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

водство 60802-603-21943 

Сабота, 29 јуни 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 32 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 15 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

433. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, СО-
Ј“УЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОДАВАЊЕ НА ТРИЦИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА ПЧЕНИЦА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка на пченица се должни на индивидуалните 
производители на пченица, по нивно барање, непосредно 
или преку организациите на здружен труд од кои пченица-
та е купена да им продаваат трици во количество најмал-
ку 10% од пченицата на родот од 1985 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

Е. п. бр. 213 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

434. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

435. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја; („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените^ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, "Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИС-

ХРАНА НА ДОБИТОК 

1. На организациите на здружен труд што се занима-
ваат со производство на добиточна храна, односно со од-
гледување на добиток, им се забранува за производство на 
добиточна храна, односно за исхрана на добиток да упот-
ребуваат пченица и пченично брашно. 

2. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа одлу-
ка, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти, во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство 
може да одобри пченицата да се користи за исхрана на ри-
би во рибници, како и пченицата кога не е подобна за чо-
вечка исхрана поради тоа што значително отстапува од 
пропишаниот квалитет, да се користи за производство на 
добиточна храна. ј 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

Е. п. бр. 215 
26 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-
та камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83, 
53/84 и 15/85), во точка 1 зборовите: „од 71%" се заменува-
ат со зборовите: „од 84%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

Е . п. бр. 214 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

436. 
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, 61/82, 50/83 и 7/84), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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 утврдува опремата што е ослободена од плаќа-
ње царина врз-основа на член 27 став 1 точка 2 од Царин-
скиот закон, и тоа: 



Страна ЈОЗО - Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 29 јуни 1985 

Тарифен број 
на Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

1 2 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

85.15/1 Предаватели и примопредаватели 

Ех 

- VHF радио-предаватели и приемни-
ци за врска земја-воздух со антена и 
припаѓачки прибор (VHF панел, 
приклучна плочка, звучник, преки-
нувач^ единица, прекинувачка 
плочка, работна резервна единица, 
кабинет на приемникот, прекину-
вачки кабинет, работни плочки) 

85.15/9 Радио-навигациони помошни уреди, 
радари и радио-уреди за далечинско 
управување 

Ех 

- Метеоролошки радар WSR-74 
85.23/2г Телекомуникациони коаксијални каб-

Ех 

- Кабел FKKH 15x2x0,18 

- Коаксијален кабел RG 213/U 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува на увозот што се врши во 1985 година. 

Е. п. бр. 210 г 
23 мај 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Замљарич, с. р. 

О.бр. 45 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

438, 
Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 

7, член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народна-
та банка на Југосласвија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) во согласност со Сојузни-
от изврешен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОД-
РЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАН-
КИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за надомест за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките и на други финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/84, 52/84, 20/85 и 26/85), 
во точка 1 став 1 процентот: „0,219%" се заменува со про-
центот: „0,230%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

О.бр. 46 
21 јуни 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

437. 
Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 1 точка 

15 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
33/84, 52/84, 69/84, 16/85 и 26/85), во точка 2 став 1 про-
центот: „67%" се заменува со процентот: „70%". 

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „46%" се за-
менува со процентот: „48", во одредбата под 2 процентот: 
„48%" се заменува со процентот: „50%", а во одредбата 
под 3 процентот: „50%" - со процентот: „52%". 

2. Во точка 3 процентот: „80%" се заменува со про-
центот: „84%". 

439. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот на Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 и 21/85), Одлуката за 
остварувањето на целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/85) и точка 7 од Одлуката за критериумите 
за замена на кредитите од примарната емисија за селек-
тивни намени со монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-

-КРЕДНТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-

тарно-кредитната политика во 1985 година („Службен 
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лист на СФРЈ“, бр. 12/85, 15/85 и 25/85), во точка 16 став 2 
се менува и гласи: 

„Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да ја користат по основ на пласманите што за тие 
намени им ги дале на организациите на здружен труд -
производители на стоки за извоз по пат на монетизација 
врз основа на договор со странски нарачувачи и на прија-
ви за склучени извозни работи заверени од народната бан-
ка. Покрај оваа документација народната бранка, по по-
треба, може од банката да бара да и поднесе и друга доку-
ментација со која ги докажува трошоците, структурата, 
обемот и динамиката на вложувањата во производството 
и подготувањето на стоките за извоз." 

2. Во точка 25 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 

1 јули до 31 октомври 1985 година банките можат да ја ко-
ристат примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во сезноските залихи на домашната пченица - во ви-
сочина од 70% од состојбата на нивното побарување од 
организацијата на здружен труд по основ на монетизаци-
јата за тие залихи." 

3. Во точка 29 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, во периодот од 

1 јули до 31 октомври 1985 година банките можат да ја ко-
ристат примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во формирањето на стоковни резерви на пченицата 
од домашно производство - во височина од 70% од состој-
бата на нивното побарување од организациите на здружен 
труд односно од други општествено-правни лица кај кои 
се формираат тие резерви." 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

О. бр. 47 
26 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

440. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 33 и чл. 61 и 

65 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во 
согласност со одредбите на Одлуката за критериумите за 
замена на кредитите од примарната емисија за селективни 
намени по пат на монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИТЕ УС-
ЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
1. Во Одлуката за општите услови, за начинот и по-

стапката за користење и враќање на примарната емисија 
(„Службен лист на CtpPJ", бр. 14/84 и, 10/85), во точка 7 по 
став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 1 

„Банката може, во согласност со својата ликвидност, 
а во рамките на утврдената можност за користење на при-
марната емисија врз основа на пропишаните стапки на ре-
есконтот и на поднесената документација, привремено да 
ги враќа и повторно да ги користи вратените средства на 
примарната емисија." 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 
О.бр. 48 

26 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

441. 
Врз основа на член 18 од Законот ф Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76,41/81 и 26/84), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 
и 15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛА-
ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 

Народната банка на Југославија („Служен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/83 и 66/84) во точка 2 став 1 зборовите: „годишно 
наназад“ се бришат, а зборовите: „од 91 ден“ се заменува-
ат со зборовите: „од 31 ден“. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Благајничките записи од став 1 на оваа точка се из-

даваат до вкупен износ од 32.000,000.000 динари, во апое-
ни од 10,000.000; 20,000.000; 50,000.000; 100,000.000 и 
500,000.000 динари." 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

О. бр. 50 
26 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

442. 
Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76,41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 
4 на Одлуката за целиаге и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1985 
ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-
дитната политика што ја спроведуваат Народната банка 
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на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, како и банките со 
својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-
тива и на динарските пласмани на банките утврдени во 
тон. 2 до 4 на Одлуката на целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година, со оваа одлука се 
регулираат обемот и динамиката на порастот на нето до-
машната актива и на динарските пласмани на основните и 
на здружените банки (во натамошниот текст: банките). 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1985 
година, ќе обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува најмногу до: 

- 6,0% на 31 ј^ли; 
- 7,0% на 31 август; 
- 8,0% на 30 септември; 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва најмногу до: 
- 9,4% на 31 јули; 
- 10,2% на 31 август; 
- 11,0% на 30 септември; 
3) порастот на нивните други кредити и побарувања 

во девизи од точка 7 потточка 2 под г) на оваа одлука ,да 
изнесува најмногу до 2,0% на 30 септември 1985 година. 

Банките се должни во периодот јули - септември да 
обезбедат дневно усогласување на порастот на динарските 
пласмани со утврдените месечни рамки од став 1, на од-
редбата под 2 на оваа точка. 

При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива и на другите кредити и побарувања во девизи, во 
смисла на став 1 од оваа точка, не се зема предвид ефектот 
на прометаната на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива, на динарските. 
пласмани и на другите кредити и побарувања во девизи, 
во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во однос на ни-
вната книговодствена состојба на 31 декември 1984 годи-
на, според образецот КЊ-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1984 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на од-
редбата под 2 од оваа точка. 

3. Банките што даваат кредити за извоз на стоки и ус-
луги, можат својата нето домашна актива и вкупните ди-
нески пласмани да ги зголемат над порастот утврден во 
точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, и 
тоа: 

1) за износот на порастот на кредитите за текушт из-
воз вклучувајќи ги и кредитите за производство и подго-
товка за извоз (без кредитите чиј рок на наплата е одложен 
и пласманите од средствата на Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка), а најмногу до: 9% на 
31 јули, 10,5% на 31 август и 12% на 30 септември 1985 го-
дина, во однос на книговодствената состојба на тие креди-
ти на 31 декември 1984 година; 

2) за износот на порастот на кредитите за извоз по ос-
нов на побарувањата чија наплата е одложена во соглас-
ност со посебни прописи, а најмногу до: 15% на 31 јули, 
20% на 31 август и 29% на 30 септември 1985 година, во од-
нос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 де-
кември 1984 година; 

3) за износот на порастот на кредитите за извоз на ка-
питални блага и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит во делот што се кредитира од сред-
ствата на Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка, а најмногу до: 10,0% на 31 јули, 12,0% на 31 
август и 14,4% на 30 септември 1985 година, во однос на 
книговодствената состојба на тие кредити на 30 јуни 1985 
година. 

4. Банките што даваат пласмани за сезонските залихи 
на домашна пченица од родот во 1985 година можат да ја 
зголемат својата нето домашна актива и вкупните динар-
ски пласмани над порастот утврден со точка 2 став 1 на 

одредбите под 1 и 2 од оваа одлука, за износот на порас-
тот на пласманите за производство и залихи на пченица 
над процентот од точка 2 став 1 на одредбата под 2 од 
оваа одлука, под услов пласманите за производство и за-
лихи на пченицата да се наплатуваат во согласност со 
пропишаните рокови односно со стварната состојба на за-
лихите и да не го отстапуваат неискористениот дел од по-
растот на пласманите во смисла на точка 10 од оваа одлу-
ка. 

Банките што оствариле пораст на пласманите за се-
зонските залихи на пченицата во смисла на став 1 од оваа 
точка, се должни тој пораст динамички да го усогласат та-
ка што тој да биде во рамките на пропишаниот можен по-
раст на нето домашната актива и на динарските пласмани 
на 30 ноември 1985 година. 

5. Банките што даваат пласмани за станбено-кому-
нална изградба можат својата нето домашна актива и 
вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот 
утврден во точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 од оваа. 
одлука, за износот на порастот на тие кредити над процен-
тот од точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука, а 
најмногу до: 1% на 31 јули, 2% на 31 август и 3% на 30 сеп-
тември 1985 година, во однос на состојбата на тие кредити 
на 31 декември 1984 година. 

6. Во рамките од точка 2 став 1 на одредбите под 1 и 2 
од оваа одлука, банките со својата деловна политика ќе 
обезбедат: 

1) приоритет на пласманите за финансирање на те-
куштата репродукција; 

2) инвестиционите кредити на банките во основните 
средства на корисниците на општествени средства побав-
но да се зголемуваат во однос на утврдените рамки на по-
растот на вкупните пласмани на банките, со тоа што во 
рамките на тоа да се обезбеди побрз растеж на инвестици-
оните кредити на банките во основните средства за при-
оритетни намени. 

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити 
на банките од став 1 на оваа одредба, инвестиционите кре-
дити на банките за други намени можат да се зголемуваат 
најмногу до 2,0% на 30 септември 1985 година во однос на 
нивната книговодствена состојба на 31 декември 1984 го-
дина. 

7. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа: 

1) динарските пласмани; 
2) девизните пласмани, и тоа: 
а) побарувањата во девизи од организациите на 

здружен труд настанати по основ на користењето на 
странски кредити, во смисла на Законот за заемно опреде-
лување на стоковните кредити во странство во 1983, 1984 
и 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 
22/84 и 71/84); 

б) инвестиционите кредити на банките од средствата 
на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМ-а, 

в) ССС кредити за увоз на стоки; 
г) други кредити и побарувања во девизи; 
3) друга актива и пасива во нето износ. 
8. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 

точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банката им ги дава на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица, на ин-
терните банки, на граѓанските правни лица и граѓаните, 
освен динарските пласмани што им ги даваат на банките, 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на По-
штенската штедилница. 

9. Под инвестициони кредити на банките во основни-
те средсдтва на корисниците на општествени средства ла 
приоритетни намени, во смисла на точка 6 став 1 од од-
редбата под 2 на оваа одлука се подразбираат кредитите 
на банките: за објектите што ќе придонесат за зголемува-
њет на извозот на стоки и услуги и за порационалната суп-
ституција на увозот, за производството на енергија од до-
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матни извори, за производството на храна, за производ-
ството и набавка на шински возила и бродови, за развој на 
малото стопанство, како и за модернизација и реконструк-
ција на капацитетите заради подобрување на нивното тех-
нолошко ниво во дејностите од значење за побрзо струк-
турно приспособување на стопанството, со истовремено 
започнување на неопходната изградба на нови објекти за-
ради обезбедување на континуитет на производството, по-
себно во областа на енергетиката и за изградба на објекти 
на водоснабдувањето, што се неопходни заради спречува-
ње на поголеми растројства во снабдувањето со вода. 

10. По исклучок, во рамките на нето домашната акти-
ва и на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 
2 до 9 од оваа одлука, обврската за ограничување на по-
растот нема да се применува на: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, на пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
погодени од земјотреси, на пласманите од дополнителни-
те и посебните средства што се користат за побрз развој 
на САП Косово, а најмногу до височината на остварениот 
прилив на средствата за тие намени во согласност со зако-
ните и другите прописи; 

2) инвестиционите кредити на банките од средствата 
на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМ-а; 

3) побарувањата во девизи од организациите на 
здружен труд настанати по основ на користење на стран-
ски кредити, во смисла на Законот за заемно определува-
ње на стоковните кредити во странство во 1983, 1984 и 
1985 година и ССС кредити за увоз на стоки, кои според 
посебен заклучок на Сојузниот извршен совет, во поглед 
на нивното изземање од обврската за ограничување, се 
изедначуваат со стоковните кредити од оваа одредба. 

Банките што ги имаат пласманите од став 1 на оваа 
точка се должни да обезбедат посебно следење на тие 
пласмани во своите книговодствени евиденции. 

11. Банките можат меѓусебно да си го отстапуваат не-
искористениот дел од порастот на динарските пласмани 
до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, 
во смисла на точка 2 став 1 на одредбата под 2 и став 5 од 
оваа одлука. 

Банките што не ќе остварат пораст на пласманите за 
извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 одредба под 
1 од оваа одлука можат да им го отстапат на други банки 
износот на неискористениот дел од порастот на пласмани-
те во смисла на таа одредба под услов тоа отстапување да 
се врши наменски само за давање на пласманите за извоз 
наведени во точка 3 одредба 1 на оваа одлука. 

Наменското отстапување на неискористениот дел од 
порастот на пласманите за извоз во смисла на став 2 од 
оваа точка можат да го вршат и банките од став 6 на оваа 
точка. 

Банките што не ќе остварат пораст на другите креди-
ти и на побарувањата во девизи во смисла на точка 2 став 
1 на одредбата под 3 од оваа одлука можат да им го отста-
пат на други банки износот на неискористениот дел од по-
растот на пласманите во смисла на таа одредба под услов 
тоа отстапување да се врши наменски само за давање на 
други кредити во девизи. 

Банките меѓусебно си го отстапуваат односно го при-
маат неискористениот дел од порастот на динарските 
пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25% во 
месецот, со тоа што периодот за кој го отстапуваат не 
може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно 
примениот дел на неискористениот пораст на динарските 
пласмани банката е должна да ја извести надлежната на-
родна банка во рок од 3 дена од денот на отстапувањето 
односно примањето на неискористениот дел на можниот 
пораст на динарските пласмани, и тоа со доставување на 
фотокопија од договорот или самоуправната спогодба за 
меѓусебното останување и примање на неискористениот 
дел од порастот на динарските пласмани склучен меѓу 

банките или помеѓу здружените банки и основните банки 
членки на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 10 
став 1 на одредбата под 1 од оваа одлука е поголем од по-
растот предвиден во точка 2 став 1 на одредбата под 2 од 
оваа одлука не можат да го отстапат неискористениот дел 
од можниот пораст на динарските пласмани, освен ако от-
стапувањето се врши меѓу банките во рамките на иста 
здружена банка од територијата на републиката односно 
на автономната покраина или помеѓу банките во рамките 
на исто здружение на банкарските организации. 

'12. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, спрема книговодствената состојба на кра-
јот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. Народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и доставуваат на Народната банка на Ју-
гославија збирни извештаи за состојбата на нето домаш-
ната актива и за динарските пласмани на банките на ниво 
на републиките односно на автономните покраини и по 
еден примерок на примените индивидуални извештаи на 
банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставува-
ње на билансите на банките. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа 
точка ќе им достави на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини обединет зби-
рен извештај за сите републики и автономни ћокраини. 

13. Извештаите од точка 12 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народна банка на Југославија. 

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1985 година. 

О. бр, 51 
26 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ,с. р. 

443. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во 

врска со точка 17 од Резолуцијата за општествено-економ-
скиот развој и економската политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/84), Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИ-

ЦА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, со овој договор да ги ут-
врдат заедничките обврски, одговорности и мерки со орга-
низиран откупена пченица од родот на 1985 година на 
единствениот југословенски пазар да се откупат околу 3,2 
милиони тони пченица или 63,6%. По републики и авто-
номни покраини откупот на пченица од родот на 1985 го-
дина треба да изнесува: 



Страна ЈОЗО - Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 29 јуни 1985 

- во илјади тони -

План за про- План за % на 
изводство во откуп во откуп 
1985 година 1985 година 3:2 

СР Босна и Херцеговина 450 220 48,9 
СР Македонија 261 150 57,5 
СР Словенија 165 75 45,5 
СР Србија надвор од те-
риториите на САП 1.235 600 48,6 
СР Хрватска 1.213 710 58,5 
СР Црна Гора 9 2 22,2 
САП Војводина 1.425 1.360") 95,4 
САП Косово 269 80 29,7 

СФРЈ: 5.027 3.197 63,6 

Член 2 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покра-
ини се согласни дека, во рамките на своите права и 
должности, ќе преземат мерки и активности за поттикну-
вање на организираниот откуп на пченица од родот на 
1985 година, вклучувајќи даночни и други олесненија, за-
ради обезбедување на планираниот обем на откупот со кој 
ќе се задоволат потребите на Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни дека откуп 
на пченица од родот на 1985 година ќе се врши само преку 
организации на здружен труд што се занимаваат со орга-
низирање на производството, со откуп, промет и прера-
ботка на пченица. 

Член 3 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни се согласни дека, во рамките на своите права и 
должности, ќе преземат мерки организациите на здружен 
труд што вршат организиран откуп на пченица од родот 
на 1985 година на производителите на пченица што прода-
ваат пченица од родот на 1985 година приоритетно и на-
времено да им обезбедат репродукционен материјал за 
есенската сеидба во 1985 година (семе, минерално ѓубри-
во, средства за заштита на растенијата, гориво и добиточ-
на храна). 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да преземаат мерки и актив-
ности организациите на здружен труд што се занимаваат 
со организирање на производството на пченица, со откуп 
и промет на пченица, да вршат откуп на пченица од родот 
на 1985 година по договорени цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченица од I класа 37,00 
2) пченица од И класа 36,00 
3) пченица од III класа 35,00 

Учесниците на овој договор се согласни откупот на 
пченица да се кредитира по цената од став 1 на овој член и 
таа цена да служи како основа за пресметка на вредноста 
на пченицата при утврдувањето на височината на учество-
то на кредити на банката и кредити од примарната емиси-
ја. 

Деловните банки не можат да користат кредит од 
примарната емисија за откуп на пченица ако од својот фи-
нансиски потенцијал кредитираат откуп на пченица по це-
на повисока од цената од став 1 на овој член. 

џ) Вклучувајќи и 160.000 тони семенска пченица. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина ќе го запре користењето 
на кредити од примарната емисија на банката и ќе ги на-
плати сите свои побарувања врз основа на дадените кре-
дити ако утврди дека банката и одобрувала кредит за от-
куп на пченица на организацијата на здружен труд по по-
висока цена од цената од овој член. 

Заради зголемување на откупот на пченица, извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини се соглас-
ни, во рамките на своите права и должности, да пред-
ложат утврдување на единствена откупна премија за пче-
ница од родот на 1985 година во износ од два динари по 
килограм пченица односно 2,50 динари по килограм 
брашно. Премијата би им се исплатувала на производите-
лите на пченица кои пченицата ја продаваат по цената од 
став 1 на овој член. 

Единствената откупна премија од два динари по ки-
лограм ќе им се исплатува на производителите на пченица 
при откупот на пченица од родот на 1985 година, а на про-
изводителите на брашно кога брашно им продаваат на ку-
пувачи од друга република или автономна покраина купу-
вачите на брашно ќе им исплатуваат премија во износ од 
2,50 динари за килограм брашно. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој договор, се согласни дека, во 
рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки 
и активности заради поттикнување на организациите на 
здружен труд однапред да договараат испораки на пчени-
ца или брашно и во меѓусебните односи да ги решат пра-
шањата за начинот на исплата на премии на производите-
лите на пченица од родот на 1985 година за испорачаните 
количини пченица или брашно, заради рамномерна снаб-
деност на единствениот југословенски пазар. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни да му пред-

ложат на Советот на гувернерите на Народната банка на 
Југославија да утврди: 

1) стапката на реесконтот за кредитирање на залихи-
те на пченица од родот на 1985 година да се зголеми на 
70%, со тоа што за монетарните ефекти од зголемувањето 
на стапката на реесконтот и ефектите од порастот на це-
ните да се зголемат рамките на примарната емисија. Пре-
сметка на вредноста на залихите на пченица ќе се врши по 
цените од овој договор согласно со точка 5 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и заедничките основи на кјредитната политика во 
1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84); 

2) при пропишувањето на ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на плесманите на банките да се 
овозможи непречено кредитирање на откупот на залихи 
на пченица од родот на 1985 година. 

Реесконтен кредит за кредитирање на залихи можат 
да користат организациите на здружен труд што пченица-
та ја користат за производство на брашно, а ја откупуваат 
по цените од член 4 на овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни да се презе-
мат потребни мерки за формирање и на други извори за 
финансирање на залихи на пченица односно брашно вклу-
чувајќи и средства за регресирање на каматните стапки за 
држење залихи на тие производи. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни дека во рам-

ките на своите права и должности ќе преземат мерки, во 
согласност со прописите, на организациите на здружен 
труд што не вршат организиран откуп и промет на пчени-
ца по цените од член 4 на овој договор да им се одземе 
правото на сите кредити на банките и дотогаш користени-
те кредити да се наплатат, заради што Сојузниот пазарен 
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инспекторат и органите на пазарните инспекции на репуб-
ликите и автономните покраини ќе преземаат ефикасни 
мерки за контрола и ќе поднесуваат пријави до банките, 
до народните банки на републиките и до народните банки 
на автономните покраини заради преземање на мерките 
од тон. 13 и 15 на Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1985 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85). 

Член 8 
Сојузниот извршен совет, како учесник на овој дого-

вор, ќе донесе прописи со кои ќе се забрани употреба на 
пченицата за добиточна храна и со кои ќе се обврзат орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со прера-
ботка на пченица на индивидуалните земјоделски произ-
водители на пченица да им продаваат трици во количина 
најмалку од 10% од пченицата продадена на таа организа-
ција, ако производителот на пченица го бара тоа. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземат мерки и ак-
тивности услугите на комбајнирање и вршидба да се на-
платуваат во пченица и тие количини пченица да им се 
продаваат на организациите што се занимаваат со органи-
зирано производство, откуп, промет и преработка на пче-
ница. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права ц должности, да преземат мерки над-
лежните органи да преземаат со закон предвидени мерки 
против организациите на здружен труд што продаваат 
или купуваат пченица а при откупот на пченица не се при-
држуваат кон одредбите на овој договор или го условува-
ат прометот на пченица. 

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-
ките на своите права и должности, ќе обезбедат едистве-
ност на сите пазарни инспекции во вршењето надзор и 
преземањето мерки. 

Член 11 
- Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го 

следат остварувањето на овој договор и дека петнаесет-
дневно ќе се известуваат за состојбата и спроведувањето 
на договорот. 

Член 12 
Во случај на неизвршување на обврските од овој до-

говор, учесниците на овој договор заеднички ќе ги разгле-
даат причините и последиците од неизвршувањето на тие 
обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно от-
странување и поведување постапка против организациите 
на здружен труд што не се придржуваат кон одредбите на 
овој договор. 

Член 13 
Секој учесник на овој договор може да даде иниција-

тива за повторно разлгедување на прашањата и односите 
што се предмет на овој договор, како и за измени и допол-
ненија на овој договор. 

Член 14 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на Сојузниот извршен совет, на 

извршните совети на собранијата на републиките и на из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини. 
Белград, 27 јуни 1985 година 

За Сојузниот.извршен совет, 
Димитрие Тасиќ, с.р. 

член на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 

Мирко Пуљиќ, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Дургут Едиповски, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 

Метка Одерлап, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

Лука Мачкиќ, с.р. 

За Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, 

Богдан Јанков, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 

Рајко Вукчевиќ, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 

Александар Илиќ, с.р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина, 

Ленке Бертон, с.р. 
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