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788. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на,делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85) и член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и другите приман,а на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 декември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДИЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85), точка 3 се менува и гласи: 

„3. Трошоците за ноќевање се признаваат според 
сметката на хотелско-угостителската работна организаци-
ја најмногу до износот за еднокреветна соба, освен лукс 
категорија." 

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

Бр. 114-46/85-013 
6 декември 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател на Комисијата 
инж. Радован Симиќ, с. р. 

789. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на федерацијата з | 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 71/84), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ПРЕСМЕ-
ТАНИ И УПЛАТЕНИ ВО 1985 ГОДИНА ОД СРЕД-
СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУ-

ВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Средствата на придонесот за станбена изградба 

што се издвојуваат во височина од 4% од средствата за 
лични доходи на функционерите и раководните работни-
ци што ги назначува Сојузниот извршен совет, пресмета-
ни во 1985 година, сојузните органи на управата, сојузните 
организации и стручните служби на Сојузниот извршен 
совет ги уплатуваат на посебна сметка на Интересната за-
едница за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на сојузните 

органи и ќе се користат за решавање на станбените потре-
би на функционерите и раководните работници што ги на-
значува Сојузниот извршен совет. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, како и не-
потрошените средства од претходните години што се уп-
латени на посебна сметка на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи 
ќе се користат: за прибавување на станови со купувачка, 
изградба или здружување на средства со други корисници 
на општествени средства заради купување или изградба 
на стан; за реконструкција на станови заради подобрува-
ње на условите на домувањето, како и за давање на креди-
ти за купување, доградба или адаптација на семејна стан-
бена зграда или на стан во сопственост. 

Под поимот реконструкција и адаптација на стан и 
станбена зградба во смисла на оваа одлука се подразбира-
ат работите со кои се врши измена на намените на оддел-
ни простории во стан односно во станбена зградба или се 
врши припојување или одвојување на станбени единици за 
кои е прибавена согласност од надлежните органи. 

Комисијата на Сојузниот извршен совет за станбени 
прашања ќе утврди кој дел од средствата од точка 1 на 
оваа одлука може да се ангажира за кредитирање на купу-
вачка, изградба, доградба или адаптација на семејна стан-
бена зграда или на стан во сопственост. 

3. Договор за прибавување, реконструкција и адапта-
ција на станови во општествена сопственост склучува Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцион“ерите 
на сојузните органи, согласно со одлуките на Сојузниот 
извршен совет. 

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука се одобрува во 
височина д^ 75% од претсметковната вредност на станот 
што треба да се прибави односно до 45% од пресметков-
ната вредност на работите за реконструкција на семејна 
станбена зграда или на стан заради подобрување на усло-
вите за домување. 

Кредитот се одобрува под следните услови: 
- за купување и изградба на семејна станбена зградба 

или на стан во сопственост со рок на отплата од 20 година 
и со камата од 10%, и 

- за доградба и адаптација на семејна станбена згра-
да или на стан во сопственост со рок на отплата од 10 го-
дини и со камата од 10%. 

Корисникот на кредитот е должен кон барањето да ја 
приложи потребната техничка и друга документација. 

Врз основа на одлуката за доделување кредит се склу-
чува договор меѓу државата СФРЈ - Сојузниот извршен 
совет и корисникот на кредитот со кој се регулираат меѓу-
себните права и обврски. 

Договорот за кредит го склучуваат генералниот сек-
ретар на СОЈУЗНИОТ извршен совет и корисникот на креди-
тот. 

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

Е.п.бр. 409 
14 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседaтел, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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790. 
Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е 
ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ 

ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА 
ДЕКЛАРАЦИЈА 

1. Во Одлуката за условите и начинот за царинење на 
стоките за кои не е поднесена документација и за случаите 
во кои не се поднесува царинска декларација („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 35/76, 41/79, 18/81 и 18/82) во тачка 7 
.одредбите под 1 и 3 се бришат. 

Досегашната одредба под 2 станува одредба под 1. 
Во досегашната одредба под 4, која станува одредба 

под 2, зборовите: „од 1 .ООО динари“ се заменуваат со збо-
ровите: „од 10.000 динари“. 

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

Е. п. бр. 410 
7 ноември 1985 година 

белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

791. 
Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРО-
ДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕ-
ДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА 

НА ТИЕ СТОКИ 
' 1. Во Одлуката за начинот на продажбата на царин-

ските стоки и за распоредот на средствата добиени со про-
дажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 
41/79, 18/82 и 50/82) точ. 3 до 5 и точ. 18 и 18а, се бришат. 

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

Е.п.бр. 411 
И јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.„ 

792. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на 

времето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82), Сојузниот 
извршен совет донесува ж 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА 
ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МО-
МЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕТО НА СРЕДНОЕВ-

РОПСКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1986 година почну-

ва на 30 март во 2 h 00 min 00 ѕ, така што со поместување 

за еден час напред времето во 2 h 00 min 00 ѕ се смета како 
3 h 00 min 00 ѕ. 

2. Летното сметање на времето во 1986 година се за-
вршува на 28 септември во 3 h 00 min 00 ѕ, така што се по-
местување за еден час наназад времето во 3 h 00 min 00 ѕ се 
смета како 2 h 00 min 00 ѕ. 

3. Часот што на 28 септември 1986 година, поради по-
местувањето за еден час наназад, се појавува двапати меѓу 
2 h 00 min 00 ѕ и 3 h 00 min 00 ѕ, се означува првпат како 
час 2А, а вторпат како час 2Б. 

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

Е. п. бр. 412 
21 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

793. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН 
ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИН-
СКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИ-
ВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕ-
ТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За извршен задолжителен ветеринарско-санитарен 

преглед на граничните премини при извозот, увозот и про-
возот на пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување и други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест се наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за вагонски, камионски, 
бродски, контејнерсќи и авионски пратки изнесува, и тоа: 

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во 
превозно средство: 

- при извоз, до 10 тони нето-тежина - 400 динари, а за 
секоја натамошна започната тона - уште по 30 динари; 

- при увоз, до 10 тони нето-тежина - 550 динари, а за 
секоја натамошна започната гона - уште по 40 динари; 

- во провоз (транзит), до 10 тони-нето-тежина - 2.500 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
250 динари; 

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, пито-
ми зајаци и дивеч, како и- мајмуни за лабораториски по-
треби), во превозно средство: 

- при извоз и увоз - до пет тони нето-тежина - 400 ди-
нари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 40 
динари;' 

- во провоз (транзит), до пет тони нето-тежина -
2.000 динари, а за секоја натамошна започната тона - уш-
те по 200 динари; 

3) за пратки на еднодневна пердушеста живина (пили-
ња, мисирчиња, гувчиња, пајчиња и др.) во превозно сред-
ство: 

- при извоз и увоз, до 10.000 парчиња - 400 динари, а 
за секои натамошни започнати 1.000 парчиња - уште по 30 
динари; 

- во провоз (транзит), до 10.000 парчиња - 1.700 дина-
ри, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња - уште 
по 170 динари; 

4) за пратка на месо во превозно средство: 
- при извоз и увоз, до 10 тони нето-тежина - 550 дина-

ри, а за секоја натамошна започната тона - уште по 40 ди-
нари; 
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- во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежииа - 2.500 
динари, а за секоја натамошна, започната тона - уште по 
250 динари; 

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и про-
изводи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за веш-
тачко осеменување на животни, риби, пчели и производи 
од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желкп и 
други лазачи и мекотелци и сите нивни производи, лој 
Техничка маст од животинско потекло, брашно од живо-
тинско потекло (од месо, месно-коскено, крвно, рибино, од 
крдуви, рожни делови и др.), мешаница на храна за 
РАБОТНИ што содржат суровини од животинско потекло, 
гожа, коски, волна, длаки, четина, гриви, опашки, рогови, 
^пита, чапунки, животински внатрешни органи, животин-

џ телесна течност како и за пратки на земјоделски про-
реди ако со меѓународни договори за тие пратки се бара 
^рение дека потекнуваат од подрачја што не се заразени 

) заразни болести на животни кои со односниот производ 
џ можеле да се пренесат на други животни, во превозно 
)едство: 

- при извоз и увоз, до 10 тони нето-тежина - 450 дина-
k, а за секоја натамошна започната тона - уште по 35 ди-

нари ; 
! - во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина - 1.700 
денари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 

ПО динари; 
3. Височината на надоместот за денковни пратки из-

несува, и тоа: 
^ 1) за секое грло крупни животни односно за секои за-
почнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живи-
на или птици: 

- при извоз и увоз - 200 динари; 
- во провоз (транзит) - 1.000 динари; 
2) за пратките од точка 2 одредба под 5 на оваа одлу 

ка: 
- при извоз и увоз до три колети - 400 динари, а за се-

кој натамошен колет - уште по 40 динари; 
- во провоз (транзит), до три колети - 1.700 динари, а 

за секој натамошен колет - уште по 170 динари. 
Вкупниот надомест за една денковна пратка не може 

да изнесува повеќе од височината на надоместот пропи-
шан за тој вид пратка, ако таа би се испраќала како вагон-
ска, камионет, бродска, контејнерска или авионска. 

4. Височината на надоместот за животни (кучиња, 
мачки, мајмуни и други припитомени диви животни, освен 
животни што му припаѓаат на циркус), по парче односно 
по пратка изнесува, и тоа: 

- при извоз и провоз (транзит) - 1.000 динари; 
- при увоз - 2.000 динари. 
За животни што му припаѓаат на циркус, височината 

на надоместот се наплатува според точ. 2 и 3 на оваа одлу-
ка. 

5. За остатокот на товарот по чистењето на бродот 
односно шлепот, по брод односно шлеп, височината на 
надоместот изнесува, и тоа: 

1) за домашен брод односно шлеп - 1.000 динари; 
2) за странски брод односно шлеп - 2.500 динари. 

! 6. За извршен преглед на пратки од точ. 2 до 5 на оваа 
! одлука во провоз (транзит), надоместот се плаќа на влез-
| ниот граничен примин. По исклучок, ако прегледот не с 

извршен на влезниот граничен премин, преглед на пратка-
та се врши на излезниот граничен премин, а надоместот за 
преглед се зголемува за 100% од надоместот предвиден со 
тие точки. 

За извршен преглед на пратки од точ. 2 до 5 на оваа 
одлука во провоз (транзит) што се претоваруват во југос-
ловенски луки и воздухопловни пристаништа, надомести-
те од тие точки се зголемуваат за 50%. 

7. Износот на надоместот за преглед на пратки и д 
точ. 2 до 5 на оваа одлука што се врши во текот на ноќ (на 
гранични премини на кои за тоа постојат услови - светло 
од 550 лукса на 90 ѕ т од предметот што се прегледува, 
рампи и посебни колосеци) се зголемува за 50% од износот 

I на надоместите предвидени во тие точки. 
8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен пре-
глед на пратки на животни, животински производи, живо-
тински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко 
осеменување и други предмети со кои може да се пренесу-
ва заразна болест во прометот преку границата на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. (66/84). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е.п. бр. 414 
14 ноември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

794. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 3 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОП 
ТОВАРУ ВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УС-
ЛОВИ КОИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИ-
ТЕ И ОПРЕМАТА НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА 

ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и ос-

ното оптоварување на возилата и за основните услови кои 
мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возила i а 
во сообраќај на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр 
50/82), во член 103, став 2 во точка 3 потточките ,,б)" и 
„в)" се бришат. 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) По 1 јануари 1987 година: 
а) одредбата на член 55 став 1; 
б) одредбата на член 63 став 4; 
в) одредбата на член 64 став 5." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 2556 

14 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с.р. 

795. 
Врз основа на член 305 став 4 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар за финансии изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЧАИТЕ ВО 
КОИ ИЗВОЗ ОДНОСНО УВОЗ НА СТОКИ ДОБИЕНИ 
СО ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА ИЛИ 
ПОПРАВКА МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ И ПРЕД ПРИВРЕ-
МЕН УВОЗ ОДНОСНО ИЗВОЗ НА РЕПРОДУКЦИО-
НЕН МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБ-
РАБОТКАТА, ДОРАБОТКАТА, ПРЕРАБОТКАТА ИЛИ 

ПОПРАВКАТА НА ТАКВИ СТОКИ 
1. Во Наредбата за случаите во кои извоз односно 

увоз на стоки добиени со обработка, доработка, преработ-
ка или поправка може да се одобри и пред привремен увоз 
односно извоз на репродукционен материјал потребен во 
процесот на обработката, доработката, преработката или 
поправката на такви стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
17/83 и 29/85) во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи: 

L 
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„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа ТОЧКА, 
привремен увоз односно извоз на репродукционен матери-
јал од оваа наредба ќе се изврши најдоцна во рок од 13 ме-
сеци од денот на извршениот увоз односно извоз ако тој 
увоз односно извоз се врши за потребите на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија." 

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

Бр. 3-7812/1 
15 ноември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Владо Клеменчич, с.р. 

796. 
Врз основа на член 9 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 
25/85), член 10а 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, 68/81 и 
25/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на 
Оорците 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, 68/81 и 25/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-

ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 
ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој од 1 јануари 1986 година 
може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата, 
во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", член 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина, се утврдува во височина од 172.079 динари. 

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

Бр. 1052/85 
3 декември 8985 година 

Белград „ 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

797. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр.49/76, 
41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 5000 

ДИНАРИ 
1. На 9 декември 1985 година Народната банка на Ју-

гославија ќе пушти во оптек банкнота од 5000 динари, со 

Претседател 
на Советот на гувернерите^ 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна^ 

788. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ г - - 1657 

789. Одлука за условите на користење на средства- , 
та на придонесот за станбена изградба пресме-
тани и уплатени во 1985 година од средствата 
за лични доходи на функционерите и раковод-
ните работници што ги назначува Сојузниот 
извршен совет : 1657 

790. Одлука за измена на Одлуката за условите и 
начинот на царинење на стоките за кои не е 
поднесена документација и за случаите во кои 
не се поднесува царинска декларација 1658 

791. Одлука за измени на Одлуката за начинот на 
продажбата на царинските стоки и за распоре-
дот на средствата добиени со продажбата на 
тие стоки 1658 

792. Одлука за денот и моментот на преминување-
то на летно сметање на времето и за денот и 
моментот на поместувањето на средноевроп-
ско зонско време во 1986 година 16584 

793. Одлука за височината на надоместот за из-
вршен задолжителен ветеринарско-санитарен 
преглед на пратки на животни, животински 
производи, животински суровини, животински 
отпадоци, семе за вештачко осеменување и 
други предмети со кои може да се пренесува 
заразна болест во прометот преку границата 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 1658 

794. Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за димензиите, вкупните маси и осното 
оптоварување на возилата и за основните усло-
ви кои мораат да ги исполнуваат уредите и оп-
ремата на возилата во сообраќај на патиштата 1659 

795. Наредба за дополнение на Наредбата за случа-
ите во кои извоз односно увоз на стоки добие-
ни со обработка, доработка, преработка или 
поправка може да се одобри и пред привремен 
увоз односно извоз на репродукционен матери-
јал потребен во процесот на обработката, до-
работката, преработката или поправката на 
такви стоки 1659 

796. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јануари 1986 година - 1660 

797. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 
5000 динари : г - ' 1660 
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