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104. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
I ославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982 И 

1983 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел од железнич-
ката пруга Титоград-Скадар во 1982 и 1983 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 20 март 1984 година. 

П бр. 342 
20 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Мика Шпиљак, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-

-СКАДАР ВО 1982 И 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во називот на Законот за обезбедување средства за 

финансирање на Програмата за изградба на југословен-

скиот дел од железничката пруга Титоград- Скадар во 
1982 и 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82) 
шд бројот: „1982" се брише: „и" и се додава запирка, а зад 
бројот: „1983" се додаваат зборовите: „и 1984 година". 

Член 2 
Во член 1 бројот: „1.018,414.000" се заменува со бро-

кат „2.110,316.000 динари". 

Член 3 
Во член 2 став 1 зад бројот: „1982" се брише: „и" и се 

додава запирка, а зад бројот: „1983" се додаваат зборови-
те: „и 1984 година". 

Во став 2 бројот: „5" се заменува со бројот „4". 

Член 4 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Средствата од член 1 на овој закон се утврдени по 

текуштите цени од 1982 година, а по спроведената постап-
ка за отстапување на работите. 

Валоризација на износот од член 1 на овој закон ќе 
изврши Собранието на СФРЈ, врз основа на податоците 
од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените 
на производите и услугите, односно на цените на гра-
дежните услуги за 1983 и 1984 година." 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Средствата од член 1 и од член 5 став 2 на овој закон 

ќе се обезбедат: во 1982 година - во износ од 350.000.000 
динари; во 1983 година - во износ од 668.414.000 динари; 
во 1984 - во износ од 1.091.902.000 динари и износ на сред-
ствата од валоризацијата на извршените работи во 1983 
тодина; во 1985 година- износ на средствата од валориза-
цијата на извршените работи во 1984 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатуваат во 
корист на посебна сметка на инвеститорот - Дирекција за 
изградба на југословенскиот дел од железничката пруга 
Титоград-Скадар број 200100-762-12589, Служба на оп-
штественото книговодство - филијала Титоград. 

Обврските на републиките и на автономните покраи-
ни за обезбедување на средствата од член 1 на овој закон 
изнесуваат во динари: 

Назив за 1982 год. за 1983 год. за 1984 год. Вкупно од чл. 1 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
Ср Србија 
САП Косово 
САП Војводина 

43.645.000 
7.350.000 

92.750.000 
19.600.000 
54.215.000 
83.965.000 

8.295.000 
40.180.000 

85.022.000 
14.037.000 

175.793.000 
36.763.000 

102.869.000 
160.754.000 

15.908.000 
^ 77.268.000 

138.890.000 
22.930.000 

287.170.000 
60.055.000 

168.044.000 
262.602.000 

25.987.000 
126.224.000 

267.557.000 
44.317.000 

555.713.000 
116.418.000 
325.128.000 
507.321.000 

50.190.000 
243.672.000 

ВКУПНО: 350.000.000 - 668.414.000 1.091.902.000 2.110.316.000 
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Обврските на републиките и на автономните покраи-
ни по основа на валоризираните средства (член 5 став 2 ол 
овој закон) ќе се пресметуваат според извршувањето ил 
Програмата во 1983 и 1984 година и ќе се уплатуваат ло 
крајот на јуни наредната година." 

Член 6 

Во член 8 бројот: „7" се заменува со зборовите: „6 
став 4 и член 7". 

Член 7 

Во член 9 став 2 бројот: „5" се заменува со бројот: 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982, 
1983 И 1984 ГОДИНА (ПО ЦЕНИТЕ НА ДЕН 31. XII 1982 

ГОДИНА) ОПФАЌА: 

1. изградба на долниот строеж во 
вредност од 939.079.000 дин. 

2. изградба на горниот строеж во 
вредност од 613.331.000 дин. 

3. изградба на згради, инсталации и 
постројки во вредност од 91.820.000 дин. 

4. изградба на сигналносигурносни и 
телекомуникациони уреди во вред-
ност од 92.586.000 дин. 

5. експропријација во вредност од 167.000.000 дин. 
6. изработка на студии и проектирање 

во вредност од * 55.000.000 дин 
7. надзор над градењето и режија во 

вредност 66.500.000 дин. 
8. непредвидени работи во вредност 

од ' 85.000.000 дин. 
ВКУПНО: 2 110.316.000 дин. 

105-

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
23 од Општествениот договор за основите на стратегијата 
на технолошкиот развој во СФРЈ, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 20 март 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВА-
ЉЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНО-

ВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ 
РАЗВОЈ ВО СФРЈ 

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот 
за следење на спроведувањето на Општествениот договор 

ш основите на стратегијата на технолошкиот развој во 
СФРЈ се избира Јован Вујадиновиќ, делегат во Соборот на 
републиките и покраините. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 358 
20 март 1984 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

106. 
Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-

нија на Законот за личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/83) Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 15 март 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им припаѓа 

надомест на трошоците за вршење на функцијата во месе-
чен износ од 4.500 динари. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува 
месечно однапред. 

3. Правата од оваа одлука течат од 1 април 1984 годи-
на. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на месечниот 
надомест на трошоците за вршење на функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/83). 

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

Бр. 114-19/84-013 
15 март 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емил Томажич, е. р. 

107. 

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

МОНТРЕАЛ ВО КАНАДА 
1. Се отвора конзулат на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија со почесен конзул на чело во Ка-
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нада со седиште во Монтреал и со конзуларно подрачје 
што го опфаќа поширокото подрачје на град Монтреал -
„Огеа1ег МоШгеаГ, 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлу-
ка. 

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

Е.п. бр. 54 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

108. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за плаќањата 
во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/83), во врска со член 17 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ВО 1984 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и другите општес-

твени правни лица што со вршење на својата дејност ос-
тваруваат девизи или учествуваат во остварувањето на де-
визи врз основа на одредбите на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), се' 
должни за формирањето на посебни девизни средства во 
1984 година од секој конвертибилен девизен прилив да из-
двојуваат износ од 1,3% на посебната сметка на Народна-
та банка на Југославија во странство. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат 
на организациите на здружен труд и на другите општес-
твени правни лица наведени во член 6а на Законот за плаќ-
ањата во конвертибилни девизи. 

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

Е.п. бр. 55 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

109. 

Врз основа на член 696 став 5 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/82 и 70/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕДОТ НА ПРВЕНСТВО НА КОРИСТЕЊЕТО ДЕ-
ВИЗИ ЗА НАМЕНИТЕ ОД ЧЛЕН 696 НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ 

СО СТРАНСТВО 
1. Девизите што се издвојуваат врз основа на член 696 

став 1 од Законот за девизното работење и кредитните од-

носи со странство (во натамошниот текст: Законот) се ко-
ристат по редот на првенство предвиден со оваа одлука. 

2. Девизите од точка 1 на оваа одлука ќе се користат 
по следниот ред на првенство: 

1) за плаќање на втасаните обврски по кредитите што 
во свое име и за своја сметка ги зела Народната банка на 
Југославија и обврските по ратификуваните меѓународни 
обврски од областа на социјалното осигурување; 

2) за пополнување на девизните резерви на Југослави-
ја со кои ракува Народната банка на Југославија; 

3) за плаќање на неопходниот увоз на енергетски су-
ровини и плаќање на дел од средствата за истражување на 
енергетските суровини, а во рамките на Енергетскиот би-
ланс на Југославија за тековната година; 

4) за плаќање на потребите на федерацијата, од член 
25 став 3 на Законот; 

5) за плаќање на дел од договорениот увоз на стоки 
од посебно значење за снабдувањето на населението и на 
стоки за широка потрошувачка; 

6) за компензација по член 82 од Законот. 
3. Во случај динамиката на прилив на издвоените 

средства за определена намена да не се остварува во сог-
ласност со динамиката на увозот односно плаќањето За 
таа намена, Народната банка на Југославија на предлог од 
надлежниот сојузен орган може привремено да ги користи 
веќе издвоените девизи за други намени. 

Народната банка на Југославија за користењето на 
девизите од став 1 на оваа точка ќе го известува Сојузниот 
извршен совет. 

4. По исклучок од точка 2 на оваа одлука на организа-
циите на здружен труд кои извезуваат врз основа на реше-
ние за компензациона рбота, заради увоз на енергетски су-
ровини во рамките на количините предвидени со Енергет-
скиот биланс на Југославија за тековната година, им се 
дава право на првенство на купување девизи кај Народна-
та банка на Југославија во вредност до 30% од вредноста 
на увезените количини енергетски суровини, а во соглас-
ност со одредбите на Законот. 

5. Начинот и постапката како и документацијата за 
остварување на правото на купување девизи во смисла на 
оваа одлука ги пропишува Сојузниот секретаријат за фи-
нансии во соработка со Народната банка на Југославија. 

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

Е.п. бр. 65 
1 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

110-

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за системот 
на цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), врз основа на 
согласност од надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕ-
НИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ИНДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ИН-

ДУСТРИСКА ДОБИТОЧНА ХРАНА 
1. Во Одлуката за највисоките цени на определени су-

ровини за производство на индустриска добиточна храна 
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и за начинот на формирање на цените на индустриска до-
биточна храна („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83) точка 
1 се менува и гласи: 

„Организациите на здружен труд кои се занимаваат 
со производство на добиточна храна ги формираат цените 
на индустриската добиточна храна врз основа на цените 
на суровините за производство на индустриска добиточна 
храна, кои изнесуваат, и тоа за:" 

2. Точка 4 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 83 

8 март 1984 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Борисав Сребрни, с. р. 

111. 

Врз основа на член 127 став 5 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ 
НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИ-

ОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1984 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начи-

нот под кои организациите на здружен труд што користат 
услуги на превоз на стоки (во натамошниот текст: корис-
ниците на услуги) вршат пренос на девизи на организаци-
ите на здружен труд што даваат услуги на превоз во меѓу-
народниот стоковен, поморски, речен, друмски и возду-
шен сообраќај (во натамошниот текст: давателите на ус-
луги). 

2. Давателите на услуги ги наплатуваат услугите од 
точка 1 на оваа одлука од корисниците на услуги, соглас-
но со одредбата од член 127 став 1 на Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство. 

3. Корисниците на услуги на превоз на стоки при из-
возот се должни во договорениот рок за плаќање, во сог-
ласност со одредбата од член 127 став 2 на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, да 
им извршат пренос на девизите на давателите <на услуги 
во вредноста на извршената услуга за превоз на странска 
релација. 

4. Корисниците на услуги на превоз на стоки при уво-
зот се должни во договорениот рок за плаќање, во соглас-
ност со одредбата од член 127 став 3 на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, да ги 
пренесат девизите во корист на давателите на услуги во 
височина на стварните трошоци на превозот на странска 
релација на тој начин што од вредноста на услугите на 
превозот ќе пренесат девизи во следниот износ: 

1) 70% - во поморскиот, линискиот и речниот превоз; 
2) 50% - во поморската слободна пловидба; 
3) 85% - во воздушниот превоз; 
4) 55% - во друмскиот превоз. 

5. Давателите на услуги се должни, по приемот на де-
визите од точ. 3 и 4 на оваа одлука, да им извршат на ко-
рисниците на превозот враќање на динарите од точка 2 на 
оваа одлука во износ на: 

1) динарски платената фактура за превоз на стоките 
при извоз; 

2) делот на динарски платената фактура при превоз 
на стоки при увоз, за кој е извршен пренос на девизите. 

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

Е.п.бр. 94 
15 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

112. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ 
ЛИЦА 

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина 
на специфична опрема за потребите на слепи лица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/80), називот на решение-
то се менува и гласи: „Решение за ослободување од плаќа-
ње царина на увозот на специфична опрема, уреди и ин-
струменти, резервни делови и потрошен материјал за ко-
ристењето на таа опрема, за потребите на слепи лица". 

2. Точка 1 се менува и гласи: „Сојузот на слепите на 
Југославија, односно членовите на Сојузот на слепите на 
Југославија се ослободуваат од плаќање царина на увозот 
на специфична опрема, уреди и инструменти, резервни де-
лови и потрошен материјал за користењето на таа опре-
ма, за потребите на слепи лица, од следните тарифни брое-
ви на Царинската тарифа, и тоа:". 

3. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
„1а. Ослободувањето од плаќање царина се однесува 

и на увозот на резервни делови и потрошен материјал за 
користење на опремата од точка 1 на ова решение." 

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

Е. п. бр, 82 
8 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

113. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 

ДИСТРОФИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Решението за ослободување од плаќање царина 

на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите 
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ма Сојузот на здруженијата на дистрофичариге на Ју! ос Ја-
нија („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/81 и 71/82) нашит 
на решението се менува и гласи: „Решение за ослободи^ 
н,е од плаќање царина на увозот на специфична опрема. 
\реди и инструменти, резервни делови и потрошен ма ге-
ри^ л за потребите на Сојузот на здруженијата на днсгро-
фичарите на Југославија и на членовите на Сојузот на 
« ф\женијата на дистрофичарите на Југославија". 

2. Точка 1 се менува и гласи: „Сојузот на здруженија-
I а на дистрофичарите на Југославија и членовите на Соју-
зот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија се 
ослободуваат од плаќање царина на увозот на специфична 
опрема, уреди и инструменти, резервни делови и потро-
шен материјал, за потребите на лицата заболени од мус-
кулни и невромускулни болести, од следните тарифни 
броеви, односно ставови на Царинската тарифа, и тоа:'* 

3. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
„1а. Ослободувањето од плаќање царина се однесу-
ва на увозот на резервни делови и потрошен мате-
ријал за производите од точка 1 на ова решение." 

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

Е. и. бр. 84 
8 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отп ретсед ател, 
Борисав Сребрни, е. р 

114. 

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБО-
ДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА 
ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Се ослободува од плаќање царина следната опрема 
што се увезува во смисла на член 27 став 2 точка 2 од Ца-
ринскиот закон,и тоа: 

Тарифен 
број на Ца-
ринската та-
рифа 

Наименување Комплет 

1 2 3 

2 3 

мошин уреди за радионавигација, 
радари и радиоуреди за далечинско 
управување, радиопредавател 
Ех. 
- 500 к^ крагкобранов радиодифу-
зен предавател со соодветна опре-
ма, прибор и антенски систем 4 

2. Ова решение се применува на увозот што се врши 
почнувајќи од 1 јануари 1983 година. 

3 Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 93 
2 февруари 1984 година 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

115. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/76, 36/79, 52/79, 
12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗА-
ШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, 
ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКУВАЊЕ НА ИН-

ВАЛИДИ 
1. Во Решението за ослободување од плаќање царина 

на увозот на специфична опрема што се користиа во за-
штитните работилници за рехабилитација, вработување и 
преквалификување на инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/83) во точка 1 по тар. број 84. 40/6е-2 се до-
даваат три нови гар. броја, кои гласат: 

"84.41/16-3 Индустриски машини за ши-
ење и глави за тие машини, 
други 
Ех. 
Машини за шиење на метли 

84.45/12а Машини за изработки на 
спирални пружини 
Ех. 
Машини за изработка на 
спирални пружини за штип-
ки за алишта 

84.45/126 Машини за свиткување, об-
ликување, пресување или 
рамнење, други 
Ех. 
Машини за изработка на 
листени пружини за штипки 
за алишта 

Во тар. број 84.47/8 по петтата алинеја се додава но-
ва алинеја, која гласи: 

„Машини за изработка на рачки за метли" 
По тар. број 84.57/2 се додава нов тар. број, кој гла-

си: 
Други машини и механички 
уреди, други 
Ех. 
Машини за монтажа на скло-
пување на штипки за алиш-
та. 

85.15/1 Радиотелеграфски и радиотелефон-
ски предавателни и приемни уреди, „84.59/8л 
радиоемисиони и телевизиски пред-
авателни и приемни уреди (вклучу-
вајќи и приемници со вградени уре-
ди за снимање и репродукција на 
звук) и телевизиски камери; по-
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 81 
8 март 1984-година 

Белград 

Сојузнен извршен совет 

Поптредседател, 
Борисав Сребрни, С, р. 

116 
Врз основа на член 8 од Уредбата за полагање депо-

зит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат 
од Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД УРЕДБАТА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃАНИ-

ТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Упатството за спроведување на член 4 од Уред-
бата за полагање депозит на динарите што граѓаните има-
ат право да ги изнесат од Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/84) во точка 3 одредба под 3, на крајот, се до-
даваат зборовите: „или друг соодветен документ од кој 
може да се утврди дека односното лице по овој основ е на 
работа во странство". 

Во одредбата под 4 во алинеја прва, по зборовите, 
„службено патување", се додаваат зборовите: „односно ко-
пија од патниот налог". 

Во одредбата под 5 по зборовите: „Сојузниот секре-
таријат за информации" се додаваат зборовите: „или по-
тврда од надлежниот орган за информации во република-
та, односно автономната покраина". 

Во одредбата под 10, во претпоследниот ред зборови-
те: „на работа" се бришат. 

Во одредбата под 11, во четвртиот ред одозгора, збо-
рот: „сојузна" се брише. 

Во одредбата под 12 по зборовите: „надлежната заед-
ница" се додаваат зборовите: „или сојуз". 

Во одредбата под 13, на крајот на алинеја петта точ-
ката и запирката се заменуваат со точка и потоа се додава 
нов став, кој гласи: 

„Потврда за изземање од полагање депозит за свеШ-
геничките лица кога патуваат заради вршење на верски 
должности покрај органите од став 1 на оваа одредба, 
можат да издаваат и други надлежни рргани за верски 
прашања во републиките и автономните покраини;". 

Во одредбата под 15, на крајот се додава нова речени-
ца, која гласи: „Ако на одделни подрачја не постојат реги-
онални стопански комори, тие потврди можат да ги изда-
ваат и други надлежни стопански комори во републиките, 
односно во автономните покраини." 

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

Бр. 3-971/1 
28 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 

117. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), по 
прибавеното мислење од лекарските комисии кои им дава-
ат наод и мислење на органите што решаваат за правата 
според Законот за основните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци во втор степен, Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ 
ИНВАЛИДИТЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на процентот на вое-

ниот инвалидитет („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82) во 
член 6 став 2 по зборовите: „Ако еден парен орган е" се до-
дава зборот: „тешко". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 244/84 
7 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

118. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83'), Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОШТЕТУ-
ВАЊАТА НА ОРГАНИЗМОТ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ 
ВОЕНИОТ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО НА ПАТНИЧКО 
МОТОРНО ВОЗИЛО И ЗА ВИДОТ НА МОТОРНОТО 

ВОЗИЛО 

Член 1 
Во Правилникот за оштетувањата на организмот врз 

основа на кои воениот инвалид има право на патничко мо-
торно возило и за видот на моторното возило („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/82) во член 3 по зборовите: „во висо-
чина на вредноста на возилото" се додаваат зборовите: 
„што инвалидот ќе го купи со тоа што тој надомест да не 
може да биде поголем од вредноста на возилото". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 222/84 
7 март 1984 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 
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Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
уционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседате-
лот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воени-
те инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-
ЈАТА И НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО 

ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА 
1. Основот за определување на додатокот кон пензи-

јата и на постојаното месечно парично примање според 
Законот за основните права на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" и на Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година во 1984 година 
изнесува 16.809 динари. -

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

Бр. 231/84 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди. 
Драгомир Николиќ, е. р. 

120. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
уционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседате-
лот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воени-
те инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
НООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1984 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање за закрепнување на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-
те од Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година изнесува 17.920 динари. 

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

Бр. 230/84 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди. 
Драгомир Николиќ, е. р. 

121. 

Врз основа на член За став 3 од Законот за боречкиот 
додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81 
и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ,ДОДАТОК ВО 1984 ГОДИНА 
1. Основот за определување на боречкиот додаток во 

1984 година изнесува 16.809 динари. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 233/84 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

122. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81), член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), претседа-
телот на Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", НА БОРЦИ-
ТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО -
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-
ДЕН КАРАГОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1984 ГО-

ДИНА 

1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1984 година изнесува 
47.574 динари. 

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

Бр. 234/84 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 
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123. 

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИ-
ЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

ВО 1984 ГОДИНА 
1. Најголемиот износ на надоместот на трошоците за 

закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 
1984 година се утврдува во височината од 79.290 динари. 

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

Бр. 235/84 
12 март 1984 година 

Белград „ 
Претседател 

на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди, 

Драгомир Николиќ, е. р. 

124. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-
ЈАТА И ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧ-

НО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА 
1. Основот за определување на додатокот кон пензи-

јата и височината на постојаното месечно парично прима-
ње според Законот за основните права на лицата одлику-
вани со Орден на народен херој во 1984 година изнесува 
16.809 динари. 

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

Бр. 232/84 
12 март 1984 година 

Белград Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

125. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), пре-
тседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДО-
ДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУ-
ГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1984 

ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дода-

токот од 1 јануари 1984 година изнесуваат месечно, и тоа: 

1) лична инвалиднина: 

Група Динари 
I 24.025 
И 17.410 
II I 13.173 
I V 9.728 
V 6.927 
V I 4.293 
VI I 2.903 
VII I 1.402 
IX 1.045 
X 707 

2) семејна инвалиднина Динари 

а) за еден член на семејството 1.564 
б) зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за 

основните права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци) 4.170 

3) додаток за нега и помош од страна на друго лице: 
Динари 

- за прв степен 20.596 
- за втор степен 15.844 
- за трет степен 11.093 

4) ортопедски додаток: 

Динари 

- за прв степен 6.951 
- за втор степен 5.304 
- за трет степен 3.417 
- за четврти степен 1.653 

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

Бр. 236/1 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

126. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 61 и член бб 
став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), а 
во согласност со одредбите на Одлуката за критериумите 
за замена на кредитите од примарната емисија за селек-
тивни намени по пат на монетизација со селективно обе-
лежје („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат општите услови, на-

чинот и постапката за користење и враќање на примарна-
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та емисија за намените утврдени со Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во текуш-
гата година (во натамошниот текст: Одлуката за целите). 

Условите за користење на примарна емисија што се 
однесуваат на височината на учеството, на роковите за 
враќање и на документацијата по основа на која се корис-
ти и другите посебни задачи и услови од Одлуката за це-
лите и Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во текуштата година (во ната-
мошниот текст: Одлуката за остварување на целите) се ре-
гулираат со годишна одлука за мерките за спроведување 
на монетарно-кредитната политика (во натамошниот тек-
ст: Одлуката за мерките). 

Височината на каматните стапки и начинот на пре-
сметување и наплатување на каматата се регулираат со 
одлука на Советот на гувернерите, од член 22 на Законот 
за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини (во натамош-
ниот текст: Законот за Народната банка на Југославија) 

2. Примарната емисија, во смисла на оваа одлука, се 
користи: 

1) со купување, преку банките, на преносливи кратко-
рочни хартии од вредност што ги издаваат организациите 
на здружен труд во областа на стопанството или нивните 
интерни банки врз основа на стоковно-парични работи и 
со давање на краткорочни кредити на банките врз подлога 
на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хар-
тии од вредност што ги поседуваат организациите на 
здружен труд (во натамошниот текст: општа монетизаци-
ја); 

2) со монетизација со селективно обележје на хартии-
1е од вредност што ги издаваат организациите на здружен 
труд врз основа на стоковно-парични работи во рамките 
на определени Селективни намени, како и врз основа на 
други определени исправи што произлегуваат од тие ра-
боти (во натамошниот текст: монетизација со селективно 
обележје), а во согласност со Одлуката за критериумите за 
замена на кредитите од примарната емисија за селективни 
намени со монетизација со селективно обележје (во ната-
мошниот текст: Одлуката за критериумите); 

3) со давање на краткорочни кредити на банките врз 
подлога на определени кредити што банките им ги дале 
на граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи 
од нивните девизни сметки и од девизните штедни влого-
ви (во натамошниот текст: кредити врз основа на про-
дажба на девизи). 

3. Како банки, во смисла на оваа одлука, во соглас-
ност со член 16 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија, се подразбираат основната банка и здружената бан-
ка. 

Деловната единица на основната банка, во смисла на 
оваа одлука, може, по искучок, да подготвува документа-
ција и да поднесува барања за користење на примарна 
емисија во името на својата основна банка само ако таква 
можност основната банка договори со народната банка на 
републиката, односно народната банка на автономната 
покраина (во натамошниот чтекст: народната банка) и ако 
барањата за користење на примарна емисија ги потпишу-
ваат лица од таа деловна единица што основната банка 1 и 
овластила при користесњето на примарна емисија да ја 
потпишуваат основната банка, под услов така користени-
те средства да се пренесуваат врз жиро-сметката на основ-
ната банка и основната банка да е должна да ги враќа ко-
ристените средства. 

Како банка, во смисла на оваа одлука, по исклучок се 
сметааат и Југословенската банка за економски односи со 
странство (во натамошниот текст: Југословенската бан-
ка), и тоа само за користење на примарна емисија за поба-
рувања, во смисла на член 16 став 2 точка под 4а од Зако-
нот за Народната банка на Југославија, и Воениот сервис, 
врз основа на правата утврдени со посебен сојузен закон. 

4. Општата монетизација се заснова врз стоковно-па-
ричните работи на организациите на здружен труд во об-
ласта на стопанството (во натамошниот текст: организа-
циите на здружен труд) од прометот на стоки и од вршење 
на услуги, по кои организациите на здружен труд или ни-
вните интерни банки издале меници со рок за плаќање до 
90 дена и со авал на банката, односно другите корисници, 
во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу 

• корисниците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) (во ната-
мошниот текст: Законот за обезбедување на плаќањето) и 
на Законот за Народната банка на Југославија. 

Општа монетизациЈа каЈ банките остваруваат органи-
зациите на здружен труд или нивните интерни банки на 
кои, како на доверители од прометот на стоки и од врше-
ње на услуги, мениците од став 1 на оваа точка им ги изда-
ле или индосирале други организации на здружен труд, 
односно нивните интерни банки. 

Ако меницата издадена во смисла на ст. 1 и 2 од оваа 
точка во меѓувреме е користена како инструмент за плаќа-
ње за намирување на обврските спрема корисниците на 
општествени средства кои не спаѓаат во организации на 
здружен труд, врз основа на таква меница може да се ос-
твари монетизација од примарната емисија само ако со 
таа монетизација, пред банката да им ја есконтирала ме-
ницата и на организациите на здружен труд, е извршено 
плаќање на прометот на стоки односно на вршењето на 
услуги. 

Како организации на здружен труд, во смисла на ст. 
1, 2 и 3 од оваа точка се подразбираат организациите на 
здружен труд кои според важечките сојузни прописи 
вршат работи од дејностите што се распоредени во облас-
тите од 01 до 11 на Единствената класификација на дејнос-
тите утврдени со Одлуката за Единствената класификаци-
ја на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 
62/77 и 72/80). Во тие организации спаѓаат и организации-
те на здружен труд од други области кои исклучително се 
занимаваат со стопанска дејност. 

5. Монетизацијата со селективно обележје, од точка 2, 
одредба под 2 на оваа одлука, се заснова врз стоковно-па-
ричните работи на организациите на здружен труд за на-
мените утврдени со Одлуката за целите. 

Како стоковно-парични работи од став 1 на оваа точ-
ка се подразбираат: купопродажба на стоки и услуги по 
основ на извоз на стоки и услуги, на увоз на определени 
производи и на продажба и купување на домашна опрема, 
бродови и шински возила на кредит во Југославија; 
вложувања во производството на определени производи 
за познат купувач и вложувања во залихи на определени 
производи што се остваруваат врз основа на спогодба и 
договор што ги склучуваат производствените организа-
ции на здружен труд и организациите на здружен труд кои 
како купувачи ги преработуваат, доработуваат и вршат 
промет, односно формираат залихи на определени произ-
води. 

Како стоковно-парични работи од став 1 на оваа точ-
ка се подразбираат и побарувањата по кредитите дадени 
на организациите на здружен труд по основ на извоз на 
опрема и бродови на кредит и на изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит, побарувањата на Ју-
гословенската банка по кредитите дадени на банките за 
кредитирање на овие работи, како и побарувањата на бан-
ките по дадените пласмани за продажба, односно купува-
ње на домашна опрема, бродови и шински возила на кре-
дит во Југославија. 

Како организации на здружен труд од став 1 на оваа 
точка, во поглед на остварувањето на монетизација со се-
лективно обележје, се подразбираат и други општествени 
правни лица кај кои се формираат пазарни стоковни ре-
зерви на земјоделски и прехранбени производи од домаш-
но производство, во согласност со член 20 став 1 точка 4 
од Законот за Народната банка на Југославија, и тоа само 
по основ на монетизација за вложување во тие резерви, ка-
ко и други општествени правни лица кои можат, според 
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посебен сојузен закон, да ја користат примарната емисија 
за определени намени. 

6. Примарната емисија по основ на општа монетиза-
ција и на монетизација со селективно обележје банката ја 
користи кај народната банка на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружен труд односно на 
други општествени правни лица со кои банката договори-
ла општа монетизација, односно моне! изација со селек-
тивно обележје, во смисла на оваа одлука. 

Ако организацијата на здружен труд остварува оп-
шта монетизација, односно монетизација со селективно 
обележје преку својата работна организација, преку 
сложена организација на здружен труд или преку интерна-
та банка што се наоѓа на подрачјето на друга народна бан-
ка, монетизација од примарната емисија банката оствару-
ва кај народната банка на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на работната организација, на сложената организација на 
здружен труд односно на интерната банка. 

Примарна емисија по основ на монетизација на поба-
рувањето од точка 5 став 2 на оваа одлука банки ге однос-
но Југословенската банка користат кај народната банка на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата врз ос-
нова на чии побарувања користат монетизација од при-
марната емисија. 

Кредитите од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука 
банките ги користат кај народната банка на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на банката која им дала кредити на 
граѓаните вр! основа на продажба на девизи. 

7. Банката може, при пренесувањето на средствата на 
организациите на здружен труд по основ на користење на 
чонетизација со селективно обележје, да бара од народна-
та банка истовремено да користи и примарна емисија. 

Ако банката има доволно ликвидни средства, може 
дополнително, по пренесувањето на средствата на органи-
зациите на здружен труд, да бара користење на примарна 
емисија по основ на монетизација со селективно обележје. 

8. Организациите на здружен труд кои на други орга-
низации на здружен труд им вршат одложени плаќања на 
обврските со рок до 90 дена, по работите врз основа на 
кои може да се оствари општа монетизација, не можат по 
тие работи да остваруваат монетизација со селективно 
обележје. 

По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, ор-
ганизациите на здружен труд можат да остваруваат моне-
тизација и по стоковно-паричните работи по кои е догово-
рен одложен начин на плаќање, и тоа дури при втасување-
ето на договорениот рок на одложеното плаќање, во слу-
чаите и под условите пропишани во смисла на точка 8 
став 2 од Одлуката за критериумите. 

9. Средствата користени по пат на општа монетиза-
ција се враќаат со наплата на втасаните меници односно 
со наплата на втасаните кредити дадени врз основа на тие 
меници или врз основа на странски хартии од вредност. 

Средствата користени по пат на општа монетизација 
со селективно обележје организациите на здружен труд им 
ги враќаат на банките во роковите пропишани со Одлука-
та за мерките, односне^ и пред пропишаните рокови во 
случаите предвидени со оваа одлука. 

Враќање на средствата во смисла на став 2 од оваа 
точка организациите на здружен труд спроведуваат со 
пренесување на средства од својата жиро-сметка или со 
поднесување на нова документација по стоковно-парични-
те работи за иста намена, или за други намени. 

Банките им ги враќаат на народните банки средства-
та користени од примарната емисија истовремено кога ги 
враќаат организациите на здружен труд, во смисла на ст. 2 
и 3 од оваа точка, со пренесување на средства од својата 
жиро-сметка односно со поднесување на нова документа-
ција за иста намена, или за друга намена, во согласност со 
став 3 на оваа точка. Како истовремено враќање на сред-
ствата се смета ако налогот за пренесување на средствата 
односно за поднесување на документација е издаден на-
редниот ден од денот кога на банката и се вратени корис-
тените средства. 

Се смета дека банката не ги намирила обврските 
спрема народната банка, ако не ги враќа користените 
средства истовремено со враќање на средствата од страна 
на организациите на здружен труд, во смисла на ст. 2 и 3 
од оваа точка и понатаму неможе да ги користи погоднос-
тите во поглед на истовремено користење на монетизаци-
ја од примарната емисија, во смисла на точка 7 став 1 од 
оваа одлука во траење од 30 дена. 

Кредитите врз основа на продажба на девизи, од точ-
ка 2, одредба под 3 на оваа одлука, се користат и се враќа-
ат на начинот и во роковите утврдени со Одлуката за мер-
ките. 

И ДОГОВАРАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНА-
ТА ЕМИСИЈА 

10. Банките со организациите на здружен труд ја до-
говараат можноста за остварување и користење на општа 
монетизација и монетизација со селективно обележје, во 
смисла на оваа одлука, ако тие организации при користе-
њето на средствата ги исполнуваат условите за кредитна 
способност и финансиска дисциплина и ако секоја стоков-
но-парична работа ја документираат со документацијата 
пропишана со Одлуката за мерките. 

Банките догавораат монетизација со организаците на 
здружен труд, по правило, за периодот на важење на одлу-
ката за мерките за текуштата година - со рамковен дого-
вор за монетизација, односно и за пократок период, ако со 
деловната политика на банката е утврдено така. 

Основните елементи на типскиот образец на рамков-
ниот договор за монетизација ги утврдува Здружението на 
банките на Југославија,во соработка со Народната банка 
на Југославија. 

И. Народните банки ја договараат со банките 
можноста за користење на примарна емисија по пат на мо-
не гизација и со кредитите од точка 2 на оваа одлука, под 
услов банките при користењето на средствата да ги испол-
нуваат условите во поглед на кредитната способност и на 
финансиската дисциплина, и монетизацијата да ја оства-
руваат на начинот и под условите од оваа одлука и од Од-
луката за мерките. 

Користењето на примарна емисија, во смисла на став 
1 од оваа точка, се договара со склучување на еден дого-
вор по правило за целата календарска година односно за 
периодот на важењето на Одлуката за мерките за текушта-
та година. 

Со договорот од оваа точка се опфаќаат сите намени 
за кои банките ќе је користат примарната емисија по пат 
на монетизација со селективно обележје и на кредитите од 
точка 2 на оваа одлука. 

12. Барање за одобрување на можноста за користење 
на примарна емисија за текуштата година банката подне-
сува до народната банка во рок од 15 дена по објавување-
то на одлуката за мерките за таа година. 

Ако банката до рокот од став 1 на оваа точка не ко-
ристела примарна емисија за некоја од намените или за 
сите намени, може да поднесе барање до народната банка 
и по рокот од став 1 на оваа точка, т.е. во моментот кога 
ќе се стекнат услови за користење на примарната емисија. 

13. Барањата од точка 11 на оваа одлука се разгледу-
ваат во народната банка и по утврдувањето на основите и 
се одобрува на банката можност за користење на примар-
на емисија, под услов банката во моментот на користење-
то да ги исполнува условите во поглед на кредитната спо-
собност и на финансиската дисциплина и условите од оваа 
одлука и од Одлуката за мерките. 

14. Ако основната банка сака да користи примарна 
емисија преку некоја од своите деловни единици, во смис-
ла на точка 3 став 2 од оваа одлука, таква можност се оп-
ределува со договорот од точка 11 на оваа одлука, со оп-
ределување на рамките и намените за кои деловната еди-
ница може да подготвува и да поднесува барања, со доку-
ментација, за користење на примарна емисија во смисла 
на тој став. 
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III. КОНТРОЛА НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ 

15. Народната банка утврдува дали банката, во смис-
ш на важечките прописи, ги исполнува условите во по-

глед на кредитната способност и на финансиската дисцип-
лина и дали средствата се користат наменски, за работите 
и под условите утврдени со оваа одлука и со Одлуката за 
мерките. 

Со претходна контрола пред користењето на примар-
на емисија и со дополнителна контрола во текот на корис-
тењето на примарна емисија народната банка утврдува 
дали се исполнети условите од став 1 на оваа точка. 

Контрола на исполнувањето на условите во поглед 
на кредитната способност и на финансиската дисциплина, 
во смисла на оваа одлука, се врши и во случај кога барање 
за користење на примарна емисија во името на основната 
банка поднесува деловната единица на таа банка, во сог-
ласност со точка 3 став 2 и точка 14 на оваа одлука. 

16. Народната банка, во согласност со точка 15 на 
оваа одлука, нема да им одобрува користење на примарна 
емисија на банките за кои во претходна контрола, при раз-
гледувањето на барањето за користење на примарната 
емисија ќе установи: 

1) дека не ги исполнуваат условите за кредитна спо-
собност пропишани со важечката одлука за минималните 
општи услови за кредитна способност на банките и на дру-
гите финансиски организации; 

2) дека не ги исполнуваат другите услови во поглед 
на кредитната способност и на финансиската дисциплина 
пропишани со Одлуката за мерките односно со друг про-
пис. 

Претходна контрола од став 1 на оваа точка народна-
та банка врши врз основа на документацијата со која рас-
полага при разгледувањето на барањето за користење на 
примарна емисија, и тоа: 

- врз основа на редовните и повремените извештаи за 
извршената контрола на банките, со кои народната банка 
располага во моментот на разгледувањето на барањето за 
користење на примарна емисија; 

- врз основа на посебни извештаи и авиза што 
службата за кредитни работи во народната банка ги при-
ма од другите служби на истата банка, од други народни 
банки или од Народната банка на Југославија, врз основа 
на кои може да се констатира дека банката, во моментот 
на разгледувањето на барањето за користење на средства, 
има некои од неуредностите во смисла на прописите од 
став 1 на оваа точка; 

- врз основа на извештајот на надлежната организа-
циона единица на Службата за општествено книговодство 
за користењето на парични средства од резервниот фонд 
на банките и од задолжителната резерва на банките каЈ 
Народната банка на Југославија. 

Ако народната банка со претходна контрола од став 
1 на оваа точка установи дека банката во моментот на раз-
гледувањето на нејзиното барање за користење на сред-
ства има која и да било неуредност, во смисла на оваа точ-
ка, и дека средствата ненаменски ги користат, народнта 
банка писмено ја известува банката за неизвршувањето на 
барањето, со образложение на основите поради кои бара-
њето не се извршува. 

17. Дополнителна контрола од точка 15 на оваа одлу-
ка и мерките во врска со таа контрола се остваруваат во 
согласност со прописите со кои таа материја е уредена. 

18. Одредбите од точ. 15 до 17 на оваа одлука соглас-
но се применуваат и на Југословенската банка. 

19. Ако банката користи примарна емисија кај повеќе 
народни банки, сите народни банки се должни за тоа да ја 
известат народната банка на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на банката. Таа народна банка, при утврдувањето на 
кредитната неспособнаост, односно финансиската недис-
циплина на банката, по кој и да било основ, ги известува 
за тоа и за причините за таква состојба сите народни бан-
ки, без оглед на тоа дали кај тие банки користи примарна 
емисија. 

Ако кредитната неспособност, односно финансиската 
недисциплина ја утврди народната банка на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на основната банка, таа народна банка 
за тоа и за причините за таква состојба ги известува сите 
народни банки, како и во случаите од став 1 на оваа точка. 

IV. ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

1. Користење на општа монетизација 
20. Банката може да користи примарна емисија со оп-

шта монетизација, со поднесување на определени меници 
во реесконт до народната банка или со користење на кре-
дити кај народната банка врз основа на портфељот на ес-
контираните меници од организациите на здружен труд и 
со користење на кредити врз основа на странски хартии од 
вредност, во височина на реесконтната стапка утврдена со 
Одлуката за мерките. 

21. Реесконт на мениците, во смисла на точка 20 од 
оваа одлука, банката остварува со поднесување на тие ме-
ници до народната банка со понуда за реесконт. 

Понудата за реесконт на мениците од став 1 на оваа 
точка и се поднесува на народната банка на образец што 
Народната банка на Југославија го утврдува со народните 
банки, како единствен образец. 

Ако една банка има меници есконтирани од организа-
циите на здружен труд од подрачјето на повеќе народни 
банки, понудата за реесконт на мениците банката ја соста-
вува и ја поднесува поединечно до секоја надлежна народ-
на банка, за соодветни меници. 

22. Врз основа на мениците за кои се исполнети усло-
вите за реесконтирање во смисла на оваа одлука и на Од-
луката за мерките, народната банка пресметува реесконт 
на мениците. Оваа пресметка го опфаќа вкупниот номина-
лен износ на мениците, каматата пресметана по пропиша-
ната есконтна стапка, за периодот од денот на реесконти-
рањето до денот на втасувањето на мениците, како и реес-
контираниот износ на мениците што народната банка го 
пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува 
за отплатување на другите втасани обврски на банката по 
основ на користењето на примарна емисија во смисла на 
оваа одлука. 

Ако банката поднесените меници во реесконт ги ес-
контирала од организациите на здружен труд по есконтна 
стапка поголема од стапката утврдена со самоуправната 
спогодба на банките, должна е за периодот од денот на ре-
есконтирањето на тие меници кај народната банка да пре-
смета и одобри регрес на каматата на тие организации. 

23. Кредитот врз основа на портфељ на есконтирани-
те меници и кредитот врз основа на странски хартии од 
вредност банката го користи врз основа на барање за ко-
ристење на средства. 

Кон барањето за користење на средства банката под-
несува извештај предвиден со Одлуката за мерките со пре-
сметка за користењето на примарна емисија со општа мо-
нетизација. 

24.Народната банка и поднесува на Народната банка 
на Југославија збирни извештаи за користењето на моне-
тизацијата што банките ги поднесуваат при користењето, 
во смисла на точка 23 од оваа одлука, на образец и во ро-
ковите што ги пропишува Народната банка на Југославија 
во согласност со Одлуката за мерките. 

2. Користење на монетизација со селективно обележје 

25. Монетизација со селективно обележје организаци-
ите на здружен труд користат кај банките со поднесување 
барање за користење. Барањето за користење се поднесува 
одделно по намени, со спецификација на документацијата. 
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Со барањето од став 1 на оваа точка организацијата 
на здружен труд го определува начинот на користењето, 
со пренос на средствата на жиро-сметка, со замена на до-
кументацијата по втасаните обврски за користење на сред-
ствата во поранешниот период по основ на иста намена 
или со употреба на средствата за намирување на втасани-
те обврски по други намени 

Врз основа на барањето од ст. 1 и 2 на оваа точка, по 
остварената контрола на кредитната способност и финан-
сиската дисциплина и на наменската употреба на сред-
ствата. банката го извршува барањето на организацијата 
на еден од начините од став 2 на оваа точка. 

Извршените барања банката ги книжи како користе-
ње на монетизација во бруто-износ, без оглед на начинот 
на користењето на средствата од став 2 на оваа точка. 

26. Примарна емисија по основ на монетизациЈа со 
селективно обележје банката користи со поднесување ба-
рање до надлежната народна банка поединечно ио наме-
ни, во согласност со стварно извршеното користење на 
монетизацијата од организациите на здружен труд. Кон 
секое барање банката и ја поднесува на народната банка 
документацијата пропишана со Одлуката за мерките, со 
спецификација на таа документација. 

Примарната емисија во смисла на став 1 од оваа точ-
ка банката може да ја користи истовремено со пренесува-
њето на средствата на организациите на здружен труд или 
дополните пио во определени периоди. 

Истовремено користење на примарна емисија, во 
смисла на став 2 од оваа точка, банката остварува со под-
несување на документација и барање до народната банка 
за користење на примарна емисија на денот кога банката 
ќе им ги пренесе средствата на организациите на здружен 
труд. Во исклучителни случаи народната банка може да 
одобри истовремено користење на примарна емисија и без 
претходно предложената документација, врз основа на ба-
рање на банката по пат на телекс. Во тој случај, банката во 
телекс-барањето ги наведува основните елементи од спе-
цификацијата на документацијата од став 1 на оваа точка 
Истиот, а најдоцна наредниот ден, банката и поднесува на 
народната банка спецификација и копија од телекс-бара-
њеш со пропишаната документација. 

Користењето на примарна емисија дополнително, по 
пренесувањето на средствата на организациите на 
здружен труд, банката го остварува со поднесување бара-
ње до народната банка во периодите што со народната 
банка ги договорила, со тоа што кон тоа барање да се под-
несува документација во смисла на став 1 од оваа точка. 

Ако се користи монетизација по основ на продажба и 
купување на домашна опрема, бродови и шински возила 
на кредит во земјата, банката - наместо есконтирани ме-
ници, на народната банка со барањето и доставува специ-
фикација - попис на тие меници, со назнака на основните 
е тементи неопходни за правдање на користените сред-
с т ва. 

27. Народната банка, врз основа на барањето од точ-
ка 26 на оваа одлука и на контролата на документацијата, 
одобрува користење на примарна емисија во височина на 
учеството пропишано со Одлуката за мерките со пренос 
на средства на жиро-сметката на банката односно со упот-
реба на средствата за враќање на втасаните обврски по ис-
та намена или по други намени. 

Банките што користат примарна емисија со поднесу-
вање на телекс-барања, во смисла на точка 26 став 3 од 
оваа одлука, а кои не поднесат документација во смисла 
на тој став, односно кои поднесат неисправна и нецелосна 
документација, не можат истовремено, со телекс-барање-
та, да користат примарна емисија во траење од 30 дена, во 
согласност со точка 9 став 5 на оваа одлука. 

Документацијата врз основа на која банката користе-
ла примарна емисија народната банка ја заверува и со 
еден примерок од заверената спецификација и ја враќа на 
банката. Еден примерок од таа спецификација народната 
банка задржува заради своја евиденција. 

3. Користење на кредит врз основа на продажба на девизи 
28. Користење на кредит врз основа на продажба на 

девизи од точка 2, одредба под 3 на оваа одлука, банката 
остварува со поднесување барање до народната банка, со 
документацијата утврдена со Одлуката за мерките. 

Откако ќе изврши контрола, утврдениот износ за ко-
ристење на кредитот, во согласност со Одлуката за мерки-
те, народната банка го пренесува на жиро-сметката на 
банката или го користи за наплата на втасаните обврски 
на банката по порано користените средства од примарна-
та емисија во смисла на оваа одлука. 

29. Банките што го користат кредитот од точка 28 на 
оваа одлука се должни да и доставуваат на народната бан-
ка месечен извештај за состојбата и промените на креди-
тите дадени на граѓаните за намените утврдени со Одлу-
ката за мерките. Тие извештаи банката ќе ги доставува до 
15. во месецот за претходниот месец, на образец што го 
утврдува Народната банка на Југославија со народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

Збирниот извештај од став 1 на оваа точка народната 
банка ќе и го доставува на Народната банка на Југослави-
ја најдоцна до 20. во месецот за претходниот месец. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА КОРИСТЕНИ 
СРЕДСТВА 

1. Враќање на средствата по општа монетизација 
30. Реескон тирани меници, во смисла на оваа одлука, 

народната банка наплатува во рокот на втасувањето од 
организациите на здружен труд што се должници по тие 
меници, со поднесување на тие меници за наплата до 
службата за општествено книговодство на која мениците 
се домицилирани, и тоа по постапката и во роковите ут-
врдени со прописите на Службата за општествено книго-
водство на Југославија, во согласност со член 18 од Зако-
не т за обезбедување на плаќањето. 

Ако службата за општествено книговодство, поради 
неможност за наплата на мениците во рокот врз товар на 
должниците или на банката авалист, тие меници ќе ги под-
несе до надлежниот суд на протест, народната банка, по 
приемот на известувањето од службата за општествено 
книговодство за протестот на меницата, презема мерки за 
нивна наплата во согласност со Законот за меницата. 

Во случај на наплата на мениците во смисла на став 2 
од оваа точка, народната банка покрај меничниот износ 
наплатува и камата и трошоци предвидени во чл. 47 и 48 
од Законот за меницата. 

31. Покрај враќање на средствата со наплата на вта-
саните меници, во смисла на точка 30 од оваа одлука, еми-
сијата користена со општа монетизација банките ја враќа-
ат и со намалување на кредитот користен врз основа на 
портфељ на есконтираните меници и на кредитот врз ос-
нова на странски хартии од вредност, заради усогласува-
ње на вкупното користење на општата монетизација до 
пропишаната реесконтна стапка. Тоа усогласување банки-
те се должни да го вршат така што користењето на при-
марна емисија секој ден да е покриено со соодветен дел, 
според пропишаната реесконтна стапка од состојбата на 
меничниот портфељ, односно од соодветниот дел на 
странските хартии од вредност. 

Износите на кредитот што не се покриени, во смисла 
на став 1 од оваа точка, се сметаат како втасани износи за 
враќање и на тие износи банката плаќа затезна камата 
според пропишаната каматна стапка. 

2. Враќање на средства по монетизација со селективно 
обележје 

32. Средствата користени по основ на монетизација 
со селективно обележје, во смисла на оваа одлука, органи-
тциите и банките се должни да ги враќаат во роковите 
пропишани со Одлуката за мерките, односно и пред тие 
рокови. 
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Организациите на здружен труд, односно банките ги 
враќаат користените средства пред пропишаните рокови 
во следните случаи: 

- кога определени побарувања врз основа на кои е ко-
ристена монетизација со селективно обележје се наплату-
ваат во рокови пократки од договорените рокови за враќа-
ње на користените средства; 

- кога средствата се користат ненаменски; 
- кога ќе се откаже користење на средствата поради 

настанатата кредитна неспособност, и др. 
33. Банката е должна на народната банка да и'ги вра-

ти средствата користени со монетизација со селективно 
обележје во сите случаи, истовремено кога тие средства ќе 
ги вратат организациите на здружен труд, Банката е 
должна да ги врати користените средства во пропишаниот 
рок и кога организациите до тој рок не ги намириле свои-
те обврски спрема банката. 

34. Ако банката не ги намирува своите обврски спре-
ма народната банка по основ на користење на примарна 
емисија по пат на монетизација со селективно обележје, во 
согласност со точка 33 на оваа одлука, народната банка 
осмиот ден по истекот на рокот за враќање на средствата 
ќе пристапи кон присилна наплата на долгот по пат на 
протест и утужување на мениците, на начинот што е регу-
лиран со важечките прописи. Во тој случај од банката ќе 
се бара, пред првото наредно користење на примарна еми-
сија кај народната банка, да поднесе бланко меница како 
замена за искористената меница. 

Ако банката не поднесе таква меница, народната бан-
ка нема понатаму на таа банка да и одобрува користење 
на примарна емисија. 

3. Враќање на кредити врз основа на продавање на девизи 
на граѓаните 

35. Средствата користени по пат на кредитите од точ-
ка 2, одредба под 3 на оваа одлука, банката ги враќа во ро-
ковите утврдени со Одлуката за мерките, со тоа што на 
овие кредити аналогно да се применува постапката од 
точка 32 став 2 и точка 34 на оваа одлука. 

VI. ЕВИДЕНЦИИ 
36. Користењето на примарна емисија во смисла на 

оваа одлука банките и народните банки ќе го водат во кни-
говодствените евиденции на контата што се отворени за 
книжење на кредитите и на другите пласмани од примар-
ната емисија, во согласност со Уредбата за контниот план 
и за билансите на банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/77) и со Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83 и 
32/83). 

Во рамките на контото од став 1 на оваа точка банки-
те односно народните банки водат индивидуални партии 
поединечно по организации, односно банки. 

Кредитите на организациите на здружен труд за се-
лективни намени кај банките, односно кредитите на банки-
те за кредитирање на тие намени кај народните банки, да-
дени и искористени до влегувањето на оваа одлука во си-
ла, се сметаат како користени средства на монетизацијата 
со селективно обележје, во смисла на оваа одлука. 

Статистичките и други податоци за овие пласмани ќе 
се прикажуваат на пропишаниот начин, со тоа што во из-
вештаите и публикациите состојбите на тие пласмани до 
31 декември 1983 година ќе се прикажуваат како кредити 
за селективни намени, а од 1 јануари 1984 година како сос-
тојба на користената монетизација со селективно обе-
лежје. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
37. Договорите за рамкрвните кредити од примарна-

та емисија што народните банки ги склучиле со банките за 
1983 година во се ќе важат како основ за користење на при-
марна емисија, во смисла на оваа одлука, до склучувањето 

на договор за користење на примарна емисија по оваа од-
1ука и по Одлуката за мерките. 

38. Народната банка на Југославија, заедно со народ-
ните банки, а во соработка со Здружението на банките на 
Југославија, со технички упатства го утврдува типскиот 
образец на договорот за користење на примарна емисија, 
како и обрасците на извештаите предвидени со оваа одлу-
ка. По потреба, Народната банка на Југославија може со 
свои упатства да им дава на банките и поблиски објасне-
нија во врска со механизмот за применување на оваа одлу-
ка и на Одлуката за мерките. 

39. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на одобрувањето 
на деловните банки на кредити од примарната емисија и 
за користењето и враќањето на тие кредити („Службен 
шет на СФРЈ", бр. 35/76). 

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

О.бр. 8 
2 март 1984 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

127. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во соглас-
ност со точ. 2 до 4 од Одлуката за целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/83), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО 
ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАС-
МАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 31 МАРТ 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на порастот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 јануари до 31 
март 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/84) во 
точка 2 став 1 во одредбата под 1, алинеја трета, процен-
тот: „2,2%" се заменува со процентот: „3,0%", а во одред-
бата под 2, алинеја трета, процентот: „2,7%" се заменува 
со процентот: „3,5%". 

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

О. бр. 10 
16 март 1984 година 

Белгртад 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
За помошник-директор на Сојузниот хидрометеоро-

лошки завод се назначува Игор Делијаниќ, директор на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Србија. 

С. п. п. бр 165 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За советник на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, до-
сегашен советник на претседателот на тој комитет. 

С. п. п. бр. 166 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За помошник-директор на Архивот на Југославија се 

назначува д-р Богдан Лекиќ, досегашен помошник-дирек-
тор на тој архив. 

С. п. п. бр. 164 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За помошник-директор на Архивот на Југославија се 

назначува Јован Поповиќ, досегашен помошник-директор 
на тој архив. 

С. п. п. бр. 163 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрна, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За помошник-претседател на Сојузниот комитет за 

земјоделство се назначува д-р Светозар Бутулија, досега-
шен помошник-претседател на тој комитет. 

С. п. п. бр. 162 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Од должноста советник на сојузниот секретар за над-

ворешни работи се разрешува Џевад Муезиновиќ, заради 
заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 167 
24 февруари 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
> к \ * 

П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 
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 : 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Воената установа „Карађорђевој - Карагорѓево. 

Бр. 56 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 
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 : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Малези-
ја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

Аћшад Рајх В т Ађ<Ји1 Напне!, амбасадор на Малезија 
во Социјалистичка Фдеративна Република Југославија, 

Бр. 58 
23 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството, 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. 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 

о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во ослободителната борба на на-

родите и народностите на Југославија и за придонес кон 
заедничката победа над фашистичкиот непријател 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Желтов Алексеј Сергејевич, претседател на Советски-
01 комитет на воените ветерани, генерал-полковник во 
пензија. 

Бр. 59 
28 јуни 1983 година 

Белград _ 
Претседател 

на Претседателството, 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. п. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето на културната соработка 

и за придонес кон заштитата на спомениците на култура-
1а 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Јика ЈикНе(о, инж. арх. редовен професор на 1С-
СКОМ - Рим, 

Еаига Мога, историчар на уметност и редовен профе-
сор на Меѓународниот семинар на 1ШЕЅКО, 

Рао1о Мога, инж. арх. проф, признат експерт на рабо-
ти на конзервација на спомениците на културата. 

Бр. 60 
29 јуни 1983 година 

Бел!рад 
Претседател 

на Претседателството, 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

ПРЕТС Е ДАТЕ Л СТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

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

.1 мотика Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во развивањето на културната и спор-

тската соработка и на пријателските врски на југословен-
ските иселеници на Нов Зеланд со татковината 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Вукшић Анте Раде. 

Бр. 62 
29 јуни 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството, 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
116. 

Страна 
104. Закон за измени и дополненија на Законот за 

обезбедување средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел од 
железничката пруга Титоград-Скадар во 1982 и 
1983 година 431 

105. Одлука за избор на претставник на Собранието 
на СФРЈ во Одборот за следење на спроведува-
њето на Општествениот договор за основите на 
стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ 432 

106 Одлука за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата 432 

107. Одлука за отворање конзулат на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Мон-
треал во Канада 432 

108. Одлука за утврдување на процентот на издвоју-
вањето на девизи за формирање на посебни де-
визни средства во 1984 година 433 

109. Одлука за редот на првенство на користењето 
девизи за намените од член 696 на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство 433 

НО. Одлука за измени на Одлуката за највисоките 
цени на определени суровини за производство 
на индустриска добиточна храна и за начинот на 
формирање на цените на индустриска добиточна 
храна 433 

111. Одлука за условите и начинот на пренос на деви-
зи на давателите на услуги во меѓународниот 
стоковен сообраќај во 1984 година 434 

112. Решение за измени и дополненија на Решението 
за ослободување од плаќање царина на специ-
фична опрема за потребите на слепи лица — — 434 

113. Решение за измени и дополненија на Решението 
за ослободување од плаќање царина на специ-
фична опрема, уреди и инструменти за потреби-
те на Сојузот на здруженијата на дистрофичари-
те на Југославија 434 

114. Решение за утврдување на опремата што е осло-
бодена од плаќање царина врз основа на член 27 
став 2 точка 2 од Царинскиот закон 435 

115. Решение за дополнение на Решението за ослобо-
дување од плаќање царина на увозот на специ-
фична опрема што се користи во заштитните ра-
ботилници за рехабилитација, вработување и 
преквалификување на инвалиди 435 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за спроведување на член 4 од Уредбата за по-
лагање депозит на динарите што граѓаните има-
ат право да изнесат од Југославија 432 

117. Правилник за дополнение на Правилникот за ут-
врдување на процентот на воениот инвалидитет 436 

118. Правилник за дополнение на Правилникот за 
оштетувањата на организмот врз основа на кои 
воениот инвалид има право на патничко мотор-
но возило и за видот на моторното возило 436 

119. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на додатокот кон пензијата 
и височината на постојаното месечно парично 
примање во 1984 година 437 

120. Наредба за утврдување на височината на годиш-
ното парично примање за закрепнување на носи-
телите на „Партизанска споменица 194Г' и на 
борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на за 1984 година 437 

121 Наредба за утврдување на основот за определу-
вање на боречкиот додаток за 1984 година 437 

122. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за закоп на носителите на 
„Партизанска споменица 1941", на борците од 
Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година и на ли-
цата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви во 1984 година 437 

123. Наредба за утврдување на највисокиот износ на 
надоместот на трошоците за закоп на лица од-
ликувани со Орден на народен херој во 1984 го-
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