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НА СОЦИЈАЛ УСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ«' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Четврток, 21 октомври 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 63 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 5 динари. — 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

694. 
Врз основа на член 50 од Законот за девизното 

работен^ и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 61/82) и член 39 став 
2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/32) Сојузниот из-
вршен савет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ 
ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИ-
ЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА УВОЗ И ПЛАКАЊЕ, КАКО И ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА 
1. За определување на основицата за пресмету-

вање на царината и на другите увозни давачки, ако 
вредноста на стоките е изразена во странска кон-
вертибилна валута, пресметување на таа валута во 
динари се врши според продажниот курс на таа ва-
лута утврден на претпоследниот меѓубанкарски сос-
танок на девизниот пазар во месецот што му прет-
ходи на месецот во кој настанала обврската за пла-
ќање на царина за стоките што се увезуваат. 

Исклучително од одредбите на став 1 од оваа 
точка, за определување на основицата за пресмету-
в а л е на царината и на другите увозни давачки, ако 
за стоките што се увезуваат обврската за плаќање 
на царина настанува во периодот од 22 до 31 ок-
томври 1982 година, а вредноста на стоките е изра-
зена во странска валута, пресметување во динари се 
врши според продажниот курс на таа валута утвр-
ден во курсната листа бр. 208 формирана врз основа 
на прописот на Сојузниот извршен совет од 21 ок-
томври 1982 година". 

Текстот на ст. 3 до 5 од оваа точка е даден во 
анексот кон оваа одлука и е објавен во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

2. За определување на основицата за пресмету-
вање на даночните олесненија за остварениот деви-
зен прилив при извозот, во конвертибилна валута, 
се зема продажниот курс на таа валута утврден на 
претпоследниот теѓубанкарски состанок на девиз-
ниот пазар во месецот што му претходи на месецот во 
кој е остварен девизниот прилив. 

Исклучително од одредбата на став 1 од оваа 
точка, за определување на основицата за пресмету-
вање на даночните олесненија за остварениот де-
визен прилив при извозот во конвертибилна валута 
за периодот од 22 до 31 октомври 1982 година, се зе-
ма продажниот курс на валутата утврден во курсна-
та листа бр. 208 формирана врз оанова на прописот 
на Сојузниот извршен совет од 21 октомври 1982 го-
дина". 

Текстот на ст. 3 до 5 од оваа точка е даден во 
анексот кон оваа одлука и е објавен во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

3. За определување на основицата од точ. 1 и 2 
на оваа одлука ќе се применуваат курсевите од 

курсната листа на девизниот пазар, со земање на 
првите два децимални места, занемарувајќи го тре-
тото и четвртото. 

4. За искажување на правото на увоз и плаќа-
ње, како и за потребите на статистиката, од 1 ј а -
нуари 1983 година, ќе се применуваат следните 
курсеви: 

Единица 
на Назив на валутата Динари 

валутата 

1 2 3 

1 САД долар (USA ?) 63,40 
100 австриски шилинзи (Asch) 358,50 
100 белгиски франци (Bfr) 129,70 
100 дански круни (Dkr) 712,30 

1 англиска фунта (Lstg) 108,30 
100 француски франци (FF) 889,50 
100 холандски флорини (Hfl) 2.301,30 
100 италијански лири (Lit) 4,40 

1 канадски долар (Can $) 51,50 
100 заподногермански марки (DM) 2.527,20 
100 норвешки круни (Nkr) 875,60 
100 швајцарски франци (Sfr) 2.947,50 
100 шведски круни (Skr) 864,50 
100 фински марки (Fmk) 1.161,10 
100 јапонски јени (Yen) 23,60 
100 шпански пезети (Pz) 55,60 

1 кувајтски динар (Kuv. dinar) 217,80 
1 ирачки динар (Ir. dinar)' 216,40 
1 австралиски долар 60,00 

100 драхми 85,90 
1 пресметковен долар 63,40 

5. Курсевите на странските валути од точ. 1 до 
3 на оваа одлука за статистичко следење ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1983 година. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на курсевите на странските валути за определување 
на основицата за пресметување на царината и на 
другите увозни давачки, на даночните олесненија за 
остварениот девизен прилив при извозот и за иска-
жување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/81, 42/81 и 8/82), освен точка 4 на таа 
одлука која останува во сила до 31 декември 1982 
година". 

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

Е. л. бр. 433 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 
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695. 
Врз основа на член 6 од Законот за вршење на 

менувачки работи и за прометот на ефекитвни 
странски пари во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61 /82), на предлог од Народната банка 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАЧКАТА 

ПРОВИЗИЈА 

1. Менувачката провизија што овластените бан-
ки им ја -исплатуваат на овластените менувачи од 
член 2 на Законот за вршење на менувачки работи 
и за прометот на ефективни странски пари во Ј у -
гославија изнесува 1,50°/о. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, менувачката провизија што им се исплатува 
на овластените менувачи на граничните премини и 
царинарници^ и на другите организациони единици 
на царинската служба што вршат менувачки работи 
на граничните премини, изнесува 2°/о. , 

2. Менувачката провизија што овластените бан-
ки му ја исплатуваат на Авто-мото сојузот на Ј у -
гославија за продадени бензински бонови изнесу-, 
ва 2 Vo. 

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

Е. п. бр. 432 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

696. 
Врз основа на член 3 став 2 и член 8 став 1 

од Законот за вршење на менувачки работи и за 
прометот на ефективни странски пари во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА 

МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Купување и продажба на ефективни странски 
пари, патнички и банкарски чекови и на кредитни 
писма (странски средства за плаќање), како и на 
бензински бонови вршат овластените банки, пошти-
те, овластените менувачи, царинарниците и другите 
организациони единици на царинската служба. 

За извршување на купувањето од став 1 на оваа 
точка, освен за бензинските бонови, се издава потвр-
да за купување. 

Потврдата од став 2 на оваа точка може да се 
издаде и на лента на пресметковни машини, која 
мора да ги има сите податоци пропишани за потвр-
дата за купување и да биде снабдена со печат и со 
потпис на овластените лица. 

Потврдата од став 2, односно став 3 на оваа 
точка се издава во оригинал и две копија. 

."Купувањето на странски средства за плаќање 
од став 1 на оваа точка се врши со исплата во гото-
ви пари, а почнувајќи од 1 јануари 1983 година — 
во готови пари и во чекови што ги издава Народна-
та банка на Југославија. 

2. Овластените банки, поштите и овластените 
менувачи, освен на странски средства за плаќање 
од точка 1 на оваа одлука, вршат и откуп на пат-
нички чекови што ги издава Народната банка иа 
Југославија, кои гласат на динари а се продаваат 
преку банките во странство. 

3. Продажба на странски средства за плаќање на 
странски лица (ретрансфер) се врши исклучиво во 
височина на неискористените чекови што ги издава 
Народната банка на Југославија, а кои гласат на 
динари, со патна исправа. 

При продажбата на девизите од став 1 на оваа 
точка се издава потврда за продажбата, во која се 
специфицираат броевите на чековите врз основа на 
кои се врши ретрансферот, и во која се внесуваат 
името и презимето на корисникот на ретрансферот и 
бројот на патната исправа. Ретрансферот не може 
да се изврши ако подносителот на барањето ја нема 
потврдата од точка 1 став 2 односно од став 3 на оваа 
одлука. _ 

Образецот на потврдата од точка 1 став 2, од-
носно став 3 и точка 3 став 2 на оваа одлука го про-
пишува со упатство Народната банка на Југо-

- славија. 
4. Ефективните странски пари примени за про- ' 

дадени бензински бонови на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 

1 се предаваат на овластената банка на ист начин 
како и другите ефективни странски пари откупени 
од страна на овластениот менувач. 

5. Овластените менувачи, односно поштите, ги 
вршат менувачките работи врз основа на договори-
те за вршење на менувачки работи што ги склучу-
ваат со овластената банка, односно врз основа на 
спогодба со Поштенската штедилница. 

Договорот за продажба на бензински бонови 
овластениот менувач го склучува со Авто-мото со-
јузот на Југославија. 

Договорите за вршење на менувачки работи, 
што се склучени пред денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, остануваат и понатаму во сила, со 
тоа што до 1 јануари 1983 година на тие договори 
мора да се прибави согласност од народната банка 
на републиката, односно од народната банка на ав 7 
тономната покраина. 

6. Договорите од точка 5 на оваа одлука се ск-
лучуваат на неопределено време, со тоа што отказ-
ниот рок за раскинување на договорот не може да 
биде пократок од 90 дена. 

Договорите од точка 5 на оваа одлука се склу-
чуваат на типски образец, што го пропишува со 
упатство Народната банка на Југославија. 

7. Менувачките работи од точка 1 на оваа од-
лука можат да ги вршат овластените банки, пош-
тите, овластените менувачи, царинарниците и дру-
гите организациони единици на царинската служба, 
само под услов: 

1) вршењето на менувачките работи да е реги-
стрирано к а ј надлежниот суд, освен кога тие работи 
ги вршат царинарниците, и другите организациони 
единици на царинската служба и поштите; 

2) менувачките работи да ги вршат согласно со 
законите, со други прописи и со упатствата на На-
родната банка на Југославија, односно на овласте-
ната банка и на Поштенската штедилница; 

3) да имаат соодветни простории за вршење на 
менувачки работи што ги исполнуваат хигиенско-
-техничките услови, во согласност со прописите; 

4) во просториите за вршење на менувачки ра-
боти да имаат каса, односно други средства за без-
бедно чување на ефективни домашни странски пари 
и на други хартии од вредност; 

5) да имаат ознака со посебен натпис: „менувач-
ница" на еден од јазиците на народите, односно на-
родностите на Југославија и најмалку на еден од 
светските јазици; 
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6) да имаат постојано, на видно место, истакна-
та важечка листа на курсевите на ефективни стран-
ски пари; 

7) да, е извршено осигурување од можна штета 
(кражба, пожари и ел.), како и од штета што може 
да настане со откуп на фалсификувани странски 
пари и чекови; 

8) работниците кои ќе работат на менувачките 
работи да го здружиле трудот на (неопределено вре-
ме и стручно да се обучени за вршење на менувач-
ките работи и за водење на сите пропишани еви-
денции и пресметки, како и да знаат најмалку 
еден светски јазик. 

Исклучително од одредбите на став 1 од оваа 
точка, на бродовите и во меѓународните возови, ме-
нувачките работи можат да ги вршат и поединци, 
врз основа на посебно овластување добиено од бан-
ката со која овластениот менувач има склучен д о -
говор. 

8. Овластените менувачи, освен царинарниците 
и други организациони единици на царинската слу-
жба, ги вршат менувачките работи во свое име, а за 
сметка на овластената банка, а поштите — во име 
и за сметка на Поштенската штедилница. 

9. Купување и продажба на странски средства 
за плаќање од точка 1 на оваа одлука се врши само 
за валутите од листата на курсевите на ефективни-
те странски пари, што ја издава надлежниот орган 
на Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. 

Купувањето и продажбата на странски средства 
за плаќање од став 1 на оваа точка се врши според 
курсевите утврдени во листата од тој став што ва-
жат на денот на купувањето, односно продажбата. 

10. При откупот на странски средства за пла-
ќање од точка 1 на оваа одлука на странката не и 
се пресметува провизија и друг трошок. 

Овластената банка им исплатува провизија на 
менувачот, на овластениот менувач, на Авто-мото 
сојуз на Југославија, на царинарницата и на други 
организациони единици на царинската служба, на 
начин и во рокови што се утврдени со договорот од 
точка 5 на оваа одлука. 

11. Овластената банка, односно Поштенската 
штедилница е должна на овластениот менувач, од-
носно на поштата со која има склучен договор, од-
носно спогодба за извршување на менувачки рабо-
ти, навреме да им доставува упатства, важечка 
листа на курсевите на ефективни странски пари, 
обрасци на потврди за купување, односно продажба 
и други обрасци што се користат во вршењето на 
менувачките работи. 

Овластената банка не може да му засметува 
трошоци на овластениот менувач за обрасците од 
став 1 на оваа точка, освен за Збирката на описите 
на странските пари во оптек и за фалсификатите 
на странски пари, што ја издава Народната банка 
на Југославија. Поштите тие односи ги регулираат 
во Поштенската штедилница. 

Авто-мото сојузот на Југославија е должен ов-
ластените менувачи навремено да ги снабдува со 
бензински бонови, со упатства и со други обрасци 
што се користат во вршењето на менувачките ра-
боти. 

12. Обрасците на потврдите за купување, однос-. 
но за продажба на странски средства за плаќање 
ги издава овластената банка, односно Поштенската 
штедилница во блокови што мораат да имаат утвр-
дени сериски броеви. Обрасците на потврдите во се-
кој блок мораат да имаат и утврден сериски број 
и не смеат да се кинат ниту уништуваат. 

Овластената банка, односно Поштенската ште-
дилница & должна да обезбеди евиденција за изда-
дените блокови на обрасци на потврдите од став 1 
на оваа точка. 

L .. * 

13. Упатство за применување на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 46 
20 октомври 1982 година 

Белград } 

Заменик-претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковић, е. p. 

697. 

Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 од Законот за вр-
шењето на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/82), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИСПРАЌАЊЕ, 
ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТ-
КИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА 

И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Испраќањето во странство на откупените 
ефективни странски пари го врши банката овласте-
на за работите со странство. 

Народната банка на Југославија испраќа го 
странство ефективни странски пари купени на Ме-
ѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. „ 

Банката овластена за работите со странство е 
должна ефективните странски пари што ги испрћка 
во смисла на став 1 од оваа точка претходно да ги 
осигура к а ј заедницата на осигурувањето. 

2. Осигурувањето на ефективните странски natHi. 
во смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука се врши 
врз основа на договорот што банката овластена зч 
работите со странство го склучува со заедницата на 
осигурувањето. 

Договорот од став 1 на оваа точка банката ов-
ластена за работите со странство не може да го склу-
чи без претходна согласност од Народната банка нп 
Југославија. 

За платените трошоци на осигурувањето на ис-
праќањето во странство на ефективните странски 
пари според договорот од став 1 на оваа точка. На-
родната банка на Југославија врз основа на доку-
ментот за платеното осигурување, и врши исплату-
вање на банката овластена за работите со странство. 

Средствата од став 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија ги одобрува во рок од три ра- \ 
ботни дена од денот на приемот на барањето за ис-
плата. 

3. Испратените ефективни странски пари од то**-
ка 1 на оваа одлука се полагаат на. девизните смет-
ки на Народната банка на Југославија во странство. 

За износот на откупените ефективни странски 
пари од точка 1 на оваа одлука, што банката овлас-
тена за работите со странство не ги испратила во 
смисла на став 1 од оваа точка туку ги задржала за 
исплата по девизните сметки и девизните штедни 

I t 
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влогови на граѓаните, таа банка е должна девизите 
да ги пренесе од својата девизна сметка во стран-
ство на сметките на Народната банка на Југославија. 

Преносот на девизите во смисла на став 2 од 
оваа точка банката овластена за работите со стран-
ство ги врши во рокот од точка 4 на оваа одлука. 

Откупените ефективни италијански лири — 
банкноти се испраќаат директно до Народната банка 
на Словенија. 

4. Банката овластена за работите со странство 
ги испраќа откупените ефективни странски пари во 
странство и ги полага на девизните сметки на На-
родната банка на Југославија, најдоцна во рок од 
10 дена од денот на извршената пресметка за отку-
пот. Во тој рок и се испраќаат на Народната банка 
на Словенија и откупените ефективни италијански 
лири од точка 3 став 4 на оваа одлука. 

Девизите што се испраќаат и полагаат на смет-
ките на Народната банка на Југославија во смисла 
на став 1 од оваа точка и испратените ефективни 
италијански лири од точка 3 став 4 на оваа одлука 
овластената банка ги пресметува десетдневно, врз 
основа на документите и податоците за извршениот 
откуп на ефективните странски пари. 

Банката овластена за работите со странство мо-
ж е обврската на преносот на девизите по основ на 
отгупените ефективни грчки драхми да ги извршу-
во со пренос на девизите во едната или во обете ин-
тервентни валути (САД долари и DM) пресметано по 
средниот курс што важи на денот на давањето на 
налогот за пренос на девизите или откупените грчки 
драхми да ги доставува до Народната банка на Ј у -
гославија. 

5. Девизите остварени по основ на извршениот 
откуп на чекови и кредитни писма, банката овлас-
тена за работите со странство ги пренесува на смет-
ките на Народната банка на Југославија во стран-
ство, во рок од 30 дена од денот на извршената пре-
сметка за откупот на чекови и кредитни писма. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, преносот на девизите од тој став банката овлас-
тена за работите со странство може да го изврши 
преку сметката 700 која се води к а ј Народната бан-
ка на Југославија, ако износот на девизи што се 
пренесува е помал од 20.000 САД долари, или во 
противвредност на тој износ во друга девиза. 

Девизите што ги пренесува во смисла на ст. 1 и 
2 од оваа точка, банката овластена за работите со 
странство ги пресметува десетдневие, врз основа на 
документите и податоците за извршениот откуп на 
чекови и кредитни писма. 

Девизите по основ на бензинските бонови про-
дадени во странство, банката овластена за работите 
со странство ги пренесува на сметките на Народна-
та банка на Југославија во рок од 10 дена од денот 
на одобрувањето на девизите по тој основ на нејзи-
ната девизна сметка во странство. Одобрената ди-
нарска противвредност таа банка му ја пренесува 
на корисникот на дознаката. 

Девизите остварени по основ на продадените 
бензински бонови во Југославија се полагаат на 
сметките на Народната банка на Југославија во 
странство на начинот предвиден во точка 1 и во ро-
ко! предвиден во точка 4 на оваа одлука. 

в. Странските средства за плаќање од точ. 1 и 
5 на оваа одлука што ќе ги откупат поштите, Пош-
тенската штедилница ги испраќа односно ги прене-
сува преку банката овластена зо работите со стран-
ство на начинот и во рокот што се предвидени во 
точка 4 став 1 и во точка 5 став 1 на оваа 'одлука. 

7. Банката овластена за работите со странство 
може својата обврска на преносот на девизите од 

точка 5 на оваа одлука да ј а извршува во конкрет-
на валута што ќе ја оствари или во едната односно 
во обете интервентни валути (САД долар и DM), 
пресметано по средниот курс што в а ж и на денот на 
давањето на налогот за преносот ва девизите. 

8. За девизите положени на сметките на На-
родната банка ита Југославија во смисла на точка 3 
од оваа одлука односно пренесени во смисла на 
точка 5 од оваа одлука, Народната банка на Југо-
славија и одобрува на овластената банка динарска 
противвредност, по средниот курс што в а ж и на де-
нот на полагањето односно на преносот на девизите. 

Одобрувањето на денарската противвредност од 
став 1 на оваа точка, Народната банка на Југосла-
вија го врши на жиро-сметката на овластената бан-
ка која положила односно пренела девизи на смет-
ките на Народната банка на Југославија. 

9. Обврската за полагање на девизите од точка 
4 на оваа одлука, односно преносот на девизите од 
точка 5 на оваа одлука, банката овластена за де-
визно-валутни работи во земјата ја извршува преку 
банката овластена за работите со странство. 

10. Народната банка на Југославија им одобру-
ва аванси на овластената банка, на Поштенската 
штедилница, на овлатените менувачници, на цари-
н а р н и ц и ^ и на држите организациони единици на 
царинската служба за откупот на ефективни стран-
ски пари, чекови и кредитни писма преку народна-
та банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина. 

Авансите од став 1 на оваа точка за вршењето 
на менувачки работи народната банка на републи-
ката односно народната банка на автономната пок-
раина ги одобрува преку овластената банка со која 
овластениот менувач, односно царинарницата и дру-
га организациона единица на царинската служба 
има склучен договор за вршењето на менувачки ра-
боти. Авансите за вршењето на менувачки работи 
што ги вршат поштите, народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната 
покраина и ги одобрува на Поштенската штедил-
ница. 

Овластената банка, односно Поштенската ште-
дилница е должна во рок од два дека од денот на 
добивањето на авансот од став 2 ва оваа точка да 
му одобри на овластениот менувач, на поштата, на 
царинарницата и на друга организациона единица 
на царинската служба динарски средства (готови 
пари и чекови што гласат на динари) за купување-
то на странски средства за плаќање. 

Авансите од став 2 на оваа точка Народната 
банка на Југославија ги одобрува во динари и во 
чекови што ги издава и што гласат на динари. 

11. Динарските средства примени како аванс од 
точка 10 на оваа одлука можат да се користат само 
за намените предвидени во став 1 на таа точка. 

12. Авансот од точка 10 на оваа одлука народ-
ната банка на републиката односно народната бан-
ка на автономната покраина го одобрува сразмерно 
со месечниот откуп на странски средства за плаќа-
ње. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина по потреба, ја 
усогласува височината на тие аванси врз основа на 
податоците за извршениот откуп на странски сред-
ства за плаќање во претходните месеци. 

13. Народната банка на републиката, народната 
банка на автономната покрила и Народната банка 
на Југославија вршат контрола за наменетата упот-
реба на авансите од точка 10 на оваа одлука. , 

14. Упатство за применувањето на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за откупот и 
отправањето на ефективни странски пари („Служ-
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бен лист на СФРЈ", бр. 62/77) и Одлуката за пренос 
на девизите на Народната банка на Југославија ос-
тварени со откуп на ефективни странски пари, че-
кови, кредитни писма и продадени бензински боно-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/81 и 35/81). 

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

О. бр. 47 
20 октомври 1982 година 

Белград < 

Заменик — претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик — гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Велиновиќ, е. р. 

698. 
Врз основа на член 12 ст. 2 и 3 од Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефек-
тивни странски пари во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 61/82), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТУВАЊЕТО ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНСКИ ПАРИ СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕ-

ДИТНИ (ПИСМА 

1. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина може да 
даде одобрение за купување и продажба на стоки 
и услуги со наплатување во ефективни странски пари 
странски чекови и кредитни писма (во натамошниот 
текст: странски средства за плаќање), освен за купу-
вање на стоки од консигнациони складишта, под 
условите предвидени со оваа одлука. 

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука Народ-
ната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина го издава само ако оцени 
дека странското лице од објективни причини не би-
ло во можност да изврши замена на странски сред-
ства за плаќање во овластена банка, пошта или к а ј 
овластен менувач. 

Одобрението од точка 1 на оваа одлука се издава 
за секоја поединечна работа, а на образложено ба-
рање од организација на здружен труд или од друго 
домашно правно лице, ако одлука за тоа донел над-
лежниот орѓан на управувањето на таа организа-
ција на здружен труд, односно на друго домашно 
правно лице. 

3. Странски средства за плаќање наплатени врз 
основа на издадените одобренија од точка 1 на оваа 
одлука имаат третман на странски средства за пла-
ќање заменети во овластена менувачница и прода-
вачот на стоки или услуги тие средства и ги пре-
дава на овластена банка, која ги полага односно и 
ги пренесува на Народната банка на Југославија во 
роковите од точ. 4 и 5 на Одлуката за начинот и ро-
ковите за испраќање, полагање и пренос на девизи 
на сметките на Народната банка на Југославија ост-
варени со откуп на ефективни странски пари, че-
кови, кредитни писма и со продажба на бензински 
бонови („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/32). 

4. Одобрението од точка 1 на оваа одлука може 
да се издаде под услов наплатувањето во странски 
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средства за плаќање да се врши во валутите од лис-
тата на курсевите на ефективни странски пари што 
ја издава надлежниот орган на Меѓубанкарскиот 
состанок на девизниот пазар. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за условите под 
кои плаќањето и наплатувањето во работењето со 
странство се врши во ефективна странска валута 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр, 61/77 и 9/78). 

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

Q. бр. 49 
20 октомври 1932 година 

Белград 

Заменик-Цретседател 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Вељковић, е. p. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије", во број 2 од 16 јануари 1982 година објавува: 

Закон за избор и отповик на делегати во Собра-
нието на Социјалистичка Република Србија (пречи-
стен текст); 

Закон за избор и отповик на делегати во собра-
нијата на општините (пречистен текст); 

Закон за избор и отповик на членовите на деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници (пречистен текст). 

Во број 3 од 23 јануари 1982 година објавува: 

Правилник за начинот на остварувањето и ис-
платата на премија за пченица; 

Правилник за основните податоци што треба дт 
ги содржи програмата за пошумување на голини, 
мелиорација на деградирани шуми и грмушки, нега 
на шумски насади, проект за изградба на наумски 
патишта, како и за начинот на утврдувањето доли 
работите се извршени според таа програма односно 
проект; 

Правилник за начинот на остварувањето и ис-
платата на регрес за определени видови семиња; 

Правилник за начинот на остварувањето и ис-
платата на премија за соја; 

Правилник за начинот на остварувањето и ис-
плата за кравјо, козјо и овчо млеко; 

Самоуправна спогодба за основите на планот на 
Републичката заедница за наука на Србија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година; 

Самоуправна спогодба за основите на планот на 
Републичката заедница за социјална заштита за пе-
риодот од 1981 до 198-5 година. 

Во број 4 од 25 јануари 1982 година објавува: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
финансискиот план на Републичката заедница за 
физичка култура за 1981 година; 

Одлука за усвојување на финансискиот план на 
Републичката заедница за физичка култура за 1982 
година; 

% 
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Одлука за височината на издвојувањето и начи-
нот на користењето на средствата на резервниот 
фонд; 

Одлука за условите, обемот и начинот на уче-
ството на Републичката самоуправна интересна за -
едница за пензиско и инвалидско осигурување на 
работниците, Белград и за трошоците за користење 
на специјалиЈзираните заводи за превенција на ин-
валидноста и рехабилитацијата; 

Одлука за дополнение на Одлуката за утврдува-
ње на работните места на кои стажот на осигурува-
њето се смета со зголемено траење; 

.. Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на работните места на кои стажот на осигуру-
вањето се смета со зголемено траење; 

Одлука за дополнение на Одлуката за инстру-
ментите за финансирање на основните заедници на 
пензиското и на инвалидското осигурување; 

Одлука за дополнение на Одлуката за пресмету-
вање и плаќање на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување за определени категории осигу-
реници и лица надвор од работен однос; 

Самоуправна спогодба за основите на планот на-
Републичката водостопанска самоуправна интересна 
заедница на Србија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина. 

Бо број 5 од 25 јануари 1982 година објавува: 

Правилник за евиденциите и обрасците за оства-
рување на здравствена заштита; 

Преглед на збирните стапки на даноците и при-
донесите од личните доходи на работниците од ра -
ботен однос; 

Преглед на збирните стапки на даноците и при-
донесите од личните доходи од авторски права; 

Преглед на збирните стапки на даноците и при-
донесите од личните доходи од самостојно вршење 
на занаетчиски и на други стопански дејности и од 
самостојно вршење на професионални дејности — н а 
обврзниците на кои данокот и придонесите им се ут-
врдуваат во процент од секој поединечно остварен 
бруто приход. 

Во број 17 од 31 мај 1982 година објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за са-
моуправните интересни заедници за наука; 

Одлука за определување на Основната стопан-
ско-инвестициона банка — Инвестбанка Белград за 
вршење на работите на издавање и исплата на об-
врзници врз основа на уплатен заем за намирување 
на обврските на Социјалистичка Република Србија 
преземени од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово спрема Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и автономни покраини во пери-
одот до 1980 година: 

Одлука за измени на Одлуката за височината на 
надоместот 1пто се плаќа за друмски моторни возила; 

О д л у к а в а намените и критериумите за насочу-
вање на дел од паричните средства на бпштествено-
-политичките заедници депонирани ка ј Народната 
банка на Србија: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
условите и начинот на издавањето и користењето на 
„Службен гласник на СРС — Посебно гласило"; 

Самоуправна спогодба за здружување на сред-
ства за заедничките потреби и интереси што се ос-

тваруваат во Републичката заедница за социјална 
заштита во 1982 година. 

Во број 19 од 6 април 1982 година објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата; 

Закон за организацијата и работата на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Србија, ^ 

Закон за организацијата на републичката упра-
ва; 

Закон за измени на Законот за противградната 
заштита; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
самопридонес; 

Закон за дополнение на Законот за Самоуправ-
ната интересна заедница за економски односи со 
странство; 

Општествен договор за отстранување односно 
искоренување на определени заразни болести за пе-
риодот од 1981 до 1985 година. 

Во број 20 од 10 април 1982 година објавува: 

Правилник за усогласување на цивилната инва-
лиднина и на инвалидскиот додаток со движењето 
на просечните лични доходи во 1981 година; 

Правилник за зголемување на инвалидскиот до-
даток, посебниот инвалидски додаток и на додатокот 
за нега; 

Правилник за измени на Правилникот за начи-
нот и постапката на упатување на корисници на 
здравствена заштита на лекување во странство. 

Во број 22 од 24 април 1982 година објавува: 

Закон за измени на Законот за начинот на рас-
полагањето со вишоците на приходите на буџетите 
на општествено-политичките заедници и со вишо-
ците на приходите на самоуправните интересни за -
е д н и ц и остварени во 1980 година; 

Преглед на чистиот личен доход по условен ра-
ботник во стопанството, индексите на чистите лични 
доходи по работник во стопанството и индексите на 
вкупно издвоените средства за заедничка потрошу-
вачка по работник во стопанството, остварени во пе-
риодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година; 

Преглед на податоците за чистиот личен доход 
по условен работник, според подгрупите дејности и 
односот спрема просекот во стопанството на Репуб-
ликата во периодот од 1 јануари до 31 декември 1982 
година; 

Преглед на податоците за вкупно издвоените 
средства за заедничка потрошувачка по работник, 
според подгрупите дејности во периодот од 1 јануа-
ри до 31 декември 1981 година; 

Преглед на остварениот чист доход по работник 
и чистиот личен доход по работник според подгру-
пите дејности во периодот од 1 јануари до 31 декем-
ври 1981 година. 

Во број 24 од 30 април 1982 година објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
општествениот правобранител на самоуправувањето; 

Закон за измени и дополненија на Закон за ра-
ботните односи; 

Закон за општествените организации и здруже-
нијата /на граѓаните; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на Социјалистичка Република Србија за 
1982 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства на Самоуправната интересна 
заедница за железнички сообраќај за територијата 
на Социјалистичка Република Србија, без терито-
риите на социјалистичките автономни покраини; 

Закон за дополнение на Законот за данокот на 
нестопански и непроизводствени инвестиции; 

Закон за користење на средствата на Републи-
ката за унапред ување на сточарството во 1982 го-
дина; 

Закон за дополнение на Законот за данокот од 
доходот на организациите на здружен труд; 

Закон за испитување на потеклото на имотот; 
Закон за дополнение на Законот за посебниот 

данок од доходот на организациите на здружен труд 
за интервенции на Социјалистичка Република Ср-
бија во стопанството; 

Закон за дополнение .на Законот за стапките иаѕ 
републичкиот данок од личниот доход и на репуб-. 
личките даноци од доходот на организациите на 
здружен труд и за даночното ослободување; 

Закон за дополненија на Законот за утврдување 
и наплата на данок; 

Закон за користење на средствата на Републи-
ката за поттикнување на развојот на определени 
дејности на недоволно развиените погранични под-
рачја; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
фондовите на заедничките резерви формирани за 
територијата на општествено-политичката заедница; 

Самоуправна спогодба за дополнение на Самоуп-
равната спогодба за заедничките основи и мерила 
за утврдување и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка, како и на, 
другите лични примања на делегатите во Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија и на ф у н к -
ционерите што ги избираат и именуваат учесниците 
на Спогодбата; , 

Одлука за пресметување на износот на придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување за 
определени 'категории осигуреници и лица надвор од 
работен однос; 

Одлука за износите на пресметаните основи на 
осигурувањето за осигурениците на самостојните 
дејности; 

Одлука за пресметување на основите за пресме-
тување и плаќање на придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување за југословенските државна- „ 
ни на служба, односно во работен "однос во стран-
ство; 

Одлука за пресметување на износите спрема 
кои се утврдува пензискиот основ за определени 
категории осигуреници; 

Одлука за укинување на Одлуката за дополнеа 
ние на Одлуката за продолжено осигурување; 

Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на работните места на кои стажот на осигуру-
вањето се смета со зголемено траење; 

План за развој на Републичката самоуправна 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците—Белград за перио-
дот од 1981—1985 година. 

Во број 25 од 4 ма ј 1982 година објавува: 

Закон за вонпроцесната постапка; 
Закон за измени и дополненија за самоуправ-

ните интересни заедници на образование и воспи-
тание; 

Закон за младинските задруги; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

просветната инспекција; 
Резолуција за спречување и сузбивање, на пу-

шењето; 
Програма на мерки и активности врз оствару-

вањето на политиката на вработеноста и вработу-
вањето до 1985 година; , . 

Одлука за валоризационите коефициенти за, 
пресметување на оеновиците на осигурувањето и 
личните доходи од поранешни години што влегу-
ваат во пензискиот основ, спрема нивото на лични-
те доходи за 1981 година; 

Одлука за височината на надоместот за пома-
гање на закрепнувањето на уживателите на пензи-
ја во 1982 година. , 

Во број 27 од 22 мај 1982 година објавува: 

Општествен договор за височината на издато-
ците за репрезентација, реклама и за лични праша-
ња што ги товарат материјалните трошоци во 1982 
година; 

Преглед на просечно исплатениот месечен бру-
то-личен доход по работник, но гранки на дејно-
сти за периодот од 1 јануари до 31- декември 1981 
година, за територијата на Република Србија без 
териториите на САП; 

Самоуправна спогодба за учеството во обезбеду-
вањето на средствата за финансирање на превен-
цијата на инвалидноста и специјализираната реха-
билитација во стационарни здравствени организа-
ции за специјализирана рехабилитација; 

Самоуправна спогодба за здружување во Репу-
бличката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Белград; > . ' 

Самоуправна спогодба за здружување на сред-
ства за заедничките потреби и интереси што се 
остваруваат во Републичката заедница за физичка 
култура во 1982 година; 

Самоуправна спогодба за основите на планот на 
Републичката заедница за физичка култура за пе-
риодот од 1981 до 1985 година; 

Одлука за измени и дополненија на Статутот 
на Републичката заедница на социјална заштита; 

Во број 30 од 12 јуни 1982 година објавува: 

Закон за условите и постапката за укинувале 
на организациите на здружен труд што вршат оп-
штествени дејности; 

Закон за кинематографија та; 
Закон за самостојно вршење на уметничка или 

на друга дејност во областа на културата; 
Самоуправна спогодба за основите на планот на 

Републичката СИЗ на електростопанството за пери-
одот од 1981 до 1985 година; 

Во број 31 од 19 јуни 1982 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

посебниот данок од доходот на работните заедници; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

амортизација на шумите; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

посебниот данок од доходот на организациите на 
здружен труд за интервенции на Социјалистичка 
Република Србија во стопанството; 
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услугите за превоз на патници на републичко-пок-
раински линии во друмскиот сообраќај помеѓу СР 
Србија без САП Косово и САП Војводина. 

Закон за задолжување на Социјалистичка Р е -
публика Србија, заради обезбедување средства за 
републичките пазарни стоковни резерви во 1982 
година; 

Правилник за опасните материи во водите; 
Правилник за дозволените мешаници на разни 

сорти и видови семе на земјоделски (растенија. 

Ђо број 32 од 26 јуни 1982 година објавува: 

Преглед на чистиот личен доход по условен ра-
ботник во стопанството и на ивдексите на чистите 
лични доходи по работник во. стопанството, оства-
рени во периодот јануари — март 1982 година на 
ниво на општината, град Белград, регионот и Ре -
публиката; 

Преглед на податоците за чистиот личен доход 
по условен работник, според подгрупите дејности 
и односи спрема просекот во стопанството на Репу-
бликата во периодот јануари — март 1982 година; 

Преглед на остварениот чист доход по работ-
ник и на чистиот личен доход оо работник според 
подгрупите на дејноста во периодот од 1 јануари 
до 31 март 1982 година; 

Преглед на податоците за вкупно издвоените 
средства за заедничка потрошувачка по работник 
според подгрупите на дејноста и однос според про-
секот во стопанството на Републиката во периодот 
јануари — март 1982 година; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
степенот и видот на стручната подготовка на нас-
тавниците и на стручните соработници во основно-
то училиште; 

Статутарна одлука за измени и дополненија на 
Статутот на Републичката СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците — Белград: 

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање спрема кое се определува заштит-
ниот додаток во второто полугодие на 1982 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на работните места на кои стажот на осигу-
рувањето се смета со зголемено траење; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за заштитниот додаток кон пензијата; 

Одллука за усогласување на пензиите со дви-
жењето на номиналните лични доходи во првото 
полугодие на 1982 година: 

Одлука за обврската за доставување на ценов-
ници за определени производи и услуги во Репуб-
личката заедница за работи на цените заради за-
верка; 

Одлука за производите и услугите за кои само-
управните организации и заедници доставуваат до 
Републичката заедница за работи на цените извес-
тување за цените заради следење. 

Во број 33 од 1 јули 1982 година објавува: 

Правилник за индикациите за протетички и ор-
тотички средства; 

Преглед на просечно исплатениот месечен бру-
то-личен доход по работник по гранките на дејно-
ст во периодот јануари — март 1982 година за те-
риторијата на Република Србија без териториите 
на САП; 

Самоуправна спогодба за единственото приме-
нување на критериумите за формирање на цените 
како и за начинот на формирањето на цените на 

Во број 34 од 1 јули 1982 година објавува: ' 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување и наплата на данок; 

Упатство за начинот на утврдувањето и иска-
жувањето на износот до кој организациите на здру-
жен труд и други корисници на општествени сред-
става можат да располагаат со општествени сред-
става за исплатување на определени издатоци во 
1982 година; 

Одлука за уплата на средствата евидентирани 
како посебна обврска за побрз развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини. 

Во број 35 од 10 јули 1982 година објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
користење на дел од средствата на основниот данок 
на промет на 'моторен бензин; 

Закон за користење на средствата на Републи-
ката за поттикнување на развојот на туризмот во 
периодот од 1981 до 1985 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
насочување на делот од средствата на штедење на 
населението на ј банките во 1982 година; 

Закон за даночните и другите олесненија па 
производителите што ќе испорачаат пченица од ро-
дот на 1982 година; 

Закон за измени на Законот за премијата за 
пченица во 1982 година; 

Одлука за измени на Одлуката за давање сог-
ласност на бројот редовни и вонредни студенти за 
запишување во I година студии на високошколски-
те организации во учебната 1982/83 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

694. Одлука за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и ?ia другите увозни давачки, на даноч-
ните олеснечија за остварениот девизен 
прилив при извозот и искажување на 
правото на увоз и плаќање, како и за по-
требите на статистиката — — — — 1513 

695. Одлука за височината на менувачката 
провизија — — — — — — — — 1514 

6D6. Одлука за условите и начинот на врше-
њето на менувачки работи — — — — 1514 

697. Одлука за начинот и роковите за испра-
ќање, полагање и пренос на девизи на 
сметките на Народната банка на Југосла-
вија остварени со откуп на ефективни 
странски пари, чековг1, кредитни писма и 
со продажба на бензински бонови — — 1515 

698. Одлука за условите под кои наплатува-
њето во Југославија се врши во ефектив-
ни странски пари, странски чекови и 
кредитни писма — — — — — — — 1517 
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