспекторат, Народната 
банка на Југославија, народните банки на републиките, на-
родните банки на автономните покраини и царинските ор-
гани. 

Покрај органите од став 3 на овој член, девизна кон-
трола на извршувањето на прописите и мерките што ги 
донесуваат надлежните републички и покраински органи 
и девизна контрола на извршувањето на самоуправните 
спогодби односно на општествените договори во областа 
на девизното работење во чие склучување учествуваат ре-
публиките и автономните покраини - вршат надлежните 
републички односно покраински органи. 

Девизна контрола во поглед на заштитата на правата 
на работниците и на организациите на здружен труд 
вршат во организацијата на здружен труд, покрај органи-
те од ст. 3 и 4 на овој член, органите утврдени со самоуп-
равен општ акт на организацијата на здружен труд. 

Член 204 
Сојузниот девизен инспекторат врши контрола на 

применувањето на прописите и мерките на сојузните орга-
ни и на самоуправните спогодби во областа на девизното 
работење, како и на општествените договори во областа 
на девизното работење во чие склучување учествуваат ор-
ганите на федерацијата. 

Сојузниот девизен инспекторат врши девизна кон-
трола на основните и на други организации на здружен 
труд, на овластените банки, на самоуправните интересни 
заедници и на други самоуправни организации и заедни-
ци, на општествено-политичките заедници и на нивните 
органи и организации, на општествено-политичките и на 
други општествени организации, на задругите, на делов-
ните заедници на организациите на здружен труд во 
странство, на фондовите и на други правни лица и на фи-
зички лица. 

Член 205 
Народната банка на Југославија врши девизна кон-

трола на применувањето на прописите и мерките на сојуз-
ните органи и организации од страна на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, како и на овластените банки со преглед на извештаи-
те за извршената контрола што тие банки и ги доставува-
ат и со непосреден преглед на нивното работење што се 
однесува на таа контрола. 
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Прегледот на работењето на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните покраи-
ни заради следење на девизната контрола што ја вршат 
тие банки, се врши на начинот што ќе го определи Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 206 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини вршат девизна контрола на ов-
ластените банки. Во вршењето на девизна контрола на ов-' 
ластените банки, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини можат да вршат 
увид во соодветната документација кај организациите на 
здружен труд и кај други учесници во девизното работење 
и во кредитните односи со странство. 

Начинот на вршење на девизна контрола на овласте-
ните банки го пропишува Народната банка на Југославија. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина при вршењето на де-
визна контрола утврди неправилност во работата на ов-
ластената банка, ќе и издаде решение да ја отстрани не-
правилноста во определен рок и ќе преземе други соодвет-
ни мерки утврдени со закон. 

Против решението донесено во смисла на став 4 од 
овој член овластената банка може да изјави жалба до На-
родната банка на Југославија. 

Член 207 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини вршат девизна контрола на ор-
ганизациите на здружен труд и на други домашни лица со 
преглед на исправите што им се поднесуваат. 

Девизната контрола од став 1 на овој член што се од-
несува на работите за потребите на Југословенската на-
родна армија и за други потреби на народната одбрана 
што ги обезбедува Сојузниот секретаријат за народна од-
брана односно Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производи со посебна намена, ја врши Народната бан-
ка на Југославија. 

Со преглед на исправите од став 1 на овој член се 
врши особено контрола на: 

1) остварувањето и користењето на правата за плаќа-
ње и наплатување на стоки и услуги во работењето со 
странство; 

2) увозот на платени стоки и услуги и на наплатува-
њето на извезените стоки и услуги; 

3) посебниот начин на пресметување во работењето 
со странство. 

Во вршењето на девизната контрола од ст. 1 до 3 на 
овој член Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини можат да извршат увид во соодветната документа-
ција на организациите на здружен труд и на други домаш-
ни лица. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија, а на предлог од 
Народната банка на Југославија, пропишува кои исправи 
од став 1 на овој член и во кој рок мораат да се поднесат 
до народната банка на републиката и до народната банка 
на автономната покраина. 

Член 208 
Домашните лица што подлежат на девизна контрола 

се должни на органите овластени за вршење на девизна 
контрола да им овозможат увид во работењето и, на ни-
вно барање, да им ја стават на располагање или да им ја 
достават потребната документација и да им ги дадат бара-
ните податоци. 

Домашните лица се должни да водат евиденција за 
секоја склучена девизна работа и кредитна работа со стрн-
ство, за извршувањето на тие работи и за плаќањата и на-
платувањата во врска со тие работи. 

Обврските на домашните лица од ст. 1 и 2 на овој 
член се однесуваат и на работењето на деловните единици 
и на организациите, што домашните лица ги основале во 
странство или учествувале во нивното основање. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начи-
нот на водење на евиденцијата од став 2 на овој член. 

Член 209 
Количествата на динари над износите и апоените до-

зволени за изнесување од Југославија, односно за внесува-
ње во Југославија, а кои домашен или странски патник не 
ќе и ги пријави на граничната царинарница, привремено 
се одземаат со давање потврда. 

Решението за одземањето или враќањето, во целост 
или делумно, на привремено одземените динари според 
став 1 од овој член, се донесува во постапка за девизни 
прекршоци. Ова решение се донесува и ако постапката за 
прекршок не може да се води поради непостоењето на ус-
лови за прекршочна одговорност или поради смрт на сто-
рителот на прекршокот или поради тоа што сторителот 
на прекршокот е непознат или не им е достапен на органи-
те надлежни за водење на постапката. 

Пријавените количества на динари што ги надмину-
ваат износите и апоените чие изнесување од Југославија 
односно внесување во Југославија е дозволено, се депони-
раат на посебна сметка на федерацијата која се води кај 
Службата на општественото книговодство на Југославија 
до завршувањето на постапката. 

Пријавените количества на динари што ги надмину-
ваат износите и апоените чие изнесување од Југославија е 
дозволено му се враќаат на патникот ако не се предмет на 
девизен прекршок. 

Пријавените количества на динари што ги надмину-
ваат износите и апоените чие внесување во Југославија е 
дозволено му се враќаат на патникот при излегувањето од 
Југославија ако не се предмет на девизен прекршок и ако 
па; никот во рок од една година од денот на одземањето 
поднесе барање за враќање на тие динари, 

Член 210 
Девизите што спротивно на член 100 од овој закон 

домашен патник ќе се обиде да ги изнесе од Југославија 
без пријавување на граничната царинарница, привремено 
се одземаат со издавање потврда. 

Решението за одземање или враќање, во целост или 
делумно, на привремено одземените девизи според став 1 
од овој член, се донесува во постапка за девизни прекршо-
ци. Ова решение се донесува и ако постапката за прекршо-
кот не може да се води поради непостоењето на услови за 
прекршочна одговорност или поради смрт на сторителот 
на прекршокот или поради тоа што сторителот на пре-
кршокот е непознат или не им е достапен на органите над-
лежни за водење на постапката. 

Пријавените девизи што ги надминуваат износите и 
апоените чие изнесување од Југославија е дозволено се до-
ставуваат до Народната банка на Југославија. 

Девизите пријавени во смисла на став 3 од овој член, 
му се враќаат на патникот ако не се предмет на девизен 
прекршок. 

Член 211 
Против решението донесено според постапката од 

чл. 209 и 210 на овој закон, домашни и странски лица 
можат да изјават жалба до Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

Член 212 
Царинските органи вршат контрола на изнесувањето 

на динари, на девизи, на хартии од вредност и на злато 
што ги изнесуваат домашни и странски патници, како и 
контрола на внесувањето на динари што ги внесуваат тие 
патници ако внесувањето на динари е ограничено со про-
пис. 
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Контролата од став 1 на овој член ја вршат царин-
ските органи сообразно со прописите што ја регулираат 
постапката на царинската контрола во патничкиот про-
мет со странство. 

Член 213 
Органите овластени за вршење на девизна контрола 

се должни едни на други да ги ставаат на располагање 
податоците со кои рсполагаат, а кои се потребни за врше-
ње на девизна контрола, да ги известуваат органите на са-
моуправната работничка контрола за своите наоди и, по 
потреба, да им даваат стручна помош на учесниците во де-
визното и надворешнотрговското работење и во кредит-
ното работење со странство заради правилно применува-
ње на прописите. 

Член 214 
Сојузниот девизен инспекторат го известува над-

лежниот републички односно покраински орган за состој-
бата утврдена при вршењето на девизна контрола на тери-
торијата на републиката односно на автономната покраи-
на. 

Член 215 
Ако Сојузниот девизен инспекторат, при вршењето 

на девизна контрола, утврди незаконитост или неправил-
ност во вршењето на девизни или на надворешнотрговски 
работи односно на кредитни работи со странство, или ут-
врди дека мерките наредени од надлежниот орган не се из-
вршени, ќе нареди со решение утврдените незаконитости 
или неправилности да се отстранат односно наредените 
мерки да се извршат, определувајќи го рокот во кој мора 
тоа да се изврши, а ќе преземе и други мерки предвидени 
со закон. 

Против решението од став 1 на овој член може да се 
изјави жалба до Сојузниот секретаријат за финансии. 

Да предлог од Сојузниот девизен инспекторат, Сојуз-
ниот секретаријат за финансии може, на барање од стран-
ката, да го одложи извршувањето на решението од став 1 
на овој член. Против решението со кое се одбива одлага-
њето на извршувањето на решението од став 1 на овој 
член не може да се изјави жалба. 

Ако Сојузниот девизен инспекторат при вршењето на 
девизна контрола на државен орган утврди незаконитост 
или неправилност во вршењето на девизни или на надво-
решнотрговски работи односно на кредитни работи со 
странство, или утврди дека мерките наредени од над-
лежниот орган не се извршени, ќе поднесе за тоа извештај 
до Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 216 
Ако утврденото незаконито дејствие претставува 

кривично дело, стопански престап или прекршок, над-
лежниот орган за вршење на девизна контрола е должен 
да поднесе пријава до органот надлежен за поведување од-
носно за водење на постапката. 

Ако органот за вршење на девизна контрола утврди 
дека организацијата на здружен труд во своето девизно 
или надворешнотрговско работење, односно во вршењето 
на кредитни работи со странство, не се придржува кон до-
брите деловни обичаи и кон деловниот морал, за тоа ќе ја 
извести надлежната стопанска комора. 

Ако девизниот инспектор, одговорното лице во На-
родната банка на Југославија, во народната банка на ре-
публиката односно во народната банка на автономната 
покраина и во службата на општественото книговодство, 
навремено не поднесе пријава за поведување постапка по-
ради сторено кривично дело и стопански престап, ќе се 
смета дека сторил потешка повреда на работната 
должност. 

Лицето од став 3 на овој член што сторило потешка 
повреда на работната должност, не може да врши инспек-
циски работи. 

Член 217 
Ако со прописи е предвидена заштитна мерка однос-

но мерка на безбедност одземање на предмети во врска со 
извршеното кривично дело или стопански престап или 
прекршок, Сојузниот девизен инспекторат може во врше-
њето на девизна контрола привремено да ги одземе пред-
метите со кои се извршени кривичното дело или стопан-
скиот престап или прекршокот, или биле наменети за из-
вршување или настанале со извршувањето на кривичното 
дело, на стопанскиот престап односно на прекршокот. За 
одземените предмети Сојузниот девизен инспекторат ќе 
издаде потврда. 

За извршеното одземање на предметите Сојузниот' 
девизен инспекторат е должен веднаш да го извести орга-
нот надлежен за водење на постапката. 

Член 218 
За извршување на решението донесено врз основа на 

член 215 став 1 од овој закон е надлежен Сојузниот деви-
зен инспекторат. Сојузниот девизен инспекторат го спро-
ведува извршувањето на решението преку овластените 
банки и преку Службата на општественото книговодство 
кај кои се водат девизните сметки односно жиро-сметките 
и другите сметки на извршеникот. 

Сите извршни решенија од член 215 на овој закон 
што влијаат врз измената на состојбата на средствата и на 
нивните извори кај корисниците на општествени средства, 
Сојузниот девизен инспекторат ги доставува до Службата 
на општественото книговодство. 

Член 219 
Решение врз основа на член 206 став 4 и на член 215 

став 1 од овој закон не може да се донесе ако изминале три 
години од денот на настанатата незаконитост или непра-
вилност односно од денот кога е утврдено дека мерките 
што ги наредил надлежниот девизен орган не се изврше-
ни. Застареноста се прекинува со секое дејствие на над-
лежниот орган насочено кон водење на постапката. По се-
кое прекинување на застареноста, застареноста почнува 
одново да тече, но решение во никој случај не може да се 
донесе по истекот на шест години од денот кога утврдена-
та незаконитост настанала или кога е утврдено дека наре-
дените мерки не се извршени. 

Решенијата донесени врз основа на член 206 став 4 и 
на член 215 став 1 од овој закон не можат да се извршат 
ако изминале три години од денот на правосилноста на 
решението. Застареноста се прекинува со секое дејствие на 
надлежниот орган насочено кон извршување на решение-
то. По секое прекинување на застареноста, застареноста 
почнува одново да тече, но таа настанува во секој случај 
по истекот на Шест години од денот на правосилноста на 
решението. 

Член 220 
Контрола на девизното работење на организациите 

што во странство ги основале или во чие основање учес-
твуваат основните и други организации на здружен труд, 
во поглед на применувањето на југословенските прописи, 
вршат Сојузниот девизен инспекторат, Народната банка 
на Југославија и Службата на општественото книговод-
ство на начинот и под условите што ќе ги определи Сојуз-
ниот извршен совет. 

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривични дела 

Член 221 
Одговорното лице во организацијата на здружен 

труд, во друга организација или заедница кое, во врска со 
извозот или увозот на стоки или услуги или со склучува-
њето на кредитни работи со странство, со поднесувањето 
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на исправи со невистинита содржина или на друг начин ќе 
го измами надлежниот орган односно организација или 
заедница заради прибавување на противправна имотна ко-
рист, или во работењето не се придржува кон утврдениот 
курс на динарот односно кон прописите со кои се обезбе-
дува спроведувањето на заедничката девизна политика, па 
со тоа ќе предизвика или можело да предизвика опасност 
за утврдениот курс на динарот или за остварување на за-
едничката девизна политика или за зачувување на един-
ството на југословенскиот пазар - ќе се казни со затвор од 
шест месеци до пет години. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и 
службеното лице во органот на општествено-политичката 
заедница, во друг државен орган или во банка кое, со злоу-
потреба на службената положба, односно овластување, ќе 
овозможи извршување на делото од став 1 на овој член. 

Во особено тежок случај на делото од ст. 1 и 2 на овој 
член, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет го-
дини. 

2. Стопански престапи 

Член 222 
Со парична казна од 10.000 динари до 1,000.000 дина-

ри ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд, овластена банка или друго правно лице: 

1) ако остварените девизи со кои може да располага 
во согласност со овој закон не ги држи на девизна сметка 
само кај една овластена банка (чден 8); 

2) ако се задолжи во странство пред да ја утврди ов-
ластената банка неговата девизна или динарска способ-
ност за враќање на кредитот или ако извршувањето на не-
говите обврски по кредитот не е обезбедено со кредитно-
-гаранцискиот потенцијал на овластената банка (член 27 
став 3); 

3) ако здружи или користи девизи заради создавање 
монополистичка положба на единствениот југословенски 
пазар, или ако во текот на стекнувањето или користењето 
на девизи ја растројува стабилноста на тој пазар, или им 
нанесува штета на другите учесници на пазарот или на оп-
штествената заедница (член 14); 

4) ако за организација на здружен труд или за друго 
општествено правно лице за кое врши плаќање не состави, 
во согласност со постигнатиот договор, месечен или три-
месечен или годишен план на приливот или одливот на 
девизите (член 51 став 1); 

5) ако не преземе дејствија за да и обезбеди на органи-
зација на здружен труд или на друго општествено правно 
лице, за кое врши плаќања, на единствениот девизен пазар 
купување на девизи за кои има право според единствените 
критериуми од член 70 на овој закон (член 51 став 2); 

6) ако не продаде или не купи девизи преку овласте-
ните банки на единствениот девизен пазар (член 54); 

7) ако купи од домашни лица или од странски лица 
или на тие лица им продаде девизи спротивно на пропи-
шаните куповни или продажни курсеви (член 61); 

8) ако купи или продаде девизи или изврши меѓусеб-
но промптно купување или продажба на девизи независно 
од курсот утврден на меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар (чл. 59 и 61); 

9) ако организација на здружен труд приоритетно не 
ги изврши своите обврски преземени со странски кредит 
или со меѓународен договор (член 70 став 1о); 

10) ако девизите остварени или стекнати врз основа 
на утврдениот придонес во рамките на договорените реп-
родукциони потреби, вклучувајќи ги и потребите од член 
69 на овој закон, ги користи или ги пренесува независно од 
пропишаните намени или договори нивна продажба за ди-
нарска противвредност или врз основа на здружените де-
визи одобри кредит (член 68); 

11) ако овластената банка изврши налози од органи-
зација на здружен труд за плаќање спрема странство, а 
претходно не го издвоила или не го продала делот од де-
визите во смисла на член 70 став 4 и член 71 од овој закон 
(член 76 став 1); 

12) ако не ја одржува сопствената ликвидност во пла-
ќањата со странство во границите што ќе ги пропише На-
родната банка на Југославија или ако не ги продаде на ме-
ѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар де-
визите со кои располага надвор од тие граници (член 76 
став 2); 

13) ако не ги откупи сите девизи што организацијата 
на здружен труд ќе и ги понуди на продажба (член 79 став 
3); 

14) ако на организацијата на здружен труд што и про-
дава девизи во согласност со овој закон според динамика-
та од склучениот договор, приоритетно не и обезбеди по-
вторен откуп на девизи во рахмките на општествено при-
знатите репродукциони потреби или ако не преземе мерки 
таа обврска да ја изврши со привремена позајмица на де-
визи од Народната банка на Југославија, до колку овласте-
ната банка поради кои и да е причини не е во можност на-
време да ги изврши своите обврски според договорот од 
член 74 став 2 на овој закон (член 79 ст. 4 и 5); 

15) ако купи, продаде или отстапи девизи, врши плаќ-
ање или наплатување во девизи или во злато, или ако 
склучи работа врз основа на која динарската вредност на 
договорената обврска ќе се пресмета врз основа на цената 
на златото или курсот на динарот во однос на странски 
валути, ако со овој или со друг сојузен закон не е поинаку 
определено (чл. 81 и 82); 

16) ако странските средства за плаќање што ќе ги ос-
твари во земјата со продажба на туристички бонови за 
бензин или со продажба на комерцијални бонови за бен-
зин или деривати на нафта или врз основа на продажба на 
деривати на нафта на странски превозници не & ги пренесе 
на Народната банка на Југославија наменски за плаќање 
на увозот на нафта или на деривати на нафта (член 83 став 
3); 

17) ако извезе или изнесе злато во непреработена или 
кована форма без одобрение од Народната банка на Југос-
лавија (член 105 став 1 точ. 2 и 3 и став 2); 

18) ако топи или преработува злато во прачки, а не е 
корисник на златото, или ако топи ковано злато (член 
107); 

19) ако остварените девизи ги држи во странство или 
ги користи во странство без одобрение или спротивно на 
условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет или 
Народната банка на Југославија (член 84 став 2, член 121 
став 1 и член 134 став 1); 

20) ако платниот промет со странство не го врши во 
динари или во конвертибилни девизи, односно на начинот 
предвиден во склучените платни или други меѓународни 
договори за плаќање, или ако тој промет го врши спро-
тивно на условите што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет односно Народната банка на Југославија (член 113 и 
член 114 ст. 1, 3, 4 и 5); 

21) ако договори наплатата на извезените стокр или 
услуги во одделни земји да се оствари со увозот на стоки 
или права од тие земји спротивно на условите и начинот 
што ги утврдил Сојузниот извршен совет (член 114 став 
2); 

22) ако платниот промет со странство не го врши 
преку банки овластени за работи со странство (член 115 
став 1); 

23) ако платниот промет во врска со извозот односно 
увозот на стоки и услуги во малограничниот или сосед-
н и о т прекуморски промет или со меѓународниот саемски 
компензационен договор не го врши на пропишаниот на-
чин (член 123); 

24) ако користењето на девизи или плаќањето на сто-
ки или услуги или други плаќања во странство за свои не-
посредни потреби не го врши во согласност со единстве-
ните критериуми или со други акти (чл. 79 и 127); 
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25) ако плати одделни услуги на странски лица спро-
тивно на условите што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет (член 130); 

26) ако плаќањето на патенти, лиценци или на други 
права од индустриска сопственост во странство го врши 
спротивно на условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет (член 131 став 1); 

27) ако услугите во меѓународниот стоковен или пат-
нички промет што ги врши на странски релации ги напла-
ти од домашни лица во девизи (член 132 став 1); 

28) ако како корисник на услуги на превоз при изво-
зот не ги пренесе, во договорениот рок за плаќање, девизи-
те во вредноста на услугата на превоз на организацијата 
на здружен труд што дала услуга или ако при увозот на 
стоки не ги пренесе во договорениот рок девизите во висо-
чината на стварните трошоци на превозот на странска ре-
лација во корист на организацијата на здружен труд што 
го извршила превозот (член 132 ст. 2 и 3); 

29) ако девизите остварени со извозот на производи 
или на делови од производите што се предмет на долго-
рочна производствена коопреација ги употреби за увоз од 
таа коопреапија спротивно на сојузен закон (член 133); 

30)ако во поглед на располагањето со девизи во текот 
на изведувањето на инвестициони работи во поглед на на-
чинот на пресметување на трошоците на работењето или 
во поглед на утврдувањето на добивката од тие работи не 
се придржува кон условите што ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет (член 134 став 4); 

31) ако плаќањето или наплатувањето во работите на 
посредување во надворешнотрговскиот промет не то 
врши под условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет (член 135); 

32) ако при давањето на услуги во меѓународниот 
стоковен или патнички промет ги плати трошоците што 
не ги утврдил Сојузниот извршен совет (член 137); 

33) ако премиите за осигурување или реосигурување 
ги наплати, или ако штетата на домашни лица им ја ис-
плати во девизи или спротивно на условите што ќе ги оп-
редели Сојузниот извршен совет (член 138 ст. 3, 5 и 6); 

34) ако трансферот на средствата или трансферот на 
дел од вредноста на вложените средства го врши спротив-
но на одредбата од член 139 на овој закон; 

35) ако одделни трошоци во работењето со странство 
ги користи, односно ги плати спротивно на условите што 
ќе ги определи Сојузниот извршен совет (член 142 став 3); 

36) ако се задолжи во странство или одобри кредит 
во странство независно од единствените критериуми за за-
должување што ги утврдила Заедницата на Југославија во 
соработка со републичките и покраинските заедници и со 
согласност на Сојузниот извршен совет или независно од 
критериумите што ги донел Сојузниот извршен совет 
(член 146 ст. 1 и 2, член 152 и член 160 ст. 1, 2 и 3); 

37) ако склучи кредитна работа со странство или даде 
гаранција за кредитни работи со странство, над нивото 
што за тековната година го утврдил Сојузниот извршен 
совет или изврши краткорочно задолжување што се ко-
ристи само за надминување на сезонските нерамномернос-
ти во тековниот девизен прилив и одлив на банките и на 
нивните комитенти, независно од обемот што го утврдил 
Сојузниот извршен совет (член 146 став 4 и член 160 став 
4); 

38) ако им даде стоковни кредити, комерцијални кре-
дити или финансиски кредити на корисниците во стран-
ство спротивно на утврдените намени или услови што ќе 
ги определи Сојузниот извршен совет (чл. 147, 154 и 162); 

39) ако средствата на сметките во странство ги депо-
нира на неопределено време со отказан рок или ги орочи 
на определено време спротивно на условите што ќе ги оп-
редели Сојузниот извршен совет (член 148); 

40) ако земе или даде кредити во странство, даде га-
ранции и други форми на гарантирање спротивно на усло-
вите утврдени со договор или спротивно на рамковните 

или посебните услови за организаиран настап на стран-
скиот финансиски пазар (член 149); 

41) ако врши кредитни работи со странство за чие 
вршење не е овластено или ако за извршувањето на об-
врските по тие работи не обезбеди потребни девизни сред-
ства или ако земе кредит во странство или даде гаранција 
или други форми на гарантирање спрема странство или 
изврши други дејствија што му претходат на склучување-
то на договорот за кредитот што би создале какви и да е 
обврски за Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во областа на кредитните односи со странство, ос-
вен обврските преземени во согласност со овој закон (член 
150); 

42) ако врши тековни плаќања во странство или за-
снова нови кредитни односи во странство пред намирува-
њето на втасаните обврски спрема странство (член 151 
став 1); 

43) ако изврши налог за тековни плаќања во стран-
ство или му даде гаранција за засновање на н^ви кредитни 
односи во странство на општествено-правно лице кое не 
ги извршило втасаните фиксни или гарантирани обврски 
(член 151 став 2); 

44) ако кредитните работи со странство ги врши 
спротивно на пропишаните услови (чл. 153 и 161); 

45) ако својата девизна обврска спрема странство по 
комерцијални кредити, стоковни кредити или финансиски 
кредити ја изврши со девизи прибавени од странство или 
со девизи прибавени од граѓани со издавање на обврзници, 
или ако тие средства за наведените намени ги користи 
спротивно на условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет (член 156); 

46) ако средствата прибавени по основа на финански-
ски кредит или по основа на депозит од странство ги ко-
ристи независно од намените предвидени во чл. 157, 165 и 
166 од овој закон; 

47) ако гаранција, супергаранција или друга форма 
на гарантирање даде или ако обврската по нив ја намири 
спротивно на склучената самоуправна спогодба, односно 
на договорот за здружување на девизи, или спротивно на 
условите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет од-
носно Народната банка на Југославија (чл. 158, 168, 169 и 
171): 

48) ако средствата прибавени со посебен долгорочен 
односно со среднорочен комерцијален кредит во стран-
ство склучен преку рамковни договори или договори за 
кредитна линија ги користи спротивно на пропишаните 
услови или намени (член 164); 

49) ако склучи нова кредитна работа со странство 
или ако даде гарација, супергаранција или друга форма на 
гантирање, а има ненамирени втасани обврски спрема 
странство (член 170); 

50) ако девизните средства со кои располага по осно-
ва на побарувања од странски банки ги користи за плаќа-
ње во странство спротивно на условите што ќе ги опреде-
ли Народната банка на Југославија (член 192); 

51) ако врши конверзија на девизи на девизна сметка 
спротивно на ограничувањето што го определила Народ-
ната банка на Југославија (член 193 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд, во овластената банка или во друго правно 
лице со парична казна од 2.000 до 30.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во органот на општес-
твено-политичката заедница, во друг државен орган или 
во месна заедница со парична казна од 2.000 до 30.000 ди-
нари. 

Член 223 
За стопански престапи од член 222 став 1 точ. 3, 12, 

13, 16, 19, 24, 36, 44, 46, 47, и 49 од овој закон организација-
та на здружен труд, овластена банка или друго правно ли-
це може да се казни со парична казна до дваесеткратен из-
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нос од вредноста на девизите, динарите или другите рабо-
ти што се предмет на стопанскиот престап, ако настапиле 
потешки последици. 

Член 224 
На организацијата на здружен труд, на овластената 

банка или на друго правно лице ќе им се одземат предме-
тите и имотната корист прибавени со извршување на сто-
панскиот престап од член 222 на овој закон. 

3. Прекршоци 

Член 225 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организација на здружен труд, овластена 
банка или друго правно лице: 

1) ако купи или продаде девизи на термин на домаш-
но граѓанско правно или физичко или на странско лице 
(член 63 став 2); 

2) ако износот на девизи што го надминува износот 
кој има право да го задржи според одредбата на став 2 од 
член 70 на овој закон не и го продаде веднаш, а најдоцна 
во рок од два дена од денот на приливот, на овластената 
бнака заради вклучување во тековите на единствениот де-

визен пазар (член 70 став 4); 
3) ако овластената банка најдоцна во рок од пет дена 

од денот на откупот на девизите од организацијата на 
здружен труд не ги продаде тие девизи на единствениот 
девизен пазар (член 70 став 5); 

4) ако овластената банка и одобри нови кредити за 
подговтовка на производството за извоз, за производство-
то за извоз и за извоз, на организација на здружен труд и 
на друго општествено правно лице, кои дел од девизите за 
општествено признатите репродукциони потреби ќе го за-
држат на девизната сметка подолго од 15 дена од денот на 
приливот на девизите на девизната сметка (член 86 став 
2); 

5) ако не води евиденција за произведените или про-
дадените количества злато или за купените или преработе-
ните количества злато или не ја води на пропишан начин 
(член ИО); 

6) ако девизите што ќе ги оствари со извоз на стоки 
или услуги или ако побарувањата од странство по друга 
основа не ги наплати или не ги внесе во Југославија во оп-
ределен рок (чл. И 8 и 134); 

7) ако платените стоки не ги увезе од странство или 
ако платената услуга на странско лице не ја реализира ва 
олредлен рок (член 119); 

8) ако не достави до народната банка на републиката 
или народната банка на автономната покраина во предви-
дениот рок и на начинот што ќе го определи Народната 
банка на Југославија извештај и податоци за прометот и 
состојбата на средствата на сметките во странство и други 
податоци во врска со работите со странство (член 121 став 
3); 

9) ако правдањето на разликите во вредноста наста-
нати во работењето со странство не го врши на пропишан 
начин (член 222 став 2); 

10) ако динарским побарувања што ќе ги остварат 
странски лица во Југославија ги користи спротивно на ус-
ловите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет (член 
126 став 1) ; 

11) ако не ја регистрира кредитната работа со стран-
ство или намерата за склучување на кредитна работа со 
странство на начинот и во роковите што ќе ги пропише 
Народната банка на Југославија (член 185); 

12) ако не ја води пропишаната евиденција или ако за 
тоа не ги достави извештаите во роковите и на начинот 
што ќе ги определи Народната банка на Југославија (член 
1Ѕ6 и член 196 став 3); 

13) ако работите на платниот промет со странство, 
кредитните работи со странство и девизно-валутните ра-

боти во Југославија ги врши спротивно на условите што 
ќе ги пропише Сојузниот извршен совет (член 191 и член 
194 став 2); 

14) ако во определениот рок не ги отстрани утврдени-
те неправилности во девизното работење по решението на 
Народната банка на Југославија односно на народната 
банка на републиката или народната банка на автономна-
та покраина (член 206 став 4); 

15) ако до народната банка на републиката или до на-
родната банка на автономната покраина не ги достави 
пропишаните исправи заради девизна контрола, односно 
ако не ги достави во пропишаниот рок (член 207 став 5); 

16) ако на овластеното лице не му овозможи да из-
врши контрола на девизното работење или не му ја стави 
на располагање потребната документација или нему ги 
даде податоците потребни за вршење на девизна контрола 
(член 208 ст. 1 и 3); 

17) ако не ја води евиденцијата од член 208 став 2 на 
овој закон или ако не ја води на пропишаниот начин (член 
208 став 4); 

18) ако во определениот рок по решение на Сојузниот 
девизен инспекторат не ги отстрани утврдените незакони-
тости или неправилности во девизното или надвореигнот-
рговското работење (член 215 став 1); 

19) ако овластената банка не го изврши или го оне-
возможи извршувањето на извршното решение на Сојуз-
ниот девизен инспекторат (член 218 став 1); 

20) ако вршењето на девизни или на кредитни работи 
со странство му го довери на лице осудено за кривични де-
ла наведени во чл. 221 и 230 од овој закон, или на лице осу-
дено за стопански престап на парична казна над 5.000 ди-
нари од член 222 на овој закон, додека трае забраната на 
вршењето на тие работи. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во организација на здружен 
труд, во овластена банка или во друго правно лице со па-
рична казна од 2.000 до 20.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во органот на општествено-по-
литичката заедница, во друг државен орган или во месна-
та заедница со парична казна од 2.000 до 20.000 динари. 

Член 226 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок одговорното лице во Народната банка на 
Југославија што не ќе го запре користењето на кредитите 
од емисијата на овластените банки согласно со член 86 
став 3. 

Член 227 
За дејствијата од чл. 222 и 225 на овој закон ќе се каз-

ни за прекршок поединец што врши самостојна дејност со 
парична казна од 5.000 до 100.000 динари. 

Член 228 
Со парична казна од 500 до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец или граѓанско правно лице: 
1) ако купи или продаде девизи на термин (член 63 

став 2); 
2) ако недозволено купи, продаде или отстапи девизи, 

изврши плаќање или наплатување во девизи или злато, 
или склучи работа врз основа на која динарска!* вредност 
на договорената обврска ќе се пресмета врз основа на це-
ната на златото или курсот на динарот во однос на стран-
ски валути (член 81 и член 82 став 1); 

3) ако девизи од девизната сметка користи спротивно 
на условите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 
(член 93 став 2); 

4) ако спротивно на пропишаните услови се обиде да 
изнесе или изнесе динари од Југославија или се обиде да 
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внесе или внесе динари во Југослвија во патничкиот про-
мет со странство, или преку поштенски или други прат ки 
се обиде да изнесе или изнесе од Југослвија динари или 
вредносници кои гласат на динари, ефективни странски 
пари или вредносници кои гласат на странска валута, или 
преку поштенски или други пратки се обиде да внесе или 
внесе во Југославија динари или вредносници кои гласат 
на динари (член 99); 

5) ако се обиде да изнесе или изнесе девизи од Југос-
лавија во патничкиот промет со странство спротивно на 
прописите (член 100 став 2); 

6) ако домашни вложни книшки, кои гласат на дина-
ри, а не гласат на име, се обиде без одобрение да ги изнесе 
или ги изнесе, или ги испрати од Југославија (член 101 
став 2); 

7) ако со странски хартии од вредност, со купони на 
странски хартии од вредност или странски вложни книш-
ки постапи спротивно на пропишаните услови (член 102 
став 2 и член 103 став 2); 

8) ако со чекови влечени во Југославија постапи спро-
тивно на одредбите од член 104 на овој закон; 

9) ако се обиде да изнесе или изнесе злато во непрера-
ботена или кована форма без одобрение од Народната 
банка на Југославија (член 105 став 2); 

10) ако топи или преработи злато во прачки или топи 
ковано злато спротивно на одредбите од член 107 на овој 
закон; 

11) ако не ја води пропишаната евиденција за произ-
ведените, купените или преработените количества злато 
(член 110); 

12) ако платниот промет со странство не го врши 
преку банка овластена за работи со странство (член 115 
став 1); 

13) ако побарувањата во странство по која и да е ос-
нова не ги наплати или не ги внесе во Југославија во пред-
видениот рок (член 118 став 3); 

14) ако динарски побарувања користи спротивно на 
условите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 
(член 126). 

Член 229 
За прекршоци од чл. 225 до 228 на овој закон, покрај 

парична казна, ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
предметите што се употребени или биле наменети за из-
вршување на прекршокот или кои настанале со извршува-
њето на прекршокот. 

Предметите од став 1 на овој член можат да се одзе-
маат и ако не се сопственост на сторителот на прекршо-
кот. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се изрече и за-
штитна мерка одземање на имотната корист што е стече-
на со извршувањето на прекршокот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
може да се изврши делумно одземање на предметите што 
се употребени или биле наменети за извршување на пре-
кршокот или кои настанале со извршувањето на прекршо-
кот ако побудите или други околности под кои е извршен 
прекршокот укажуваат дека не е оправдано предметот да 
се одземе во целост. 

За прекршок од чл. 227 и 228 точ. 4, 5, 6, 7 и 9 на овој 
закон ќе се изрече заштитна мерка одземање на превозно 
односно на преносно средство ако негови тајни односно 
скришни места биле користени за криење на предметите 
на прекршокот, без оглед дали е сопственост на сторите-
лот на прекршокот. 

4. Правни последици од осудата 

Член 230 
Во организациите на здружен труд, во други органи-

зации или заедници кои се занимаваат со девизни или со 
кредитни работи со странство, тие работи не може да ги 

врши лице кое со умисла извршило кривично дело против 
основите на социјалистичкото самоуправно општествено 
уредување и безбедноста на СФРЈ, против вооружените 
сили на СФРЈ или угледот на СФРЈ, против човечноста 
или меѓународното право, против угледот на странска 
држава или меѓународна организација, против правото на 
самоуправување, против единството на југословенскиот 
пазар или кривично дело од член 221 на овој закон за кое 
правосилно е осудено на безусловна казна затвор. 

За лице кое со умисла сторило кривично дело против 
стопанството, против општествената сопственост или 
други општествени вредности или против службената 
должност, забраната од став 1 на овој член настапува ако 
за такво кривично дело правосилно е осудено на безуслов-
на казна затвор од најмалку шест месеци. 

За лице кое со умисла сторило друго кривично дело, 
освен кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 од овој член, 
забраната од став 1 на овој член настапува ако правосил-
но е осудено за тоа дело на безусловна казна затвор од нај-
малку три години. 

Забраната за лицата од ст. 1 и 2 на овој член трае де-
сет години, а за лицата од став 3 на овој член - пет години 
од денот на издржаната, простената или застарената каз-
на. 

Член 231 
Организацијата на здружен труд, овластената банка 

или друго правно лице, не може на работно место на кое 
се врши девизно работење или кредитни работи со стран-
ство да вработи и на тоа работно место да задржи лице 
што е осудено за стопански престап врз основа на овој за-
кон и за кој му е изречена парична казна во износ над 5.000 
динари. 

Забраната од став 1 на овој член трае три години од 
денот на правосилноста на пресудата. 

Член 232 
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени 

со овој закон ја води и решение за прекршок во прв степен 
донесува Сојузниот девизен инспекторат. 

Против решението на Сојузниот девизен инспекто-
рат може да се изјави жалба до Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

Член 233 
Ако прекршочната постапка е поведена врз основа на 

пријава од царинскиот орган, која е составена врз основа 
на непосредно забележување на тој орган, а вредноста на 
предметот на прекршокот не е поголема од 3.000 динари, 
може без повикување и сослушување на обвинетиот да се 
донесе решение за прекршокот. 

Против решението донесено врз основа на став 1 од 
овој член обвинетиот може во рок од осум дена од денот 
на доставувањето на решението да поднесе приговор до 
Сојузниот девизен инспекторат. 

Ако обвинетиот во определениот рок поднесе приго-
вор, Сојузниот девизен инспекторат ќе го стави надвор од 
сила донесеното решение и ќе ја продолжи редовната по-
стапка. Решението за прекршокот донесено во редовната 
постапка не може за обвинетиот да биде понеповолно од 
решението кое по повод неговиот приговор е ставено над-
вор од сила. 

Член 234 
Постапка по прекршоците од овој закон не може да 

се поведе кога ќе поминат три години од денот кога е сто-
рен прекршокот. Застареноста се прекинува со секое деј-
ствие на надлежниот орган што се презема заради гонење 
на сторителот на прекршокот. Со секој прекин застарува-
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љето почнува одново да тече, но без оглед на прекините, 
застареност во секој случај настанува кога ќе поминат 
шест години од денот кога е сторен прекршокот. 

Изречената казна и заштитна мерка за прекршокот 
не можат да се извршат ако поминале три години од де-
нот на правосилноста на решението за прекршокот. Заста-
рувањето на извршувањето на казната односно на заштит-
ната мерка не тече за времето за кое извршувањето не 
може да се преземе според законот. Застареноста се преки-
нува со секое дејствие на надлежниот орган што се презе-
ма заради извршување на казната односно заштитната 
мерка. Со секој прекин застарувањето почнува одново да 
тече, но без оглед на прекините, застареност во секој слу-
чај настанува кога ќе поминат шест години од денот на 
правосилноста на решението за прекршокот. 

Член 235 
Сојузниот девизен инспекторат кој донесува решение 

за прекршокот во прв степен може да одлучи паричната 
казна изречена за прекршок од овој закон да се плати во 
рати, со тоа што рокот на исплатата на вкупниот износ да 
не може да биде подолг од две години. 

Член 236 
Паричните казни, имотната корист и средствата за 

плаќање како и други предмети што се употребени или би-
ле наменети за извршување на стопански престап или пре-
кршок или кои настанале со извршување на стопански 
престап или прекршок, се уплатуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 237 
Девизните обврски спрема овластените банки, нена-

мирени до денот на влегувањето во сила на овој закон, на-
станати по договорите за девизните кредити во земјата 
склучени со овластените банки до 30 септември 1972 годи-
на, основните организации на здружен труд и други до-
машни правни лица можат да ги намират со динари, спо-
ред продажниот курс на односната девиза кој важи на де-
нот кога должникот ја намирува обврската. 

На начинот од став 1 на овој член се намируваат и де-
визните обврски на организациите на здружен труд и на 
други домашни правни лица спрема овластените банки, 
настанати до денот на влегувањето во сила на овој закон 
со намирување на обврските во странство од страна на ов-
ластената банка наместо главниот должник, а врз основа 
на гаранција што овластената банка му ја дала на стран-
скиот кредитор според договорот за кредит што главниот 
должник го склучил со странскиот кредитор до 30 септем-
ври 1972 година. 

Сите плаќања спрема странство по кредитите од став 
2 на овој член се вршат од 1 јануари 1978 година со девизи 
и динари од член 127 на овој закон. 

Член 238 
Додека траат растројствата во работата на единстве-

ниот девизен пазар, Народната банка на Југославија за-
висно од состојбата на девизните резерви, интервенира со 
средствата од девизните резерви на меѓубанкарскиот сос-
танок на единствениот девизен пазар заради временско 
премостување на разликите помеѓу понудата и побарувач-
ката на единствениот девизен пазар, под условите и во ро-
ковите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. 

Народната банка на Југославија месечно ќе ги извес-
тува Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет за 
извршените интервенции на единствениот девизен пазар. 

Член 239 
Основните и други организации на здружен труд, ов-

ластените банки и други општествени правни лица обезбе-
дуваат средства за враќање на фиксните и гарантираните 
обврски создадени до 31 декември 1982 година, со девизи-
те што ги остваруваат и стекнуваат согласно со чл. 67, 68, 
70 и 76 од овој закон. 

Основните и други организации на здружен труд и 
овластените банки се одговорни за уредното извршување 
на втасаните обврски по странските кредити од став 1 на 
овој член. 

Основните и други органиазции на здружен труд и 
овластените банки чии членки се тие, согласно со своите 
обврски и одговорности, се должни до крајот на ноември 
во тековната година за наредната година, а по исклучок 
до 31 јануари 1983 година, да состават програми за обезбе-
дување на отплатата на фиксните и гарантираните обвр-
ски на своите членки, создадени до 31 декември 1982 годи-
на. Со програмите се утврдуваат начинот и динамиката на 
обезбедувањето на девизите што објективно не можат да 
ги обезбедат членките на банката, самостојно и со меѓу-
себно самоуправно поврзување, од делот на девизите со 
кои располагаат во смисла на чл. 67, 68, 70 и 76 од овој за-
кон. 

Овластените банки склучуваат меѓусебно спогодби со 
кои ги уредуваат отстранувањето на неусогласеноста во 
одливот и приливот на девизите, условите и начинот на 
меѓусебните заеми заради обезбедување на извршувањето 
на втасаните обврски на нивните членки спрема стран-
ство. 

Со спогодба на овластените банки, што се склучува 
до 31 јануари 1983 година, се уредуваат изворите и дина-
миката на обезбедувањето на средства за отплата на фик-
сните и гарантираните обврски што основните и други ор-
ганизации на здружен труд и одделни овластени банки не 
можеле да ги обезбедат во смисла на ст. 1 до 4 од овој 
член, како и критериумите за користење на тие девизи. 

Со критериумите од став 5 на овој член се утврдува 
дека на основната односно на друга организација на 
здружен труд можат да и се одобруваат девизи за плаќање 
на фиксните и гарантираните обврски само под услов таа 
да ги искористила сите расположливи можности за плаќа-
ње на фиксните и гарантираните обврски. 

Со договорот на републиките и автономните покраи-
ни што се склучува до 31 јануари за секоја тековна година, 
ако со спогодбата од став 5 на овој член не се обезбеди на-
мирување на фиксните и гарантираните обврски во це-
лост, ќе се утврдат условите и критериумите врз основа на 
кои републиките и автономните покраини ќе ги регулира-
ат изворите на девизи за отплата на оној дел на фиксните 
и гарантираните обврски од став 1 на овој член што, спо-
ред критериумите од став 5 на овој член, не можеле да би-
дат обезбедени. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис, ако дого-
ворот од "став 7 на овој член не се склучи до 31 јануари за 
секоја тековна година, со кој ќе ги регулира изворите на 
девизи за намирување на оној дел на фиксните и гаранти-
раните обврски за кој, на начинот утврден во ст. 1 до 7 на 
овој член, не можеле да се обезбедат девизи, како и крите-
риумите за нивното користење, за што ќе го извести Соб-
ранието на СФРЈ во рок од 15 дена од денот на донесува-
њето на тој пропис. 

Член 240 
Со самоуправна спогодба на овластените банки, што 

ќе се склучи до 31 јануари 1983 година ќе се уредат извори-
те и начинот на враќање на девизите на овластените банки 
што од својот вкупен девизен потенцијал ги платиле фик-
сните и гарантираните обврски за организациите на 
здружен труд и за други општествени правни лица во пе-
риодот од престанокот на работата на девизниот пазар до 
31 декември 1982 година, а кои во моментот на плаќањето 
на фиксните и гарантираните обврски немале девизни 
сметки во тие банки. 
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Ако овластените банки не ја склучат самоуправната 
спогодба до 31 јули 1983 година Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Народната банка на Југославија во рок од 
30 дена од истекот на овој рок ќе донесе пропис со кој ќе 
ги регулира изворите и начинот на враќање на девизите на 
овластените банки што, од својот вкупен девизен потенци-
јал ги платиле фиксните и гарантираните обврски за орга-
ниазциите на здружен труд и за други општествени прав-
ни лица во периодот од престанувањето на работата на 
девизниот пазар до 31 декември 1982 година, а што во мо-
ментот на плаќањето на фиксните и гарантираните обвр-
ски немале девизни сметки во тие банки. 

Член 241 
Народната банка на Југославија го следи извршува-

њето на фиксните и гарантираните обврски по странските 
кредити од страна на овластените банки и за тоа месечно 
го известува Сојузниот извршен совет, а тримесечно Соб-
ранието на СФРЈ. 

Член 242 
Организациите на здружен труд и други општествени 

правни лица се должни девизите од девизните сметки кај 
овластените банки да ги пренесат на девизна сметка кај ед-
на овластена банка во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на Законот за измени и дополненија на 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82). 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Здружението 
на банките на Југославија, ќе ги регулира односите на ов-
ластените банки во врска со реализацијата на став 1 од 
овој член. 

Член 243 
Основните и други организации на здружен труд и 

други општествени правни лица се должни важечките са-
моуправни спогодби за здружување на девизи, или за 
здружување на трудот и средствата заради остварување 
на девизи, што се склучени по основа на чл. 67 и 68 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, да ги усогласат со одредбите од овој закон, нај-
доцна до 30 април 1983 година. 

Член 244 
Формите на здружување и поврзување што претста-

вуваат големи деловни и репродукциони целини и другите 
форми на здружување и поврзување на ниво на Југослави-
ја од член 73 став 2 на овој закон, што ќе се определат за 
нив во 1984 година да не се пресметуваат општествено 
признатите репродукциони потреби во рамките на општи-
те здруженија на Југославија, и поднесуваат на Заедницата 
на Југославија до 25 јануари 1984 година барање со доку-
ментација заради утврдување дали ги исполнуваат усло-
вите од член 73 став 2 односно став 3 на тој член. 

Заедницата на Југославија, во соработка со Стопан-
ската комора на Југославија, за барањето од став 1 на овој 
член одлучува во рок од 10 дена од денот на приемот на 
барањето, а најдоцна до 5 февруари 1984 година и за оние 
форми што ги исполнуваат условите, го пресметува делот 
на девизите за нивните општествено признати репродук-
циони потреби. 

Делот на девизите за општествено признатите репро-
дукциони потреби на организациите на здружен труд, што 
не образуваат форми на здружување и поврзување во 
смисла на став 1 од овој член, го пресметува Заедницата 
на Југославија до 5 февруари 1984 година. 

Заедницата на Југославија ќе донесе одлука со која ќе 
го утврди делот на девизите, како аванс, што на организа-
циите на здружен труд и на други општествени правни ли-
ца им припаѓа, односно што можат да го купат на един-
ствениот девизен пазар за своите општествено признати 
репродукциони потреби во периодот од 1 јануари до 1 
март 1984 година. 

За формите на здружување и поврзување што пре-
тставуваат големи деловни и репродукциони целини, што 
ќе се формираат во 1984 година по I март 1984 година, За-
едницата на Југославија, во соработка со Стопанската ко-
мора на Југославија, ќе утврди, иа нивно барање, дали ги 
исполнуваат условите од член 73 став 3 на овој закон и, за 
оние што ги исполнуваат тие услови, го пресметува делот 
на девизите за нивните општествено признати репродук-
циони потреби, обезбедувајќи ги притоа пропорциите на 
платниот биланс на Југославија и на девизниот биланс на 
Југорлавија и водејќи сметка за веќе воспоставените одно-
си во формите на здружување и поврзување на кои тие ор-
ганизации им припаѓале досега. 

До исполнувањето на условите од став 5 на овој член, 
организациите на здружен труд ги остваруваат своите оп-
штествено признати репродукциони потреби во рамките 
на формите на здружување и поврзување од член 73 на 
овој закон. 

Член 245 
Прописите од член 49 став 2 и член 52 став 1 од Зако-

нот за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, Сојузниот извршен совет ќе ги донесе во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/83). 

Член 246 
Југословенските граѓани што биле на привремена ра-

бота во странство и дефинитивно се вратиле во земјата, а 
кои имаат побарувања во странство создадени пред влегу-
вањето во сила на овој закон се должни, во рок од 90 дена 
од денот на влегувањето во сила на Законот за измени и 
дополненија на Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство („Службени лист на СФРЈ*', бр. 
70/83), да ги наплатат своите побарувања и да ги внесат 
во Југославија. 

144. 

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-
тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77 и 62/77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 2 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои 

надомест на личниот доход во постојан месечен износ ос-
тваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 17,1%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1984 
година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала фун-
кцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 34/77). 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 120-46/84-013 
2 април 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
Емил Томажич, с. р. 

145. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 2 ап-
рил 1984 година, донесе 

НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи на 

функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 13.039 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
плати од 1 јануари 1984 година, а ќе се изврши на товар на 
наменските средства на органот во кој функционерот ос-
тварува личен доход. 

3. Основицата од точка 1 ќе се применува и за утврду-
вање на личниот доход на раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

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

Задача на Одборот е во текот на Декадата на инвали-
дите на ОН 1983-1992 (во натамошниот текст: Декада на 
инвалидите) да ја следи, усогласува и организира актив-
носта во земјата и на меѓународен план да соработува со 
специјализираните агенции на Обединетите нации и со со-
одветни тела формирани во други земји, посебно во не-
врзаните и во земјите во развој. 

2. Задачите од точка 1 на оваа одлука и носителите на 
задачите и работите се утврдуваат во програмата на ак-
тивностите во текот на Декадата на инвалидите. 

Програмата на активностите од став 1 на оваа точка 
за секоја година посебно ја донесува Одборот. 

3. По истекот на секоја година од Декадата на инва-
лидите, Одборот го утврдува извештајот за работата и го 
поднесува до Сојузниот извршен совет на разгледување. 

4. Одборот има претседател и 18 членови. 
5. Одборот го сочинуваат претставници на: 

1) Собранието на СФРЈ; 
2) Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-

ните инвалиди; 
3) Сојузниот секретаријат за надворешни работи; 
4) Сојузната конференција на ССРНЈ; 
5) Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

10) Координационкот одбор на републичките и по-
краинските интересни заедници за детска заштита; 

11) Координациониот одбор на самоуправните инте-
ресни заедници за социјална заштита на републиките и ав-
тономните покраини; 

12) Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија; 
13) Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите на 

Југославија; 
14) Сојузот на слепите на Југославија; 
15) Сојузот на глувите и на наглувите на Југославија; 
16) Сојузот на организациите за помош на ментално 

ретардирани лица во СФРЈ; 
17) Сојузот на цивилните инвалиди од војната на Ју-

гославија; 
18) Сојузот на дистрофичарите на Југославија. 

Претседател, 
Емил Томаж**, е. р. 

6. Претседателите на републичките и покраинските 
одбори за Декадата на инвалидите, по положба се членови 
на Одборот. 

7. Претседател на Одборот е претседателот на Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство м социјална заштита. 

8. Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита ги врши стручните и администравните работи за 
потребите на Одборот. 

9. Средства за извршување на програмата од точка 2 
на оваа одлука и за работа на Одборот се обезбедуваат во 
претсметката на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита. 

10. Одборот ќе ја преземе архивата и документација-
та од Југословенскиот одбор за Меѓународната година на 
инвалидите на ОН - 1981. 

И. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е.п.бр. 96 
15 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Платиш, е. р. 
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147. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1984 година(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83) и со Резолуцијата за општествено-еко-
номскиот развој и економската политика на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 1984 годи-
на(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), и врз основа на 
согласноста од надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 
1. Заради остварување на целите и задачите што се 

утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1984 година (во натамошниот 
текст: Одлука за целите за 1984 година), со оваа одлука се 
утврдуваат поблиските рамки и задачи за остварување на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година, што се 
однесуваат на регулирањето на количината на пари во оп-
тек, правците за остварување на кредитната политика, 
одржувањето ликвидност и остварувањето на заедничката 
селективна кредитна политика. 

2. Примарната емисија во 1984 година се утврдува во 
вкупен износ од 110.000,000.000 динари, од што: 

1) за извршување на обврските утврдени со посебен 
сојузен закон - во износ од 300,000.000 динари; 

2) за монетизација на хартиите од вредност и за под-
дршка на остварувањето на селективните цели и задачи на 
монетарно-кредитната политика - во износ од 
106.200,000.000 динари; 

3) за давање краткорочни кредити на банките врз 
подлога на кредитите дадени на граѓаните врз основа на 
дефинитивна продажба на девизи - во износ од 
3.500,000.000 динари. 

Ако настапат промени на ефектите врз основа на кои 
е утврден обемот на примарната емисија од став 1 на оваа 
точка и ако Собранието на СФРЈ, во смисла на точка 2 
став 2 од Одлуката за целите за 1984 година, изврши опре-
делени корекции на растежот на монетарно-кредитните 
рамки од став 1 на таа точка, Народната банка на Југосла-
вија ќе предложи соодветна корекција на обемот на при-
марната емисија од став 1 на оваа точка. 

3. Примарната емисија, во рамките на износот од 
точка 2 став 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се користи 
за извршување на преостанатите обврски утврдени со За-
конот за обезбедување средства на железничките тран-
спортни организации на здружен труд за купување на 
шински возила од домашно производство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 77/82), чие применување се продолжува и во 
1984 година во смисла на точка 20 став 2 алинеја 7 од Резо-
луцијата за општествено-економскиот развој и економска-
та политика на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1984 година. 

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

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

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

5. Поддршката на остварувањето на селективните це-
ли на монетарно-кредитната политика од точка 4 одредба 
под 2 на оваа одлука со примарната емисија, ќе се оства-
рува со монетизација со селективно обележје на хартиите 
од вредност и на другите исправи што ги издаваат однос-
но прибавуваат организациите на здружен труд во облас-
та на стопанството или нивните интерни банки врз основа 
на стоковно-паричните работи на организациите на 
здружен труд, за намените од точка 5 став 3 на Одлуката 
за целите за 1984 година. 

6. Народната банка на Југославија ќе ги пропише ус-
ловите за купување на хартии од вредност и за давање кре-
дити од точка 4 и за поддршка на остварувањето на селек-
тивните цели на монетарно-кредитната политика од точка 
5 на оваа одлука, во согласност со рамките утврдени во 
точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука. 

При пропишувањето на условите од став 1 на оваа 
одлука, Народната банка на Југославија ќе влијае со при-
марната емисија, во работите на извозот, да се поттикнува 
побрза наплата на остварениот извоз на стоки и услуги и 
поголема мобилност на вкупните девизи, а во поглед на 
другите селективни намени - да се обезбеди усогласување 
на роковите за користење на примарната емисија со цик-
лусот на производството на одделни производи и да се 
обезбеди создавање на залихи на тие производи, односно 
со усосогласување стоковно-паричните односи и со потре-
бите на пазарот. 

7. Во согласност со одредбаите на точка 7 став 1 од 
Одлуката за целите за 1984 година, надлежниот орган на 
пазарната инспекција, кога ќе утврди дека организација на 
здружен труд не се придржува кон прописите за општес-
твената контрола на цените, е должен ли тоа да поднесе 
веднаш пријава до банката која ја кредитира таа организа-
ција на здружен труд и до територијално надлежната на-
родна банка на републиката, односно до народната банка 
на автономната покраина. 

Врз основа на пријавата од став 1 на оваа точка, бан-
ката веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на 
приемот на пријавата, ќе го запре натамошното кредити-
рање на организацијата на здружен труд за која е утврде-
но дека не се придржува кон прописите за општествената 
контрола на цените и ќе пристапи кон наплата на веќе да-
дените кредити и други пласмани од таа организација на 
здружен труд, и за тоа во истиот рок ќе ја извести терито-
ријално надлежната народна банка на републиката, однос-
но надлежната народна банка на автономната покраина. 

Ако банката не постапи во смисла на став 2 од оваа 
точка, надлежната народна банка на републиката, однос-
но надлежната народна банка на автономната покраина ќе 
и го укине на таа банка натамошното користење и давање 
на сите кредити и други пласмани од примарната емисија 
и ќе пристапи кон наплата од таа банка на сите свои поба-
рувања по основ на веќе дадените кредити и други пласма-
ни од примарната емисија и за тоа ќе ја извести Народна-
та банка на Југославија. 

8. Во согласност со одредбите од точка 7 став 3 на 
Одлуката за целите за 1984 година, се смета дека настанал 
вештачки недостиг на стоки на единствениот југословен-
ски пазар кога организациите на здружен труд држат не-
оправдано ниво на залихи на определени стоки, а истовре-
мено тие стоки ги нема на пазарот. 

Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи утврдува дека настанал вештачки недостиг на оп-
ределени стоки и кои организации на здружен труд неоп-
равдано одржуваат ниво на залихи на тие стоки и за тоа 
веднаш ги известува банките што ги кредитираат тие ор-
ганизации на здружен труд и територијално надлежната 
народна банка на републиката, односно народната банка 
на автономната покраина и Народната банка на Југосла-
вија. 

Врз основа на известувањето од став 2 на оваа точка, 
банките веднаш а најдоцна во рок од пет дена од денот на 
приемот на тоа известување, ќе го запрат натамошното 
кредитирање на организациите на здружен труд за кои е 
утврдено дека неоправдано држат залихи и ќе пристапат 
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кон наплата на веќе дадените кредити и други пласмани 
од тие организации на здружен труд за тие производи, и за 
тоа во истиот рок ќе ја известат територијалната над-
лежна народна банка на републиката односно надлежната 
народна банка на автономната покраина. 

Ако банката не постапи во смисла на став 3 од оваа 
точка, надлежната народна банка на републиката односно 
надлежната народна банка на автономната покраина ќе и 
го укине на таа банка користењето на примарната емисија 
по тој основ и ќе пристапи кон наплата од таа банка на по-
барувањата по основ на користењето на примарната еми-
сија за тие производи и за тоа ќе ја извести Народната 
банка на Југославија. 

9. Ако откупот на основни земјоделски и прехранбе-
ни производи се врши спротивно на одредбите од склуче-
ните договори за организиран откуп на тие производи, од-
носно спротивно на прописите за утврдување на цените, 
надлежниот орган на пазарната инспекција е должен за 
тоа веднаш да поднесе пријава до банката која ја кредити-
ра таа организација на здружен труд и до територијално 
надлежната народна банка на републиката, односно до на-
родната банка на автономната покраина. 

Врз основа на пријавата од став 1 на оваа точка, бан-
ката веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на 
приемот на пријавата, ќе го запре натамошното кредити-
рање на организацијата на здружен труд за која е утврде-
но дека откупот на основни земјоделски и прехранбени 
производи го врши спротивно на одредбите од склучените 
договори за организиран откуп на тие производи, односно 
спротивно на прописите за утврдување на цените на тие 
производи и ќе пристапи кон наплата на веќе дадените 
кредити и други пласмани од таа организација на здружен 
труд и за тоа во истиот рок ќе ја извести територијално 
надлежната народна банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина. 

Ако банката не постапи во смисла на став 2 од оваа 
точка, надлежната народна банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина ќе и го укине 
на таа банка користењето на примарната емисија по тие 
кредити и ќе пристапи кон наплата од таа банка на поба-
рувањата по основ на користењето на примарната емисија 
по тој основ и за тоа ќе ја извести Народната банка на Ју-
гославија. 

10. Народната банка на Југославија, во согласност со 
рамките утврдени во точка 2 став 1 одредба под 3 на оваа 
одлука, ќе ги пропише условите за давање кредити на бан-
ките од примарната емисија врз подлога на кредитите 
што банките им ги дале на граѓаните за станбена изград-
ба, купување на станови, изградба и опремање на занает-
чиски работилници, земјоделски деловни објекти и други 
деловни објекти за вршење на редовната дејност на граѓа-
ните, врз основа на дефинитивна продажба на девизи од 
нивните девизни сметки и девизни штедни влогови. 

11. Со своите акти за деловната политика банките ќе 
обезбедат нивната политика на пласманите да се оствару-
ва во согласност со политиката утврдена во точ. 3 и 4 од 
Одлуката за целите за 1984 година. 

Народната банка на Југославија, заедно со народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, со мерките од точка 4 став 1 на Одлуката за це-
лите за 1984 година, како и со други мерки од својата над-
лежност, ќе обезбеди политиката на пласманите на банки-
те да се остварува во согласност со политиката од став 1 
на оваа точка. 

На организациите на здружен труд и на други оп-
штествени правни лица кои, во смисла на член 81 став 2 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, дел од девизите за општествено признати реп-
родукциони потреби ќе задржат на девизна сметка подол-
го од 15 дена од денот на приливот на девизите на девиз-
ната сметка, банките не можат да им даваат нови кредити 

за подготвување на производство за извоз, за производ-
ство за извоз и за извоз на стоки и услуги. 

На банката која ќе постапи спротивно на одредбата 
од став 3 на оваа точка, надлежната народна банка на ре-
публиката, односно надлежната народна банка на авто-
номната покраина ќе и го запре користењето на примар-
ната емисија на таа банка и за тоа ќе ја извести Народната 
банка на Југославија. 

12. Народната банка на Југославија може во 1984 го-
дина да пропише стапки на задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија во рамките на 
следните максимални стапки, и тоа: 

1) до 18% - на депозити по видување; 
2) до 5% - на депозити по отказен рок подолг од една 

година. 
Задолжителната резерва нема да се пресметува на 

средствата на граѓаните кај банките, на депозитите и дру-
гите средства за станбена изградба кај банките, како ни на 
другите средства на банките на кои таа резерва не се пре-
сметуваше во 1983 година. 

13. Заради јакнење на финансиската дисциплина и 
обезбедување ликвидност на банките. Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе и го оневозможат ко-
ристењето на примарната емисија, освен во случаите од 
тон. 7, 8, 9 и 1Ј став 4 на оваа одлука, и на банката: 

1) која не ги исполнува пропишаните минимални оп-
шти услови за кредитната способност; 

2) која, во согласност со прописите, се смета како не-
ликвидна и која не презема мерки за одстранување на при-
чините за недиќвидноста; 

3) чија политика на пласманите не е во согласност со 
политиката од точка 11 ст. 1 и 2 на оваа одлука; 

4) која им дава пласмани: на корисниците што не ги 
исполнуваат сите услови за кредитната способност и фи-
нансиската дисциплина и што не ги намируваат своите 
втасани обврски по порано дадените кредити и други 
пласмани; на корисниците што своите настанати стоков-
но-парични работи не ги обезбедуваат со инструментите 
за обезбедување на плаќањата во смисла на Законот за 
обезбедување на плаќањата меѓу корисниците на општес-
твени средства; 

5) која не обезбедува контрола на наменската употре-
ба на пласманите и не презема мерки спрема неуредните 
должници по втасаните кредити и други пласмани; 

6) која не ги извршува обврските по самоуправните 
спогодби склучени на ниво на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

14. Средствата на републиките, автономните покраи-
ни и општините, депонирани кај народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
можат во 1984 година да се пласираат во согласност со 
мерките на кредитната политика на републиките и на ав-
тономните покраини, со тоа што народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
да обезбедат тие пласмани во секоја република односно 
автономна покраина да се движат во границите на распо-
ложивите средства. 

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

Е. п. бр. 110 
20 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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148. 
Врз основа на член 217 ст. 2 и 3 од Законот за основи-

те на системот , на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), во врска со точка 10 од 
Одлуката за Сојузниот економски совет и точка 10 од Од-
луката за Сојузниот правен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Претседателот на Сојузниот правен совет и претсе-
дателот на Сојузниот економски совет имаат право на 
надомест за подготвување на седници на советите и за уче-
ство на седници на советите, во износ од 1.500 динари 
дневно. Членовите на Сојузниот правен совет и на Сојуз-
ниот економски совет, како и претседателите и членовите 
на нивните работни тела, имаат право на надомест за уче-
ство на седници на советите и на нивните работни тела, во 
износ од 750 динари дневно. 

2. Ако претседателот на Сојузниот правен совет и 
претседателот на Сојузниот економски совет, за вршење 
на функцијата претседател на советот, остваруваат право 
на личен доход во согласност со член 10 од Општествени-
от договор за основите и мерилата за утврдување на лич-
ните доходи и на другите примања на функционерите во 
федерацијата, немаат право на надоместот од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надоместите, дневниците 
и патните трошоци на членовите на Сојузниот правен со-
вет и на членовите на Сојузниот економски совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/79). 

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

Е. п. бр. 109 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

149. 
Врз основа на член 30 став 4 и член 31 став 2 од Зако-

нот за заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/76), во согласност со Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита, Сојузниот комитет за земјодел-
ство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ ПОСТОЈАН ВЕТЕРИНАРСКО-СА-
НИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ И 

НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење постојан вете-

ринарско-санитарен преглед на животните за колење и на 
производите од животинско потекло („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/78), во член 116 во точка 10 на крајот се до-
даваат зборовите: „штетни за здравјето на луѓето". 

По точка 10 се додава нова точка 10а, која гласи: 
„10а. Ако се нападнати со псевдоцисти на миксоспо-

ридии во број поголем од пет, сметано во 250 г риби". 

Член 2 
По член 116 се додава нов член 116а, кој гласи: 

„Член Нба 
Ако во 250 г риби се најдат до пет спевдоцисти на 

миксоспоридии, рибите се прогласуваат за употребливи за 
човечка исхрана по длабоко замрзнување на температура 
пониска од - 18°С во траење од 24 часа." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2131/1 
27 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
др. Милорад Станоевиќ, е. 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 РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА 

I 
Се отповикува 
Емил Дурини од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Костарика со седиште 
во Панама. 

II 
Се назначува 
Светислав Вујовиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Панама, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Костарика со седиште во Пана-
ма. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

* У. бр. 6 
29 II 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Мика Шпиљак, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

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

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- за особени заслуга и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Прачек Јоже Мартин; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ахачич-Шемрл Ивана Цирила, Јакопич-Франц-Кум-
чич Антонија Јана, Медвешчек Јожета Стане, Мелинц 
Мартина Антон, Симчич-Јаворник Мехаела Марија, Жи-
гон Алојзија Милена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајц Макса др Франц, Бедекович Лудвика Мирко, 
Бурјак Филипа Грегор, Цотич Антона Валдо, Долтар -
Жорж Алојза Алојзија, Ес Ловренца Вилко, Газвода 
Јожета Алојз, Груден Ангела Александер, Јесенко Богдана 
Богдан, Кладник Франца Албин, Коваич Мартина Адолф, 
Кривец Антона Франц, Лепеј Јурија Лудвик, Липовец Иг-
наца Јанко, Магушар Јосипа Маријан, Матајец Карела Бо-
рис, Некреп Јожета Јоже, Печарич Леополда Марјан, Рог-
лич Ивана Иван, Симерл Павла Милан, Скумавец При-
можа Франц, Урбанац Алојза Јанко, Врчковник Мартина 
Рудолф, Вречер Ивана др Бојан, Зајец Ивана Јоже, Заваш-
ник Франца Бојан, Зоре Матије Иван; 

за заслуги на полето на јавната дејност со кое се при-
донесува за општиот напредок на земјата. 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бенчина Ивана Данијел, Браткович Карла Јожеф, 
Цајнко Фрање Винко, Дебелак-Тершавец Симона Слави-
на, Делибашић Гаврила Љубомир, Грапулин Алојза Ан-
дреј-Томаж, Хрибреник Антона Станко, Јакше Мартина 
Владислав, Јурчан Анте Анте, Колару Јоже Јоже, Коприв-
шек Гашпарја Франц, Кос Јожефа Павел, Котар Франца 
Лудвик, Ковач Милоша Никола, Краљ Ивана Владимир, 
Крањац Мате Мијо, Крањац Карела Карел, Куговник Ју-
рија Иван, Лахарнар Јакоба Игнац, Малнарич Ивана Ја-
нез, Миклич Антона Цирил, Мозетич Франца Јоже, Но-
вак-Коцјан Цирила Драгица, Пеица-Деу Ивана Вера, Под-
липец Антона Славко, Полит Јоже Славка, Рудл Јосипа 
Јоже, Страјнар Ивана Иван, Сушник Матије Владимир, 
Шмајдек Алберта Алберт, Штебљај Франц Марије, Топли-
кар Јосипа Јосип, Видмар Ивана Франц, Виндиш Реперта 

Владимир, Водник-Лазник Матија Антоније, Водник-
-Кржић Франца Франчишка, Желе Јакоба Иван; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајтич Алојза Емил, Ајтич Алојза Славко, Вечан Алој-
за Иван, Белак-Домањико Антона Марије, Беле Франца 
Антон, Бенигар Августа Сречко, Бизјак Јожефа Богомир, 
Бренце Валентина Отмар, Чебела Алојза Ангела, Черна-
чич Јанка Иво, Чобал Јанеза Иван, Чухалев Константина 
Нико, Доленц-Ковачец Андреја Слава, Фило Франца 
Јоже, Фиштрвич Антона Франц, Гашпершич Франца Ја-
нез, Герзетич-Погоревец Франца Бернарда, Грчар Флори-
јана Богомир, Хорват Франца Албин, Хорватин Ивана 
Иван, Јуван Алојза Иван, Кајдиж-Сухадолник Ивана Гре-
та, Кејжар Валентина Валентин, Клеиндиенст Франца 
Славко, Клинар Ловренца Мирко, Коленц Штефана Иван, 
Корпар Јожефа Јошко-Срђан, Косец Петра Антон, Ковач 
Јанеза Јоже, Крајнц Антона Франц, Крајнц Франца Ото, 
Лудинек Франца Роман, Ласбахер Цирила Франц, Лазар 
Франца Франц, Лазарини Алојза Рудолф, Леванчич 
Јожефа Карл, Зорман Франца Франц; 

Махнич Алојза Јоже, Млинарич Франка Фрањо, 
Мравље Јожета Силвестер, Подгоршек Петера Петер, По-
точник Матеја Сречко, Пожар Јакоба Јанез, Рогл-Зеленко 
Карла Драгица, Салбергер Јожета Марјан, Седлашек 
Алојзија Антон, Седмак-Додич Фердинанда Марија, Си-
м о н о в а Радула Војо, Сламњак Лудвика Емил, Слејко 
Марија Хумбер, Шмид Јакоба Јака, Шмон Анто Ади, Ште-
фе Викторија Драго, Шулак-Анзељ Мартина Павла, Тај-
ншек Винка Еди, Ткалчец Терезија Франц, Томанич Фран-
ца Франц, Тош Лудвика Франц, Товоник-Жлиндра Јожета 
Марјана, Тумпеј Алојза Владимир, Варла Валентина Ти-
не, Ваупотич Франца Јоже, Вохинц Јанеза Михаел, Залар-
-Зајц Јожета Марија, Житник-Новљан Михаела Амалија; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фаганел Антон Јоже, Јашмек Франца Драго; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анжур Антона Марјан, Артач Антона Иван, Арзен-
шек Јожефа Станислав, Ашиу Ивана Аница, Бабич Петра 
Емил, Багар-Поточник Јожета Елизабета, Бастич-Журга 
Томажа Тилка, Билкиевиезц-Шебарт Адолфа Јожица, Бол-
чич Франце Франц, Болтар-Завртаник Ивана Летиција, 
Борковић Јакоба Фрањо, Божич Матије Цирил, Бранцељ-
-Ханзељ Антона Младена, Братина Станислава Данило, 
Бродај Алојза Франц, Царли Борута Силвери, Цехтељ Ја-
коба Адолф, Чевник Јожета Антон, Цопич Филипа Иван, 
Цветкович Тодора Божо, Чех Ивана Франц, Чоп Векосла-
ва Марјан, Чрнчич Франца Франц, Дежелак Фердинанда 
Фердинанд, Дежман Алојза Алојз, Димитриевски Младе-
на Илија, Додич Франца Мирослав, Добравц Јожета 
Франц, Ерјавец Франца Иван, Добравец Франца Стане, 
Доленц Јанеза Албин, Драме Марија Леополд, Фалентич-
-Умер Франца Франчишка, Филипич Леополда Максими-
лјан, Филис Макса Макс, Габер Јанеза Ото, Габершек 
Франца Иван, Галун-Врабл Јожета Ида, Гасер-Пуркарт 
Алојза Славка, Герм Карела Карел, Главник Франца Фер-
до, Глиха Антона Антон, Глушич-Жолнир Антона Павли-
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на, Годец Јакоба Мартин, Голоб Франца Франц, Грегорич 
Амброжа Алојз-Дарко, Грушовник Марија Франц, Хабја-
нич-Жвајкер Марија Габријела, Халич Мирослава Фриде-
рик, Хареј-Кастелич Јожефа Зорка, Хрнчич-Гавез Андреја 
Катица, Јамшек Јожета Франц, Јан Августа Антон, Јавор-
ник-Сушич Виктора Јожица, Јазбец Гашперја Гашћер, Јож 
Антона Цирил, Јошт Франца Алојз, Југович Зорка Мат-
јаж, Качичник-Јестрович Петера Татјана, Кампуш Грего-
рија Бранко, Кауран Алојза Јоже, Кеше Мартина Јожефа, 
Кершич-Млакар Петра Људмила, Клампфер Ивана Вили, 
Клебел-Раковец Ивана Јожица, Клемен Алојза Франц, 
Клеменшек Јожета Ангела, Кочар Јожета Јоже, Кофол 
Алојза Марјо, Кокаљ-Облак Албина Катарина, Коларич-
-Швингер Павла Кристина, Колманич Штефана Драго, 
Корошец Алојза Антон, Корошец Јожефа Антон, Коро-
шец-Јеленко Ивана Марија, Коси-Томанич Јожефа Фели-
цита, Космач-Ужмах Јожефа Марија, Кошти Алојза Тере-
зија, Коштомај Антона Станко, Ковач Франца Петер, Ко-
вачич Мартина Мартин, Кожар Јернеја Јернеј-Драготин, 
Кожељ Јакоба Јоже, Крајнц Франца Марија, Кукавич Ан-
тона Вилибалд, Кумин Лудвика Лудвик, Констек-Јаколич 
Јанеза Елизабета, Лах Ивана Франц, Ласич Ивана Франц, 
Лашич Адолфа Векослав, Ласбахер Јулијане Емил, Лав-
ренчич Ивана Стане, Лавтижар Даниела Марјан, Лазар-
-Корењак Хинка Соња, Лазар-Таљат Валентина Стана, 
Лесјак Хермана Адолф, Лесјак Мартина Јожеф, Лесковиц 
Виктора Ведран, Лесковшек-Еигнер Рудолфа Полдка, 
Лешник Ивана Хуго, Лешник-Фурек Јоже Пепца, Леажич 
Бранка Милош, Лорбер-Пак Ивана Марија, Ловрец Фра-
ње Иван, Ловречич-Верган Карла Кристина, Мацух Јоже 
Јоже, Мачус-Берлот Ивана Даница, Маролт Доминика 
Здравко, Мастнак Франца Олга, Маузер-Млакар Франца 
Јерица, Медиќ Матија Станислав, Медја-Фелдин Хермана 
Елвира, Менцин Алојза Стане, Мерц-КмеТ Ивана Емили-
ја, Мервич Франца Дарјо, Мезга Штефана Штефан, Михе-
лак Виктора Милан, Миклашич Матија Станислав, Мла-
кар Франца Руди, Мулх Франчишка Антон, Мунда Фран-
ца Виктпр, Мурко-Цветко Франца Цита, Мурко Јурија 
Јоже, Мустер Франца Карел, Нанут-Слокар Станислава 
Зофија, Никл-Швингер Јанеза Паула, Новак Антона 
Божена, Новак-Грошељ Франца Лидија, Оцвирк Алојза 
Стане, Ојстршек Мартина Мартин, Орел-Парадиж Ште-
фана Десанка-Ана, Оучек-Смодиш Антона Марјета, Пав-
лович-Бродарич Ивана Ана, Печовник-Свете Јанеза Бетка, 
Пеклар Марије Конрад, Пеклар Франца Мартин, Пернат-
-Марин Јакоба Марта, Петер Франца Јанез, Петек Иганца 
Јанко, Петек Јакоба Винко, Петрич Августа Август, Пцр-
нат Ивана Јанез, Пирнат-Жерјавич Адолфа Марија, Пис-
тотник-Крајник Матевжа Аница, Пишек Јожефа Алојз, 
Плеич Боже Јуре, Подгоршек Мартина Роман, Под-
вижник Хендриха Александер, Подлогар Мирка Марко, 
Подменик Мартина Јожеф, Подјед Ивана Франц, Похар-
-Ориможич Јожета Људмила, Прапротник Игнаца Павел, 
Премру Франца Франц, Прешерен-Андервалд Силвестера 
Силвија, Пунчух Антон Август, Пур-Шуман Франца Ма-
рија, Рајх-Куковец Ивана Аница, Рајх Франца Иван, Рако-
вец Антона Винко, Ренер Леополда Јоже, Репич Јанка Јан-
ко, Руцхлу Ивана Станислав, Рихар Јанеза Доротеја, 
Божич Франца Алојз, Сајко-Ослоник Јанеза Иван, Сем-
приможник-Крумпачник Франца Хедвика, Сенекович Ан-
тона Антон, Сеничар Јожета Јоже, Ситар Франца Станко, 
Сказа-Ројс Јожефа Аница, Скок Штефана Франц, Смреч-
ник Антона Антон, Сок-Гнилшек Ивана Олга, Соршак 
Франца Иванка, Строј Јанеза Франц, Светина-Дежман 
Алојза Ева, Шарфер Антона Јоже, Шаротар Антона Ан-
тон, Шкерл-Енци Хуберта Амалија, Шмид Алојза Миха, 
Шмигоц Мартина Иван, Шмирмаул-Швингер Павла Фри-
дерика, Шмирмаул Ивана Иван, Шпеглич Антона Иван, 
Шпрах Франца Максимилијан, Штајнер Катрине Јоже, 
Шталекар Ивана Рајко, Штирн-Јаух Франца Ана, Штрај-
хар Блажа Франц, Шулигој Штефана Иван, Тавчар Анто-
на Блаж, Техновник Јанеза Франц, Тич Феликса Јоже, То-
манич Јожета Штефанија, Томше-Нагоревчник Јерица 
Ана, Тополовец Макса Силво, Трампуж Франчишке Ал-
бин, Турк Јоже Јоже, Удович-Мршек Франца Соња, Ур-

банцл Јожета Људмила, Урбанч Емилија Владо, Вајда 
Франца Франц, Ваксељ Алојза Славица, Валх Франца 
Алојз, Варју Иштвана Имре, Веховец-Флајс Рудолфа Ма-
рија, Видмар-Рачар Станислава Ада, Видмар Франца Ци-
рил, Вихер Алојза Иван, Вилар Здравка Здравко, Војск 
Ивана Иван, Волк-Пријон Ивана Грацијана, Вршец-Сор-
шак Јернеја Нешка, Вук Рудолфа Младен, Жвеглич Мати-
је Матија, Жвир Франца Франц, Жагар Леополда Антон, 
Жолнир-Грмовшек Милоша Љубислава, Журан Јакоба 
Иван, Журан Јожефа Макс; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Павлич Франца Иван, Печник Петра Петер-Франц, 
Пољаншек Франца Марјан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бер Јожега Едвард, Берден-Бехар Елка Злата, Безјак-
-Коларич Франца Аница, Братож Цирила Митја, Брицељ-
-Ержен Јожета Марија, Бруншек-Чрешнар Августа Мари-
ја, Бунфорд Вилима Јосип, Цаф-Рогина Фридерика Мари-
ја, Часл-Делопст Винка Розалија, Чермељ Ника Змаго, 
Чуш Алојза Станислав, Данилович Милодрага Милош, 
Дорич-Карнер Ивана Каролина, Древеншек Макса Макс, 
Древеншек-Медвед Јанеза Нежика, Дробнич-Кребељ 
Јожета Амалија, Геч-Лах Антона Ана, Горјуп-Когеј Луд-
вика Викторија, Гргуревич-Чретник Мартина Марија, 
Гролегер Алојза Алојз, Гросман Штефана Марјан, Хлас-
тец Антона Антон, Хрен-Слуга Јожета Ида, Истенич Ма-
тије Виктор, Јазбар Винценца Бранко, Јелушич-Зелник 
Јожета Марија, Јеж Јанеза Јоже, Кадунц Франца Франц, 
Карловчец Карола Душан, Коленко Мартина Мартин, 
Коритник Ивана Карел, Корешец-Шетина Јакоба Јосипи-
на, Ковачич Петра Михаел, Ковше-Брезник Освалда Алој-
зија, Крајнц Адолфа Ана, Кривец Јанеза Антон, Крничар-
-Задравец Јожефа Марија, Лисац Ивана Драго, Магдич-
-Вајдич Ангеле Марија, Манфреда-Виљем Божена, Модри-
јан-Рајц Лудвика Милојка, Наводник-Тековец Јожета Ива-
на, Неугебауер Фернанда Петер, Обран Франца Иван, 
Оцепек Драготина Миран, Отич-Семелбауер Јакоба Ида, 
Пајенк Франца Мирко, Печек Алојза Мирослав, Петро-
вич-Поточник Милана Мајда, Пилих Мартина Мартин, 
Планиншек-Иванчич Доминика Иванка, Превник Винка 
Богдан, Поточки Томажа Алојз, Пулко Јанеза Јожеф, Пун-
цер-Дечман Антона Данијела, Пушник Антона Штефка, 
Раутер Франца Ото, Ребољ Душана Душан, Стојншек 
Штефана Алојз, Шкринјар Маријете Херман, Штромајер 
Макса Бојан, Томажин Доминика Доминик, Тополшек Ру-
долфа Јожеф, Удович-Јерина Франца Терезија, Варјачић-
-Звиздало Ђурађа Стоја, Веццхиет Јанеза Јоже, Вечерник 
Рудолфа Јанко, Задникар Франца Јанез, Жагар Винценци-
ја Антон, Жункович Јожефа Алојз, Жупанец Карела Дра-
го, Жвеглич-Крајнц Јанеза Марија; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арчон Ивана Данило, Аристовник Винка Винко, Ар-
нечич Андреја Антон, Бадовинац-Бјелич Јанка Ирена, 
Барбирич-Шарлек Хинка Павлина, Бехек Штефана Франц, 
Бенкович Томислава Томислав, Верник Мирка Митја, 
Боркович-Цокан Франца Штефка, Брату ша-Рогл ич Ста-
нислава Амалија, Брглез Франца Мартина, Чотич Хоно-
рија Луцијан, Час-Планиншец Франца Хелена, Чепик-Ко-
шир франца Хелена, Диетнер-Крајнц Ивана Вида, Добер-
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тек Штефана Франц, Доминко Милана Душан, Екарт Ан-
тона Антон, Фаганел Антона Карел, Ферлинц Франца 
Франц, Фраље-Масло Фрање Татјана, Гавез-Ивануша 
Ивана Аница, Голоб Адалберта Едвард, Хојник Ивана 
Славица, Хржењак-Фурјан Августа Барица, Искрач Ру-
долфа алојз, Иванц Алојза Алојз, Јакопич-Плибершек 
Фридерика Ерика, Јанжекович Михаела Антон, Јутершек 
Антона Звонко, Кенда Странка Иван, Клокочовник Јакоба 
Иван, Кочић Боро Зорица, Кокол-Габровец Франца Ани-
ца, Копривник-Гомилашек Бождиарка Божена, Кошан 
Мирка Мирко, Котник Јанеза Марјан, Козодерц -Соршак 
Јанеза Терезија, Краљич Јоже Јоже, Крамар Људмиле 
Драгомира, Ленарт-Просењак Алојза Терезија, Лоренчич 
Карела Иван, Мараж Емила Мојмир, Мервич-Велушчак 
Андреја Анастазија, Мохорич Јакоба Адолф, Мозетич-
-Берчич Мирка Хелена, Надижевец Цирила Сречко, Но-
терсберг Франца Данијел, Новак-Донко Михаела Терези-
ја, Павловић Јозе Нико, Петрович-Шобак Томота Јосипа, 
Петрович-Принцл Михаела Милица, Певец-Медвед Фран-
ца Златка, Пирц-Оражем Франца Бронислава, Пишек-
-Хорват Алојза Марица, Подпечан Франца Франц, По-
тиск Мирка Мирослав, Прах Леополда Аница, Презел, 
Андреја Звоне, Приможич Јанеза Франко, Пулко-Подлес-
ник Ивана Јожица, Пруг Станислава Хенрик, Рабевшек-
-Голчар Антона Јаија, Ринг Франца Франц, Север Франца 
Евген, Страшек Антона Петер, Странд Франца Милан, 
Шафарич-Гробелник Јанеза Форанчишка, Шифтар-Керец 
Виљема Сидонија,Шилар-Ткалец Рудолфа Марија, Шпо-
љар-Фрас Руперта Силва, Шпрах Јанка Владимир, Шри-
берц Алојза Руди, Шуштар Франца Франц, Ваупот-Рон-
целли Гина Силва, Вердинек-Градишник Андреја Марија, 
Вердник-Пожанко Франца Јожица, Видович Франца 
Франц, Вишнар-Јенко Антона Марија, Водушек-Зеленко 
Франца Зофка, Зорец Едварда Едвард, Зорец-Фукс Франца 
Марија, Зупанчич Алојза Алојз, Жуст Винка Јанез; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Дреник Јулија Борис, Клокочовник Јурија Јуриј, Ко-
лар Антона Антон, Мацух Франца Франц, Млакар Петера 
Петер, Мочник Јанеза Станко, Пајенк-Јурач Ивана Слави-
ца, Пинтерич Ивана Николај, Пукл Мартина Мартин, Тич 
Едварда Едвард, Заложник Виктора Јоже; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Хвала Јернеја Иван, Месарич Штефана Иван, Мур-
шец Романа Јанко. 

Бр. 54 
17 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателствот на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-
брососетската и пријателската соработка и односите меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

КаирНшапп РегсЈо, редовен универзитетски професор, 
д-р Јоћапп 8еес1осћ, доктор на историски науки, 
д-р Аи^иѕ! Ргпѕ1, доктор на историски науки. 

Бр. 64 
30 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

143. Закон за девизното работење и кредитните 
односи со странство (Пречистен текст) 471 

144. Одлука за усогласување на надоместот на 
личниот доход на делегатите кои надомест 
на личниот доход остваруваат во Собрание-
то на СФРЈ 503 

145. Одлука за усогласување на основицата за ут-
врдување на личните доходи на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ 504 

146. Одлука за формирање Југословенски одбор 
.за Декадата на инвалидите на ОН 1983-1992 — 504 

147. Одлука за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1984 година 505 

148. Одлука за надоместите за учество на седници 
на членовите на Сојузниот правен совет и на 
членовите на Сојузниот економски совет 507 

149. Правилник за дополненија на Правилникот 
за начинот на вршење постојан ветеринар-
ско-санитарен преглед на животните за коле-
ње и на производите од животинско потекло — 507 
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