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533. 
Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот 

собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на собранијата на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини и на другите 
општествено-политички заедници и органи на управува-
њето во организациите на здружен труд и на самоуправ-
ните интересни заедници да ги преземат сите мерки и ак-
тивности со кои паричните средства издвоени на посебни 
сметки кај Службата на општественото книговодство, ка-
ко и паричните средства предвидени во буџетите на оп-
штествено-политичките заедници и во финансиските пла-
нови на самоуправните интересни заедници и на другите 
самоуправни организации и заедници за финансирање на 
нестопанските и на непроизводствените инвестиции што 
се забрануваат, односно запираат, во целост да се насочат 
за програмите за развој на извозното стопанство. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ исто така 
им препорачува на органите на општествено-политичките 
заедници веднаш да преземат мерки за намалување на да-
ноците, а самоуправните интересни заедници - да го нама-
лат придонесот за износот предвиден за финансирање на 
нестопанските и непроизводствените инвестиции, чие ку-
пување, изградба и доградба се одлагаат. 

Сојузниот собор смета дека банките и другите финан-
сиски организации и заедниците на осигурување треба да 
ги намалат износите на надоместите, односно премиите за 
делот што ги изразува ефектите од примената на овој за-
кон. 

Делот од приходите што преку заедничкиот доход на 
банките би се распоредил за планирање на нестопанските 
инвестиции што се одлагаат, треба да се употреби за по-
критие на курсните разлики. 

Сојузниот собор им препораучува на организациите 
на здружен труд средствата наманети за финансирање на 
непроизводствените инвестиции што се одлагаат да се ко-
ристат и како обртни средства за потребите на репродук-
цијата. 

3. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06. 2-91/86 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Такева-
Григорневиќ, е. р. 

534. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и чл. 20 и 
22 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на седница-
та на Сојузниот собор од 23 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕ ГА-
ТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ И НА НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
Во Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-

јузниот собор се именуваат: 
1. за претседател Марко Глигоровиќ, судија на Сојуз-

ниот суд, и 
за заменик на претседателот Илија Дубрава, судија 

на Сојузниот суд; 
2. за секретар Мирко Михајловић виш советник во 

Службата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и 
за заменик на секретарот Мира Радосавлевиќ-Перу-

чиќ, самостоен советник во Службата за законодавство на 
Собранието на СФРЈ; 

3. за член Милка Јанковић судија на Сојузниот суд, и 
за заменик член Штефан Хорват, судија на Сојузниот 

суд; 
4. за член Гуро Трбовиќ, заменик на сојузниот јавен 

обвинител, и 
за заменик-член Сашо Иваноски, заменик на сојузни-

от јавен обвинител; 
5. за член д-р Момчило Радосавлевиќ, раководител 

на Секторот за политички систем во Сојузната конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија, и 

за заменик член Борка Комненић, општествено-поли-
тички работник во Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија; 

6. за член Живоин Јоксимовић заменик на секретарот 
на Стручната служба на Советот на Сојузот на синдикати-
те на Југославија, и 

за заменик член Љерка Мезга, стручен соработник во 
Стручната служба на Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија; 

7. за член Стјепан Доманкушиќ, член на Сојузниот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народно-
ослободителната војна на Југославија, и 

за заменик член Перо Грк, секретар на Комисијата за 
политички и организациони прашања на Сојузниот одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна на Југославија; 

8. за член Зорица Ранчевиќ, секретар на Конференци-
јата за прашања на општествената положба на жените на 
Југославија, и 

за заменик член Маргита Лалиќ-Терзиќ, стручно-по-
литички работник во Конференцијата за прашања на оп-
штествената положба на жените на Југославија; 

9. за член Месуд Аџемовиќ, раководител на Стручна-
та служба на Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и 

за заменик член Предраг Митиќ, стручно-политички 
работник во Комисијата за општонародна одбрана и оп-
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штествена самозаштита на Претседателството на Конфе-
ренцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Ју-
гославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 48 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател * 
на Сојузниот собор, 

Милка Такева-
Григориевиќ, е. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 49 
23 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Такева-
Григориевиќ, с.р. 

2. Во точка 4 став 3 се додава нова потточка 1а, која 
гласи: 

„1а. претседателот на Сојузниот комитет за наука и 
технологија." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
С.п.п. бр. 986 
2 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, е. р* 

535* 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 138 од Законот за Службата на општествено-
то книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузни-
от собор од 23 јуни 1986 година и на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 23 јуни 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 
За делегати на Собранието на СФРЈ во Советот на 

Службата на општественото книговодство се избираат: 
- Верица Дудиќ и инж. Станко Младеновски, делега-

ти во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и 
- Иван Грубишиќ и Радман Милосавлевиќ, делегати 

во Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

537. 
Врз основа на член 274 од Законот за основите на си-

стемот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 

ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 
1. Во Одлуката за формирање на Комисија за сора-

ботка со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/84) во точка 4 став 1 броЈот: „13" се менува со бројот: 
.16". 

2. Во точка 4 став 3 се додаваат нови потточки: 6а), 
11), 12) и 13), кои гласат: 

,,6а) претседател на Сојузниот комитет за наука и 
технологија, 

11) претставник на Институтот за земјите во развој, 
Загреб, 

12) претставник на Центарот за проучување на сора-
ботката со земјите во развој, ЈБубљана, 

13) претставник на Институтот за меѓународна поли-
тика и стопанство, Белград." 

3. Во точка 4 став 4 се бришат запирката и зборовите: 
„Интересовната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство". 

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

С.п.п. бр. 984 
2 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић е. р. 

536. 
Врз основа на член 274 од Законот за основите на си-

стемот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА 
НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕ-

ТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 
1. Во Одлуката за формирање на Комисија за коорди-

нација на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Советот за заемна економска по-
мош (СЕВ) („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/84), во точка 4 
став 1 бројот: „12" се заменува со бројот: „13". 

538. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Посебната давачка при увозот на одделни земјо-

делски и прехранбени производи (во натамошниот текст: 
посебна давачка) се утврдува во согласност со политиката 
на цени и со развојната политика во таа област. 

2. Висината на посебната давачка се утврдува зависно 
од движењето на увозните цени и од цените на домашниот 
пазар. 
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3. Висината на посебната давачка претставува разли-
ка меѓу нормалната домашна цена и увозната цена. Увоз-
ната цена ја чини износот што претставува царинска осно-
вица на производот зголемен за износот на царината и на 
другите увозни давачки, без посебната давачка. 

4. Како нормална домашна цена се подразбира: 
1) за производите за кои се пропишани заштитни 

цени - заштитна цена, а за пченицата заштитни-
те цени на пченицата зголемени за 10%; 

2) за другите земјоделски производи - цената фор-
мирана спрема условите на пазарот, а во сог-
ласност со определената политика на цени; 

3) за прехранбените производи што се добиени со 
преработка на земјоделски производи за кои се 
пропишани заштитни цени - цената формирана 
врз основа на заштитната цена, односно за-
штитната цена зголемена за 10% за производите 
од пченица; 

4) ако за одделни производи е пропишана мерка 
на непосредна контрола на цените - цената 
формирана врз основа на таа мерка. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за мерките и начинот за ут-
врдување на посебните давачки при увозот на одделни 
земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/68, 27/68, 30/69). 

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

Е.п. бр. 288 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

539. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давчки 

при узозот на одделни земјоделски и прехрамбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ 

СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
1. Посебната давачка од член 1 на Законот за посеб-

ните давачки при увозот на одделни земјоделски и пре-
храмбени производи се плаќа при увозот на следните зем-
јоделски и прехранбени производи: 

Реден 
број 

Тарифен 
број на 

Царинската 
тарифа 

Наименување на стоките 

1 2 3 

1 01.02 Говеда, живи, вклучувајќи ги и биво-
лите 
2) Друго: 

г) јуниња (машки и женски): 
1) за гоење, над 200 до 280 к$ 
2) згоени над 280 до 450 
3) друго 

2 01.03 Свињи, живи: 
2) За колење: 

а) меснати 
3 01.04 Овци и кози, живи: 

1) Овци: 
б) за колење 

4 02.01 Месо и други кланични производи за 
јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 
01.04 заклучно, свежи, разладени или 
замрзнати: 

1) Месо говедско со коска: 
б) јунешко 

3) Месо овчо и козје: 
а) овчо: 

2) друго 
4) Месо свинско: 

б) со масни делови 
в) без масни делови 
г) бекон 

5 02.02 Заклана живина и други кланични 
производи од живина за јадење (освен 
џигерот), свежи, разладени или за-
мрзнати: 
2) Пилиња заклани и месо 

6 10.01 Пченица и наполица (мешана пченица 
и 'рж) 
1. Тврда пченица: 

б) друга 
2. Друго: 

в) друга пшеница 
7 10.05 Пченка: 

2) Друга: 
а) бела 
б) жолта 
в) друга 

8 10.06 Ориз: 
1) Во лушпа (оризова арпа или суров 

ориз): 
б) друг 

2) Лупен но натаму необработуван 
(карго или костенлив ориз) 

3) Полубел или бел ориз, вклучувајќи 
и полиран или глазиран: 
а) полубел и бел 
б) полиран или глазиран 

4) Кршен 
9 12.01 Маслодајно семе и плодови, цели или 

кршени: 
4) Соја во зрно 
8) Семе од сончоглед 

10) Семе од репка или од маслодајна 
репка 

10 12.04 Шеќерна репка, цела или во парчиња, 
свежа, сушена или во прав; шеќерна 
трска: 
1) Шеќерна репка 

11 15.07 Растителни масла, течни и цврсти, су-
рови, пречистени или рафинирани: 
1) Соино: 

а) сурово 
б) рафинирано 

5) Сончогледово: 
а) сурово 
б) рафинирано 

6) Масло од репка, од маслодајна 
репка, или од синап: 
а) од репка и маслодајна репка: 

1) сурово 
2) рафинирано 

12 17.01 Шеќери од шеќерна репка и од шеќер-
на трска, во цврста состојба: 
1) Шеќер суров: 

а) од репка 
2) Друго: 

а) рафиниран: 
1) од репка 

13 24.01 Тутун, суров или непреработен: отпа-
доци од тутун: 
1) Тутун, неоджилен, вештачки сушен 

во сушилници, на топол воздух од 
типот „вирџинија" 

2) Тутун, неоджилен, друг 
3) Тутун во лист, наполно или делум-

но оджилен, од типот „вирџинија" 
4) Тутун во лист, наполно или делум-

но оджилен, друг 
5) Отпадоци од тутун 
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14 53.01 Волна од овци или јагниња, невлечена 
или исчешлана: 
1) Волна масна или прана на овци (со 

енер) 
2) Друга: 

а) волна, прана 
б) табачка волна 

55.01 
в) друга 

15 55.01 Памук, невлачен и нечешлан: 
1) Кусо влакнест 
2) Средновлакнест 
3) долговлакнест 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на земјо-
делските и прехранбените производи за кои при увозот се 
плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/71 и 20/74). 

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

Е. п. бр. 278 
18 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић с.р. 

540. 
Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПЛАСМАНИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
1. Престанува да важи Одлуката за каматните стапки 

на кредитите и другите пласмани од примарната емисија 
(„Службен лист на СФРЈ", број 18/86). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

Е. п. бр. 290 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

541. 
Врз основа на член бб ст. 2 и 3 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУ-

ГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Престанува да важи Одлуката за стапката на надо-

местот за користење на задолжителната резерва за 

одржување на дневната ликвидност на банките и на други 
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/86). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

Е.п. бр. 291 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

542. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ"* бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГ-
НЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕ ОД 

0,01 Т ДО 2Т 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетна 
индукција во опсег на мерење од 0,01 Т до 2Т (во натамош-
ниот текст: мерилата). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М Ш . (М1-1;2)/1. 

Член 2 
Под мерила во смисла на овој правилник се подраз-

бираат технички средства наменети за мерење на магнет-
на индукција, кои можат да бидат: 

1) тесламетри; 
2) други мерила на магнетна индукција - мери (кале-

ми, постојани магнети, електромагнети), мерни претвору-
вачи и мерни инструменти. 

Зависно од специфичноста на конструкцијата, соста-
вот на мерилата може да биде комбиниран од техничките 
средства од став 1 на овој член. 

Член 3 
Граници на дозволените грешки на мерилата во опсе-

гот на мерењето се: 
1) за тесламетри од 210"4 до 210"2; 
2) за мерила на магнетна индукција од МО"3 до 510"2. 

Член 4 
Мерилата мораат да мерат во границите на дозволе-

ните грешки, ако се исполнети следните референтни усло-
ви: 

1) температура од 0°С до 45°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60%; 30%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ± 0,1%; 
4) фреквенции на напонот на напојувањето - референ-

тна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,5%. 
Формата на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синусоидната форма на кривата по-
веќе од ± 3%. 

Член 5 
Мерилата мораат да бидат така конструирани што 

да се заштитени од механички оштетувања, вибрации, по-
треси и други влијанија на околината. 

Член 6 
Мерилата мораат да бидат изработени од материјал 

чии промени на механичките, топлотните, електричните и 
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магнетните особини не влијаат врз метролошките свој-
ства пропишани со овој правилник. 

Член 7 
Со конструкцијата на мерилата мора да биде предви-

дено место за втиснување на жиг односно за ставање на 
налепница. 

Член 8 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат 

испишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно на народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 9 
На мерилото чии делови се во нераставлив склоп мо-

раат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) серискиот број и годината на производството; 
3) ознаката на типот; 
4) ознаката на опсегот на мерењето; 
5) ознаката на точноста на мерилото; 
6) службената ознака на типот, ако е извршено испи-

тување на типот на мерилото. 

Член 10 
На мерило чии делови се во раставлив склоп и можат 

да се испитуваат одвоено, натписите и ознаките од член 9 
на овој правилник мораат да бидат испишани на секој дел 
на склопот. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

Бр. 0404-4190/1 
2 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

Член 3 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) граница на дозволената грешка е најголемото до-

зволено отстапување на измерената и фактичката вред-
ност на должината; 

2) повторливоста на резултатите од мерењето е изра-
зена со стандардно отстапување од средната вредност на 
мерењето за најмалку 5 повторени мерења со иста вред-
ност на должината; 

3) вредност на поделокот е вредноста на мерената 
должина која одговара на еден по де лок, изразена во џт; 

4) должина на поделокот е растојанието меѓу оските 
на две соседни црти на поделбата. 

Член 4 
Мерниот опсег на уредот не смее да биде помал од 10 

шш, а вредноста на најмалата поделба не смее да биде по-
голема од 1 џт ако со уредот се прегледуваат механички 
мерни часовници со вредност на поделокот од 0,01 т ш и 
со м&рен од 10 од т т . 

Мерниот опсег на уредот не смее да биде помал, од 1 
т ш а вредноста на најмалата поделба не смее да биде по-
голема од 0,2 џт, ако со уредот се прегледуваат електрон-
ски и пневматски мерни часовници со вредност на подели-
кот од 0,001 т ш . 

Член 5 
Границите на дозволените грешки во опсегот на ме-

рењето и повторливоста на резултатите од мерењето на 
уредот не смеат да бидат поголеми од вредностите дадени 
во следната табела. 

543. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ*', бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ - УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРНИ ЧАСОВНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
уреди за преглед на мерни часовници (во натамошниот 
текст: уреди). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.КЕ.О-9/1. 

Член 2 
Со помош на уредите се испитуваат механичките 

мерни часовници со вредност на поделокот од 0,01 шш и 
на електронските пневматски мерни часовници со вред-
ност на по дел окот од 0,001 гаш. 

Принципот на работата на уредот се заснова врз ме-
тодот на споредување на определена вредност на поместу-
вањето кое го покажува самиот уред и вредноста што ја 
покажува испитуваниот мерен часовник. 

Член 6 
Границите на дозволените грешки и повторливоста 

на резултатите од мерењето се дадени за референтна тем-
пература од 20°С. 

Член 7 
Уредот се состои од следните елементи: 
1) дел за поставување на испитуваниот мерен часов-

ник; 
2) мерен претворувач односно мерен тастер кој е во 

непосреден контакт со мерниот часовник; 
3) преносен механизам сместен во телото на уредот; 
4) покажувачки уред. 

Член 8 
Делот за поставување на испитуваниот мерен часов-

ник мора да биде конструиран така што да овозможи ио 
правна положба на мерниот часовник при мерењето. 

Отстапувањето од паралелноста на оската на таст©-
рот на мерниот часовник и на мерниот тастер на уредот 
не смее да биде поголемо од 2' по должината на целиот 
опсег на мерењето. 

Член 9 
Мерниот претворувач може да биде микрометарска 

навртка или мерен претворувач кој поместувањето на тао-
терот го претворува во соодветна електрична големина. 

Член 10 
Мерната сила со која мерниот тастер дејствува врЈ 

испитаниот мерен часовник мора да биде во границите од 
0,3 N до 1,5 N. 

Член 11 
Покажувачкиот уред преку преносниот механизам • 

поврзан со мерниот тастер. 
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Покажувачкиот уред може да биде мерен цилиндар 
со кружна поделба чијашто вредност е изразена со едини-
ци за должина, или електронски покажувачки уред. 

Член 12 
Должината на поделокот на скалата на мерниот уред 

не смее да биде помала од 1 тло, а дебелината на цртата 
на поделбата не смее да биде помала од 1/10 од должина-
та на поделокот. 

Член 13 
На уредите мораат да бидат напишани на еден од ја-

зиците и писмата на народите односно народностите на 
Југославија, следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број или ознака на серијата; 
3) мерен опсег на уредот; 
4) граници на дозволени грешки на уредот; 
5) вредност на поделокот на покажувачкиот уред; 
6) службена ознака на типот на уредот, ако е изврше-

но испитување на типот. 

Член 14 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на телото 

на уредот и мораат да бидат јасни, добро видливи во ра-
ботни услови и напишани така што да не можат да се из-
бришат или симнат. 

Член 15 
Уредите што се наоѓаат во употреба, а не ги исполну-

ваат условите пропишани со член 13 на овој правилник ќе 
се примаат на преглед до 31 декември 1987 година. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-420/1 
3 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Вончнќ, е. р. 

544. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГ-

НЕТЕН ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетен 
флукс (во натамошниот текст: мерилата). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ. (МР-1)/1. 

Член 2 
Под мерила, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат техничките средства наменети за мерење на маг-
нетниот флукс, а можат да бидат: 

1) веберметри; 
2) калеми на магнетен флукс. 
Зависност од специфичноста на конструкцијата мери-

лото може да биде комбинирано од техничките средства 
од став 1 на овој член. 

Член 3 
Границите на дозволените грешки на мерилата се: 
1) за веберметри во опсег на мерење од 1-10~6\Уђ до 

Н О - 1 ^ , од 2-10-* до 410- 2 ; 
2) за калеми на магнетен флукс во опсег на мерење од 

Н0-ЛУђ до \10~1УЉ9 од 4-10"* до 5-10~2. 

Член 4 
Границите на дозволените грешки се определени во 

следните референтни услови: 
1) температура од 0°С до 45°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 30%; 
3) напон на напојување - референтна вредност на на-

понот ± 0,1%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,5%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува од синусоидниот облик на кривата по-
веќе од ± 3%. 

Член 5 
Мерилата мораат да бидат така конструирани што 

да бидат заштитени од механички оштетувања, вибрации, 
потреси и од други влијанија на околината. 

Член 6 
Мерилата мораат да бидат изработени од материјал 

чиишто промени на механичките, топлотните, електрич-
ните и магнетните особини не влијаат врз метролошките 
својства. 

Член 7 
Со конструкцијата на мерилото мора да биде предви-

дено место за втиснување на жиг односно за ставање на 
налепница. 

Член 8 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат 

напишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 9 
На мерило чиишто делови се во неразделив склоп, 

мораат да бидат напишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) серискиот број и годината на производство; 
3) ознаката на типот; 
4) опсегот на мерењето; 
5) ознака за точност на мерилото; 
6) службената ознака на типот, ако е извршено испи-

тување на типот мерилото. 

Член 10 
На мерило чиишто делови се во разделив склоп и 

можат да се испитуваат одвоено, натписите и ознаките од 
член 9 на овој правилник мораат да бидат напишани на се-
кој дел од склопот. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4187/1 
4 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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545. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ'*, бр. 15/68), во согласност со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански работи и со 
сојузнкот секретар за надворешна трговија, директорот на 
Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВО-
ЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 
1. Висината на посебната давачка претставува разли-

ка меѓу нормалната домашна цена и увозната цена. Увоз-
ната цена Ја чини износот и претставува царинска основи-
ца на производот зголемен за износот на царината и дру-
гите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Нормални домашни цени во смисла на точка 1 од 
оваа наредба се: 

1 2 3 4 

7 10.05 Пченка: 
2) Други: 

а) бела 56,70 
б) жолта 56,70 
д) друга 56,70 

8 10.06 Ориз: 
1) Во лушпа (оризова 

арпа или суров 
ориз): 
б) друг 149,30 

2) Олупен но поната-
му ^обработуван 
(карго или кафеав 
ориз) 271,80 

3) Полубел и бел 
ориз, вклучувајќи и 
полиран или глази-
ране. 
а) полубел и бел 282,60 
б) полиран или 
глазиран 293,90 

4) кршен 203,80 
9 12.01 Мзслодајно семе и 

плодови, цели или 
кршени: 
4) Соја во зрно 173,25 
8) Семе од сончоглед 173,25 
10) Семе од репка 

или маслодајМа 
репка 166,95 

10 12.04 Шеќерна репка, цела 
или во парчиња, 
свежа, осушена или во 
прав: шеќерна трска: 

15,75 1) Шеќерна репка 15,75 
И 15.07 Растителни масла, 

течни и цврсти, суро-
ви, пречистени или 
рафинирани: 
1) Соино: 

а) сурово 410,40 
б) рафинирано 489,50 

5) Сончогледово: 
а)сурово 485,00 
б) рафинирано 577,80 

6) Масло од репка, 
маслодајна репка 
или слачица: 
а) од репка и мас-

лодајна репка: 
410,40 1) сурово 410,40 

2) рафинирано 489,50 
12 17.01 Шеќер од шеќерна 

репка и од шеќерна 
трска, во цврста сос-
тојба : 
1) Шеќери сурови: 

а) од репка 216,00 
2) Друго: 

а) рафинирани: 
225,00 1) од репка 225,00 

13 24.01 Тутун суров или не-
преработен: отпадоци 
од тутун: 
1) Тутун, неизжилен, 

вештачки сушен во 
сушилници, на 
врел воздух, од ти-
пот „вирџинија" 1.356,50 

2) Тутун, неизжилен, 
ДРУГ 756,00 
3) Тутун во лист, пот-

полно или делумно 
изжилен, од типот 
„вирџинија" 1.628,00 

Реден 
број 

Тарифен број 
Наименување 1 

Цена на до-Реден 
број на царинската Наименување 1 машниот па-Реден 
број тарифа зар дин/к§ 

1 2 3 4 

1 01.02 Говеда, живи, вклучу-
вајќи и биволи: 
2) Друго: 

г) јуниња (машки и 
женски): 
1) за гоење, пре-

ку 200 до 280 
к« 

2) згоени, преку 
280 до 450 к$ 

3) други 

551,60 

535,50 
508,70 

2 01.03 Свињи, живи: 
2) за колење: 

а) меснати 472,50 
3 01.04 Овци и кози, живи: 

1) Овци: 
б) за колење 472,50 

4 02.01 Месо и други кланич-
ни производи за јаде-
ње од животни од 
тар. бр. 01.01 до 01.04 
заклучно, свежи, раз-
ладени или смрзнати: 
1) Месо говедско со 

коска: 
б) јунешко 

3) Месо овчо и козјо: 
а) овчо 

ич 2 ) д р у г о 
4) Месо свињско: 

б) со мрсни делови 
в) без мрсни дело-
ви 
г) бекон 

1.205,20 

1.227,65 
982,10 

764,30 

1.160,00 
764,30 

5 02.02 Заклана живина и 
други кланични про-
изводи од живина за 
јадење (освен џигери-
ца), свежи, разладени 
или смрзнати: 
2) Пилиња заклани и 

месо 734,10 
6 10.01 Пченица и наполица 

(Мешана пченица и 
'рж) 
(Мешана пченица и 
'рж) 
1) Тврда пченица: 

б) друга 70,00 
2) Друго: 

70,00 в) друга пченица 70,00 
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2 3 4 

4) Тутун во лист, пот-
полно или делумно 
изжилен, друг 907,20 

5) Отпадоци од тутун 75,60 
Волна од овци или од 
јагниња, невлачена и 
нечешлана: 
1) Волна мрсна или 

прана на овца (со 
сиера) 453,10 

2) Друга: 
а) волна, прана 951,95 
б) табачка волна 1.012,90 
в) друга 761,50 

Памук, невлачен и ис-
чешлан: 
а) Кратковлакнест 215,60 
6) Средновлакнест 309,95 
3) Долговлакнест 511,40 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за висината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 27/73, 
47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76,26/76, 
58/76, 5/77, 14/77, 19/77, 32/77, 42/77 и 56/77). 

3. Ова наредба влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

Бр. 5753/1 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за цени, 

Бранко Гостовић, е. р. 

546. 
Врз основа на член 17 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1976 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИ-
ТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЉЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМ-

НИ ПОКРАИНИ 
1. Со оваа наредба се регулираат начинот на издава-

ње, текстот, формата и амортизацијата на обврзниците на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини (во натамошниот текст: обврзниците), 
што се издаваат за уплатен задолжителен заем за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: заем). 

Под заем, во смисла на оваа наредба, согласно со 
член 1 став 1 точка 2 и член 8 став 8 од Законот за сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година (во натамошниот текст: Законот), се сметаат упла-
тените средства на заемот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини (во ната-
мошниот текст: Фондот) за текуштата година и уплатени-
те нездружени средства за претходната година по обврска-
та за периодот од 1986 до 1990 година. 

2. Заради издавање на обврзниците од Фондот на из-
нос на задолжителниот заем организацијата на здружен 
труд врши пресметка наплатенитесредства на заемот на 
Фондот на образецот - Пресметка на заемот на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини - „ОЗФ", што е отпечатен кон оваа наредба и е не-
јзин составен дел. 

Уплатувачот на заем го пополнува и го доставува об-
разецот „ОЗФ", заедно со завршната сметка на надлежна-
та служба за општествено книговодство (во натамошниот 
текст: Службата) во два примерока. Службата ќе го при-
способи образецот „ОЗФ" за автоматска обработка на 
податоци. 

Организација на здружен труд која трајно врши сто-
панска дејност на територијата на две или повеќе републи-
ки односно автономни покраини, за дел од дејноста, што 
ја врши на територијата на одделна република односно 
автономна покраина составува образец „ОЗФ" и и го под-
несува на Службата. Службата што го прими образецот 
„ОЗФ" 6 го доставува на надлежната служба за општестве-
но книговодство во републиката односно во автономната 
покраина на која и се насочуваат уплатите на заемот. 

Кон образецот „ОЗФ" уплатувачот на заем истовре-
мено и поднесува на Службата и налог за уплата односно 
враќање на разликата на заемот, утврдена со завршната 
сметка. Враќањето на заемот го врши Службата од сред-
ствата на уплатувачот на заемот во републиката односно 
автономната покраина, на начинот определен со пропис 
на републиката односно на автономната покраина. 

Ако Службата утврди дека уплатите по конечната 
пресметка не им одговараат на фактичните уплати из-
вршени во текот на уплатниот период, или конечната пре-
сметка правилно да не е извршена, ќе бара нејзина исправ-
ка. Подносителот е должен, во рокот што ќе го определи 
Службата, да ги изврши потребните исправки и да ги от-
страни недостатоците како и новата конечна пресметка на 
образецот „ОЗФ" да 6 ја достави на Службата. 

Ако се работи за зголемување на заемот на уплатува-
чот чија годишна сметка е завршена и вклучена во списо-
кот за издавање на обврзници враќањето на уплатениот 
заем се врши во рок од 30 дена од денот на утврденото 
право на враќање на заем со зголемување на обврската на 
републиката односно автономната покраина за ист износ, 
на начинот што ќе го определи Службата на општествено-
то книговодство на Југославија, во соработка со Народна-
та банка на Југославија и со Фондот. 

3. Врз основа на податоците од точка 2 на оваа наред-
ба, Службата врши пресметка и составува список на упла-
тувачите на заемот по републики и автономни покраини. 

Списокот од став 1 на оваа точка врз основа на кој се 
издаваат обврзниците на Фондот, ги содржи следните по-
датоци: 

1) реден број; 
2) назив, адреса и број на поштата на уплатувачот на 

заемот на Фондот; 
3) број на жиро-сметката на уплатувачот на заемот 

на Фондот; 
4) пренесен износ на заемот на Фондот од претходна-

та година; 
5) износ на уплатениот заем на фондот за 19 го-

дина; 
6) износ на уплатените нездружени средства од пре-

тходната година што станале задолжителен заем на Фон-
дот од 19 година; 

7) износ на пресметаната интеркаларна камата; 
8) вкупен износ на заемот на Фондот за кој се издава-

ат обврзници на Фондот; 
9) износ на заемот на Фондот помал од 10.000 динари 

што ќе се пренесе во наредната година. 
4. Списокот од точка 3 на оваа наредба Службата на 

општественото книговодство на Југославија е должна да 
им го достави на Фондот и на Народната банка на Југос-
лавија до 31 јули текуштата година за претходната годи-
на. 

5. Врз основа на списокот од точка 3 на оваа наредба 
примен од Службата на општественото книговодство на 
Југославија Народната банка на Југославија им издава об-
врзници на уплатувачите на заем до 31 декември текушта-
та година за претходната година на начинот што ќе го оп-

14 53.01 

15 55.01 
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редели Фондот во спогодба со Народната банка на Југос-
лавија. 

По рокот од став 1 на оваа точка Народната банка на 
Југославија обврзниците на Фондот што не можел да им 
ги врачи на уплатувачите на заемот на нивна адреса што е 
назначена во списокот, ќе им ги достави на уплатувачите 
на нивно писмено барање. 

6. Обврзниците на Фондот им се издаваат на уплату-
вачите на заем на годишниот износ на заемот, уплатен до 
15 март текуштата година за претходната година, како и 
на уплатениот нездружен износ на средствата што станал 
задолжителен заем согласно со член 8 став 8 од Законот, 
зголемен за износ на пресметаната интеркаларна камата 
согласно со член 8 став 10 и член 13 став 4 од Законот. 

7. Обврзниците на Фондот се издаваат во апоени од 
10.000,50.000,100.000,500.000,1,000.000 и 5,000.000 динари. 

Издадените обврзници на Фондот не можат да и се 
вратат на Народната банка на Југославија заради замена. 

8. Обврзниците на Фондот се состајат од два дела, и 
тоа: 

1) од наметка на обврзницата на Фондот, на која се 
отпечатени сите битни елементи предвидени со оваа на-
редба; 

2) талон, кој содржи 12 еднакви годишни ануитетски 
купони. 

Предната страна на сметката на обврзницата на Фон-
дот го содржи следниот текст: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМНИ ПОКРАИНИ 

Број на обврзницата , • Серија , 

ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧОТ 

ЗА УПЛАТЕНИОТ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РАПУБЛИКИ И АВТО-

НОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 19 ГОДИНА 
На динари кој износ ќе го исплати На-

родната банка на Југославија во името и за сметка на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини (во натамошниот текст: Фондот) во 12 (дванае-
сет) еднакви годишни рати, со камата по стапка од 10% го-
дишно. 

Обврската по оваа обврзница на Фондот се намирува 
врз основна на 12 ануитетски купони што претставуваат 
нејзин составен дел. Со исплатата на последниот купон 
престанува обврската на Фондот по оваа обврзница. 

За обврската на Фондот по оваа обврзница гарантира 
федерацијата. 

во Белград 19 година 

Директор на Фондот,'" 

Опачината на наметката на обврзницата го содржи 
следниот текст: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85). 

Работите на издавањето и амортизацијата по оваа об-
врзница ги врши, во името и за сметка на Фондот, Народ-
ната банка на Југославија. 

Правото на наплата на одделни ануитетски купони 
на оваа обврзница застарува за три години од денот на 
втасаноста за наплата. 

Забелешка: 
Овде треба да се запише амортизациониот план." 
Текстот на ануитетските купони бр. 1 до 12 гласи: 
1) на предната страна на купонот: 
„Купон на обврзницата на Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-

но развиените републики и автономни покраини по за-
должителниот заем за 19 година. 

Износот од динари по овој купон втасу-
ва за исплата на 1 јануари 19 година"; 

2) на опачината на купонот: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 
Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини Белград" 

Текстот на обврзниците на Фондот се печати на јази-
ците на народите на Југославија. 

9. Амортизацијата на издадените обврзници на Фон-
дот ја врши Народната банка на Југославија од средства-
та на Фондот. 

Втасаниот купон од обврзницата на Фондот и се под-
несува на наплата на Службата. 

Купонот на обврзницата на Фондот може да го на-
платува и физичко лице кој е сопственик 'на обврзницата 
на Фондот односно на купонот на обврзницата на Фон-
дот. 

10. Исчезнатата обврзница на Фондот се амортизира 
во согласност со член 40 од Законот за хартиите од вред-
ност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 и 15/80). 

11. Одредбите на оваа наредба се применуваат на из-
давањето и амортизацијата на обврзниците на Фондот врз 
основа на средствата на задолжителниот заем уплатен за 
периодот од 1986 до 1990 година. 

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

Бр. 6-4437/1 
8 април 1986 година 
Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар за 

финансии, 
Вук Огненовиќ, е. р. 

Образец „ОЗФ" 

(Организациона единица на СОК) 

Уплатувач 

СР-САП 

Место 

Улица — 

бр 

Дејност — 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ЗАЕМОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 19 ГОДИНА 
Реден 
број 

Уплати за период, 
месец 

Датум на 
уплатата 

Износ во 
динари 

1 2 3 4 

I. По основ на задолжителниот заем 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
„ОЗФ" 

Во колоната 2 се запишува месецот за кој е извршена 
уплатата на заемот. Ако со еден налог е уплатена аконта-
ција за повеќе месеци, се запишуваат месеците на кои се 
однесува уплатата. На пример, при уплатата за периодот 
јануари-март ќе се внесе: „за јануари, февруари и март". 
Ако аконтацијата за еден месец е уплатена со повеќе нало-
зи, соодветни податоци од секој налог се внесуваат под по-
себни редни броеви на колоната 2. 

Како датум на уплата, во колоната 3 се внесува дату-
мот на изводот на жиро-сметката, т.е. денот кога е за-
должена жиро-сметката на уплатувачот на заемот. 

Месеците се обележуваат со апрапски двоцифрени 
броеви, и тоа: јануари со „01", февруари со „02", ноември 
со „11" ити. 

Во колоната 4 од ред. бр. 01 до 19 се внесуваат само 
ефективните уплати извршени во корист на соодветна 
збирна сметка на заемот до 31 декември пресметковната 

година. Во таа колона, под ред. бр. 21,22 и 23 се внесуваат 
уплатите на заемот во наредната година по основ на евен-
туално заостанати аконтации на обврските за годината за 
која се врши пресметувањето на заемот што се извршени 
заклучно со 15 март наредната година. 

Под реден број 24 се запишува износот на уплатената 
разлика утврдена со завршната сметка. 

Под ред. бр. 27 до 30 се внесуваат износите на уплате-
ните нездружени средства на претходната година што ста-
нале задолжителен заем согласно со член 8 ст. 4 и 8 од За-
конот. Како датум на уплата на овие средства се внесува 
датумот кога е задолжена жиро-сметката на уплатувачот 
на средствата за здружување. 

Под реден број 33 се запишува салдото на уплатата 
за кое не се издадени обврзници по претходната пресметка 
(остаток по заокружувањето на основицата за издавање на 
обврзниците во списокот). Тие податоци ги внесува над-
лежната служба на општествено книговодство. 

За износ на враќањата на заемот извршени во текот 
на пресметковниот период се намалуваат претходните уп-
лати. На ист начин се постапува и при враќањето на упла-
тените аконтации по завршната сметка на уплатувачот. 

Вратените уплати не се запишуваат во образецот 
„ОЗФ". Во случај на делумно враќање на заемот, во обра-
зецот „ОЗФ" се запишуваат само првите уплати, и тоа са-
мо до износот кој останува како обврска по завршната 
сметка (износ кој не се враќа). 

547. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОФИЛИ-
РАНИ ГУМЕНИ ЗАТИВНИ ЛЕНТИ ЗА ВРАТИ, КАПА-
ЦИ И ПОДВИЖНИ ПРЕГРАДИ НА ЗАСОЛНИШТА И 
ДВОНАМЕНСКИ ОБЈЕКТИ СО ХЕРМЕТИЧКО ЗА-

ТВОРАЊЕ НА КРИЛАТА 
1. На задолжително атестирање подлежат профили-

рани гумени зативни ленти за врати, за капаци и за под-
вижни прегради на засолништа и двонаменски објекти со 
херметичко затворање на крилата (во натамошниот текст: 
средствата за затворање). 

2. Постапка за атестирање на профилирани гумени 
зативни ленти (во натамошниот текст: зативните ленти) 
за врати, капаци и подвижни прегради на засолништа и 
двонаменски објекти со херметичко затворање на крилата, 
се спроведува за зативни ленти од домашно производство 
така што се атестира типот на зативната лента по секоја 
произведена партија и за зативни ленти од увоз така што 
се атестира типот на зативната лента по секоја увезена 
партија. 

Под тип на зативна лента, во смисла на оваа наредба, 
се подразбира зативна лента од ист производител, со ист 
состав, произведена со иста технолошка постапка и со ис-
то конструкционо решение. 

Два основни типа на зативна лента се: 
1) тип РН (слика 1) - за средства за затворање што се 

отпорни на притисок и што се затвораат херметички; 
2) тип Н (слика 2} - за средства за затворање што се 

затвораат херметички. 
Под производствена партија, во смисла на оваа на-

редба, се подразбира количината на зативна лента произ-
ведена од иста суровинска мешаница, и под исти техно-
лошки услови, во процес кој не смее да биде прекинат по-
долго од седум дена (или со прекини кои не смеат да би-
дат подолги од седум дена). 

3. На испитување заради задолжително атестирање 
подлежат следните карактеристики на квалитетот на за-
тивни ленти, и тоа: 

1) формата и мерите; 
2) тврдоста; 
3) прекинливата цврстина и издолжувањето при ки-

нење; 

1 2 3 4 

7 
б 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 Вкупно уплатено до 31 
декември 19 год. XXX 

1 2 3 4 
21 
22 
23 
24 Уплата на разликата по 

ЗС за 19 
< година 

25 Вкупно уплатен заем 
(ред. бр. 21 до 24) 

26 Вкупно уплатен заем 
(ред. бр. 20 + 25) 

XXX 

XXX 

II. По основ на нездружени 
средства за 19 година 

27 
28 
29 
30 

31 Вкупно уплатени не-
здружени средства XXX 

32 Вкупно уплатено (ред. 
бр. 26 + 31) XXX 

33 Салдо на уплатите за кое 
не се издадени обврзници 
по претходната пресмет-
ка 

34 Вкупно (ред. бр. 32 + 33) XXX 

М. П. 
Датум 

Потпис 
на овластеното лице 
уплатуач на заемот 
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4) трајната деформација со збивање на определена 
височина; 

5) трајната деформација при определено оптовару-
вање; 

6) отпорноста спрема озон; 

Тип на профилот РН 

Слика 1 

Дозволените отстапувања на мерите што не се назна-
чени на сликата се определени со југословенскиот стан-
дард Ј1ЈЅ С.А1.100 - Гума. Дозволени отстапувања на ме-
рите на пресувани и бризгани производи, табела 2, класа 
Е2. 

5. Карактеристиките на квалитетот на зативните лен-
ти од точка 4 на оваа наредба се испитуваат, и тоа: 

1) формата и мерите се проверуваат со микрометар 
чија притисна стапка дејствува со притисок од 22 ± 5 кРа 
или со погоден мерен инструмент или со шаблони погод-
ни за мерење на долните и горните граници на толеранци-
јата; 

8) отпорноста спрема високи температури; 
9) отпорноста спрема горење; 

10) дозволените промени по вештачко стареење. 
4. Карактеристиките на квалитетот на заптивните 

ленти од точка 3 на оваа наредба, се утврдени во табела 1, 

Тип на профилот Н 
9 

2) тврдоста - според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
С.Ѕ2.125 - Физикални испитувања на гума. Определување 
на тврдоста на вулканизирана природна или синтетичка 
гума. Пропишаната дебелина на епруветата се остварува 
од два слоја; 

3) прекинливата цврстина и издолжувањето при кине-
њето - според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ С.Ѕ2.127 -
Гума. Определување на затезните својства. Епруветата 
има форма на лента, тип 2; 

4) трајната деформација со збивање на определена 
височина, и тоа: 

7) кртоста на ниски температури; и тоа: 
Табела 1 
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а) збивање за 25% од првобитната височина на епру-
ветата, на начинот пропишан со југословенскиот стандард 
Ј1ЈЅ О. Ѕ2.130 - Физикални испитувања на гума. Определу-
вање на трајната деформација со збивање на определена 
височина. Пропишаната височина на „мала" епрувета се 
остварува од два слоја; 

б) збивање за 5 шш на првобитната височина на цели-
от профил на готовиот производ со должина од 150 шш, 
кој се вградува во соодветната челична стега чии мери и 
форма им одговараат на мерите и на формата на жлебот 
на средството за затворање во кое се вградува зативната 
лента. Мострата така збиена се држи 24 ± 0 2 ћ на темпе-
ратура од 100 ± 2 °С, а условите за испитување мораат 
да бидат во согласност со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
С.Ѕ2.130. Големината на уредот за испитување мора да им 
одговара на големината на мострата и на големината на 
челичната стега; 

5) трајната деформација при определено оптоварува-
ње - според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ С.Ѕ2.134 - Фи-
зикални испитувања на гума. Определување на трајната 
деформација со дејство на определено оптоварување. Ис-
питувањето се врши со мали епрувети; а дебелината на еп-
руветата се остварува од два слоја; 

6) отпорноста спрема озон - според југословенскиот 
стандард Ј1ЈЅ О.Ѕ2.140 - Гумени и пластични црева. Опре-
делување на отпорноста спрема озон. Статично испитува-
ње. 

Испитувањето се врши со методот 1; 
7) кртоста на ниски температури - според југословен-

скиот стандард - Ј1ЈЅ О.Ѕ2.137 - Физикални испитувања 
на гума. Испитување на кртоста со удар на ниски темпера-
тури. 

Испитувањето се врши на температура од — 25 °С, на 
пет епрувети од типот А, со дебелина од 2 пгт ± 0,2 т т ; 

8) отпорноста спрема високи температури се испиту-
ва на готов производ, така што мострата се држи во печка 
90 т ш на температура од 200 °С. По ладењето на мостра-
та на стандардна температура од 23 ± 2 °С се врши кон-
трола на формата и мерите според одредбата под 1 на 
оваа точка. Должината на епруветата е 50 т т ; 

9) отпорноста спрема горење - според југословенски-
от стандард Ј1ЈЅ 2.С8.023 - Испитување на запаливоста на 
пластични маси и гума. Испитување на запаливоста со оп-
ределување на индексот на кислородот. 

Испитување се врши на 15 епрувета чии димензии се 
2 шш х 6,5 пип х 100 шш; 

10) дозволените промени по вештачко стареење - спо-
ред југословенскиот стандард Ј Ш О.Ѕ2.126 - Физикални 
испитувања на гума. Вештачко стареење на гума. 

Сите испитувања од точка 5 на оваа наредба се вријат 
најмалку 72 ћ по вулканизацијата. Епруветите пред испи-
тувањето мораат да се држат на температура од 23 °С ± 2 
°С, при релативна влажност на воздухот од 50% ± 5%, нај-
малку 4 ћ. 

Организацијата на здружен труд кон барањето за 
вршење работи на задолжително атестирање што и го 
поднесува на организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање (во натамошниот текст: овластената орга-
низација), најмалку 15 дена пред почетокот на производ-
ството на партијата, ги доставува следните податоци и до-
кументација: 

1) фирма односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд; 

2) техничка документација која ги содржи следните 
податоци: 

а) конструкциони карактеристики; 
б) механички особини и состав на гумената мешани-

ца; 
в) краток опис на технологијата на изработката; 
3) упатство за вградување и одржување; 
4) приказ на деталите на вградената зативна лента во 

средството за затворање. 
Доколку во текот на производството дојде до прекин 

подолг од седум дена, произведената количина по таквиот 
прекин се смета како друга партија и барањето за атести-
рање мора да биде обновено. 

7. Земање на мостри за испитување за секој тип затив-
на лента се врши на тој начин, што на секои 500 ш произ-
ведена односно увезена партија се зема по една мостра до-
лга 4 т . 

Ако произведената односно увезената партија е по-
мала од 500 ш, се зема исто така една мостра со иста 
должина. 

Избор на мострите од произведената односно увезе-
ната количина на зативна лента врши овластената органи-
зација за атестирање кај производителот односно на скла-
дот на увозникот. 

Епруветите за испитување ги исечува од мострата ов-
ластената организација за атестирање. Бројот на епруве-
тите по мостра за сите видови испитувања изнесува нај-
малку три, ако не е определено поинаку со точка 5 од оваа 
наредба. 

За земањето мостри се составува записник кој содржи 
податоци за називот на производителот односно увозни-
кот, за називот и типот на производот, за местото и дату-
мот на земањето на мостри и за уочените грешки. Запис-
никот го потпишуваат претставници на производителот 
односно на увозникот и на организацијата овластена за 
атестирање. Организацијата овластена за атестирање е 
должна да ги чува мострите односно епруветите една го-
дина. 

8. Извештајот за испитување на зативни ленти, по-
крај податоците за карактеристиките на квалитетот ут-
врдени со испитувањата според точка 5 од оваа наредба, 
ги содржи следните податоци, и тоа: 

1) извештај за испитувањето на заптивни ленти од до-
машно производство: 

а) место, датум и број на записникот за земање мос-
три; 

б) податоци за произведената партија, и тоа: 
- датум на почетокот на производството; 
- основни податоци за шаржата; 
- податоци за количината на произведената односно 

испитаната хартија; 
в) заклучок со образложение за издавањето на атест 

или на одбивањето издавање на атест; 
г) фирма односно назив и седиште, како и шифра на 

овластената организација, место, датум, потпис на овлас-
теното лице и отпечаток на печатот; 

2) извештајот за испитување на зативни ленти од 
увоз ги содржи, покрај податоците од одредбата под 1 на 
оваа точка, уште и следните податоци: 

а) земја на потеклото; 
б) фирма односно назив и седиште на увозникот од-

носно на застапникот на странска фирма; 
в) број и датум на договорот; 
г) број и датум на фактурата; 
д) место и датум на втасувањето; 
ѓ) количина на испораката односно на партијата. 
9. За зативни ленти за кои со испитување ќе се утврди 

дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата 
овластена за атестирање издава атест кон кој го прилага 
извештајот за испитувањето. 

Атестот со приложениот извештај за испитувањето 
се издава во три примероци, од кои еден му се доставува 
на подносителот на барањето, еден на Сојузниот завод за 
стандардизација, а еден задржува организацијата на 
здружен труд која го извршила атестирањето. 

Се смета дека зативната лента од точка 1 на оваа на-
редба е снабдена со важечки атест, ако пуштањето во про-
мет е извршено најмногу една година по денот на издава-
њето на атестот. 

10. Зативната лента за која е издаден атест, произво-
дителот - ако се работи за домашен производ односно 
увозникот - ако се работи за увезен производ, ја означува 
со атестен знак. Атестниот знак се нанесува на секое паку-
вање со посебно изработен жиг. 

Изгледот на атестниот знак е утврден со Наредбата 
за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), а големината „Б" од точ-
ка 4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 50 шш. 

Атестниот знак содржи и две буквени и две бројни оз-
наки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгру-
пата југословенски стандарди (ОЅ), а бројните ознаки се 
шифри на организациите овластени за атестирање. 

Покрај атестниот знак, производителот односно 
увозникот мора на секое пакување да ги назначи и бројот 
на атестот и количината на атестираната партија. 

На крајот на зативната лента се нанесува ознака со: 
називот на производителот, месецот и годината на произ-
водството, типот на профилот (РН или Н) и шифрата на 
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овластената организација која врши атестирање (на пр. 
СЅ 01). Оваа ознака се нанесува со отпечаток на печатот 
со бела боја така што меѓусебното растојание на соседни-
те ознаки по должината на зативната лента да е најмногу 
2 гп. 

И. За атестирање на зативни ленти (од точка 1 на 
оваа наредба) Сојузниот завод за стандардизација може да 
овласти организација на здружен труд која во поглед на 
опременоста и стручната квалификација на кадрите ги ис-
полнува следните услови: 

а) располага со следната опрема: 
1) уред за режење на епрувети од готов производ; 
2) микрометар или оптички мерен инструмент со точ-

ност на мерење од 0,01 шш односно шаблони за мерење на 
долните и горните граници на толеранциите на мерите на 
профилите; 

3) апарат за испитување на тврдоста на гумата; 
4) машина за испитување на затезните својства; 
5) уред за испитување на трајната деформација со 

збивање на определена височина; 
б) уред за испитување на трајната деформација при 

определено оптоварување, со микрометар за мерење на 
височината на профилот со точност од 0,01 т т , уред за 
оптоварување со точност ± 1 % и сушилница; 

7) уред за испитување на отпорноста спрема дејство 
на озон; 

8) комора за вештачко стареење на гума со можност 
за регулирање и мерење на температурата со точност од 
± 1 °С и со можност за измена на воздухот од 3 до 10 па-
ти на час; 

9) уред за испитување на кртоста на ниски температу-
ри со можност на контролирано ладење, со точност на ре-
гулирањето и мерењето на температурата од ± 1 °С за 
гасовити средини и ± 0,5 °С за разладни течности; 

10) уред за мерење на отпорноста спрема високи тем-
ператури, со точност од ± 1 °С; 

11) уред за испитување на отпорноста спрема горење 
со помош на определување на кислородниот индекс; 

6) имиња на работници за работи на атестирање кои 
ги имаат следните стручни квалификации: 

1) висока стручна подготовка од техничка насока или 
хемиско-технолошка насока, со најмалку пет години ра-
ботно искуство на работи на испитување на гума или 
пластични маси - ако е во прашање работник кој раководи 
со испитувањето; 

2) средна стручна подготовка од техничка или хемис-
ко-технолошка насока, со најмалку пет години работно 
искуство на работи на испитување на гумени или пластич-
ни производи - ако се во прашање работници кои вршат 
испитување. 

12. Организацијата на здружен труд овластена за 
атестирање е должна да изврши атестирање во рок од 45 
дена, од денот на приемот на барањето. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-4849/1 
14 октомври 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

548. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за земјо-

делство се делегирани: 

а) од страна на определени сојузни органи на управа-
та и сојузни организации, самоуправни организации и за-
едници и општествени организации во федерацијата, како 
нивни претставници, и тоа: 

1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана: ге-
нерал мајор, Антон Јуричиќ; 

2) од Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи Томислав Јовановиќ, помошник на сојузни-
от секретар; 

3) од Сојузниот завод за општествено планирање: д-р 
Владимир Угринчиќ, директор во Сојузниот завод за оп-
штествено планирање; 

4) од Стопанската комора на Југославија Славомир 
Радосавлевиќ, в.д. секретар на Општото здружение за зем-
јоделство и прехранбена индустрија на Југославија; 

5) од Задружниот сојуз на Југославија Ратко Свилар, 
претседател на Задружниот сојуз на Југославија; 

б) од Општото здружение за земјоделство и прехран-
бена индустрија на Југославија Џавид Туниќ, претседател 
на Извршниот одбор на Општото здружение за земјодел-
ство и прехранбена индустрија на Југославија; 

е>) од страна на извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како нивни претставници, и тоа: 

1) од Извршниот совет на Собранието на СР Босна и 
Херцеговина д-р Митар Башовиќ, член на Извршниот со-
вет и претседател на Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; 

2) од Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора Филип Огненовиќ, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство; 

3) од Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска 
Чедо Паиќ, член на Извршниот совет и претседател на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство и шумарство; 

4) од Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија м-р Богдан Тодоровски, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 

5) од Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија Милан Кнежевиќ, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-
ство и исхрана; 

6) од Извршниот совет на Собранието на СР Србија: 
Жарко Секулиќ, член на Извршниот совет и претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство; 

7) од Извршниот совет на Собранието на САП Војво-
дина Јоже Хорват, член на Извршниот совет и покраински 
секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шу-
марство; 

8) од Извршниот совет на Собранието на САП Косо-
во Азиз Шипковица, член на Извршниот совет и претседа-
тел на Покраинскиот комитет за земјоделство и шумар-
ство. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за утврдување на составот 
на Сојузниот комитет за земјоделство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/82). 

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

Бр. 4748/1 
18 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 
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549. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80,41/80 и 24/86) претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 
1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за праша-

ња на борците и воените инвалиди се делегирани: 
а) од страна на определени сојузни органи на управа-

та и сојузни организации, самоуправни организации и за-
едници и општествени организации во федерацијата, како 
нивни претставници, и тоа: 

1) д-р Никола Биуковиќ, полковник, началник на За-
водот за социјално осигурување на воените осигуреници, 
како делегат на Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на и 

2) д-р Никола Шуменковиќ, секретар на Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија и на Сојузот на заедницата на здравственото 
осигурување и здравството на Југославија, како делегат на 
Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Југославија. 

б) од страна на извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини како нивни претставници, и тоа: 

1) Мујо Момиќ, член на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Босна и Херцеговина и претседател на Репуб-
личкиот комитет за прашања на борците и воените инва-
лиди, како делегат на извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина; 

2) Милинко Масловариќ, директор на Републичката 
управа за боречко-инвалидски прашања, како делегат на 
Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора; 

3) Јандирја Бодрожиќ, претседател на Републичкиот 
комитет за боречки и инвалидски прашања, како делегат 
на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска; 

4) Коста Петров, директор на Републичката управа за 
прашања на борците и воените инвалиди, како делегат на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија; 

5) Стане Котник, член на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија и претседател на Републичкиот ко-
митет за борци и воени инвалиди, како делегат на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

6) Јово Мишковиќ, член на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија и претседател на Републичкиот ко-
митет за боречки и инвалидски прашања, како делегат на 
Извршниот совет на Собранието на СР Србија; 

7) Садри Кабаши, директор на Покраинската управа 
за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Из-
вршниот совет на Собранието на САП Косово; 

8) Живорад Лалиќ, член на Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина и претседател на Покраин-
скиот комитет за боречки и инвалидски прашања, како де-
легат на Извршниот совет на Собранието на САП Војво-
дина. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за утврдување на лицата 
делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците 
и воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82, 
49/83 и 15/84). 

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

01 бр. 594 
18 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, е. р. 

550. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 
1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за енерге-

тика и индустрија се делегирани: 
а) од страна на определени сојузни органи на управа-

та и сојузни органиазции, самоуправни организации и за-
едници и општествени организации во федерацијата како 
нивни претставници, и тоа: 

1) Сојузниот секретаријат за народна одбрана: Све-
тислав Пешиќ, полковник; 

2) Сојузниот завод за општествено планирање: Јово 
Кепчија, директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање; 

3) Сојузот на републичките и покраинските самоуп-
равни интересовни заедници за научна дејност на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија: 

проф. д-р Горѓи Демировски, електротехнички факул-
тет Скопје; 

4) Стопанската комора на Југославија: 
Златко Галиќ, секретар на Општото здружение на 

градежништвото и индустријата на градежниот материјал 
на Југославија; 

5) Заедниците на економските институти: 
д-р Славенко Гргуревиќ, истражувач на Институтот 

за економика на индустријата; 
б) Деловната заедница за истражување, развој и мир-

новременско користење на нуклеарната енергија: 
инж. Предраг Анастасиевиќ, директор на Деловната 

заедница за истражување, развој и мирновременско корис-
тење на нуклеарната енергија; 

7. Деловните заедници на југословенската машино-
градба и електромашиноградба: 

инж. Душан Радојковиќ, генерален секретар на Де-
ловната заедница на југословенската машиноградба и 
електро-машиноградба; 

8) Општото здружение на организациите на нафтено-
то стопанство на Југославија: 

м-р Зоран Пуповац, секретар на Општото здружение 
на организациите на нафтеното стопанство на Југослави-
ја; 

9) Здружението на рудниците на јаглен на Југослави-
ја: 

инж. Љубо Чук, секретар на Здружението на рудници-
те за јаглен на Југославија; 

10) Југославенскиот комитет на Светксата конферен-
ција за енергија: 

проф. д-р Момчило Симоновиќ, член на Претседател-
ството на Југословенскиот комитет на Светската конфе-
ренција за енергија; 

11) Заедниците на југословенското електростопан-
ство: „ 

инж. Василие Пирошки, генерален директор на Заед-
ницата на југословенското електростопанство; 

12) Постојаната конференција на градовите и општи-
ните на Југославија: 

Тарик Каравдиќ, генерален секретар на Постојаната 
конференција на градовите и општините на Југославија; 

6) од страна на извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини како нивни претставници, и тоа на: 

1) Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина: 

Вукота Вишњевац, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за енергетика и индус-
трија; 

2) Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија: 

д-р Томислав Бундалевски, член на Извршниот совет 
и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и мало стопанство: 

3) Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Словенија: 
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м-р Павел Кунц, член на Извршниот совет и претсе-
дател на Републичкиот комитет за енергетика; 

4) Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Србија: 

м-р Раде Цолиќ, член на Извршниот совет и претсе-
дател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 
и градежништво; 

5) Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска: 

Стипе Тојчиќ, член на Извршниот совет и претседа-
тел на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија, 
рударство и занаетчиство; 

6) Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Црна Гора: 

Петрашин Касалица, член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за работи на стопанството; 

7) Извршниот совет на Собранието на Автономна 
Покраина Војводина: 

д-р Рајко Томановиќ, член на Извршниот совет и 
претседател на покраинскиот комитет за енергетика и су-
ровини; 

8) Извршниот совет на Собранието на Автономната 
Покраина Косово: 

Томислав Секулиќ, член на Извршниот совет. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за утврдување на составот 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83). 

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

Бр. 2547 
20 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија, 
д-р Андреј Оцвирк, е. р. 

551. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основите 

на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/85 и 9/86), генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИНТЕРНАТА БАНКА ГИ 
ОБЕЗБЕДУВА И ГИ ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ВРШЕ-

ЊЕ ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ 
1. Со ова упатство се пропишува кои податоци интер-

ната банка ки обезбедува во книговодството и во другите 
евиденции за потребите на општествената евиденција и за 
вршење информативно-аналитички работи, како и начи-
нот и роковите за доставување на тие податоци до 
Службата на општественото книговодство. 

2. Во книговодствените и во другите евиденции ин-
терната банка е должна да обезбеди податоци за: 

1) состојбата на краткорочните кредите и на кредити-
те за трајни обртни средства што ги одобрила интерната 
банка; 

2) исплатите за инвестиции од инвестиционите креди-
ти што се реализираат преку жиро-сметката на интерната 
банка, а се водат како пласмани на индивидуални партии 
на соодветни конта во книговодството на интерната бан-
ка; 

3) промените на паричните средства на основачите на 
интерната банка евидентирани на интерните сметки во ин-
терната банка, на начинот определен во точ. 3 до 12 на ова 
упатство. 

Податоците за состојбата на краткорочните кредити 
и на кредитите за трајни обртни средства интерната банка 
и ги доставува на Службата на општественото книговод-
ство на образецот Месечен извештај за кредитите за об-
ртни средства („К-1"), а податоците за исплатите за ин-
вестиции од инвестиционите кредити - на образецот - Ме-

сечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата 
на инвестиционите кредити во користење („ИН-К-1"), 
што со упатство ги утврдува генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство, во согласност 
со Одлуката за утврдување на Програмата на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја. 

3. Со евиденциите за промените на интерните сметки 
на основачите на интерната банка во интерната банка се 
опфаќаат податоци за: 

1) промените настанати со плаќање на меѓусебните 
обврски на основачите на интерната банка по основ на 
промет на стоки и вршење услуги, освен по основ на ин-
вестиции, преку интерни сметки, во согласност со одред-
бите на Правилникот за спроведување на одредбите на 
член 27 став 1 точ. 5 и 6 и член 29 ст. 2 и 4 од Законот за ос-
новите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/86 - во натамошниот текст: Пра-
вилникот); 

2) промените настанати со привремен распоред на за-
едничкиот приход со пренос на средствата на заедничкиот 
приход на жиро-сметката на интерната банка, врз основа 
на чл. 1, 2 и 4 од Правилникот; 

3) преносот на средствата на жиро-сметката на ин-
терната банка од кредитите што интерната банка, врз ос-
нова на самоуправна спогодба или договор во согласност 
со член 33 од Законот за основите на банкарскиот и кре-
дитниот систем (во натамошниот текст: Законот) ги зела 
во свое име, а за сметка на основач на интерната банка; 

4) пренесените средства на жиро-сметката на интер-
ната банка од жиро-сметките и од други сметки на основа-
чите на интерната банка заради намирување на обврските 
на основачите на интерната банка што ги извршува интер-
ната банка во свое име, а за сметка на основачите на ин-
терната банка, врз основа на член 27 став 1 точка 6 од За-
конот; 

5) преносот на меници на основачите на интерната 
банка врз интерната банка заради здружување на сред-
ства; 

6) здружувањето на средствата содржани во обврзни-
ци и во други хартии од вредност на основачите во интер-
ната банка во интерна банка; 

7) кредитите од здружените и од други средства кај 
интерната банка, што се евидентираат на интерните смет-
ки на основачите на интерната банка (во натамошниот 
текст: интерната сметка); 

8) исплатите од жиро-сметката на интерната банка за 
сметка на основачите на интерната банка од средствата 
наведени во одредбите под 2 до 7 на овој став. 

При евидентирањето на промените од став 1 на оваа 
точка на интерните сметки и другите евиденции интерна-
та банка обезбедува податоци во согласност со содржина-
та на истражувањето утврдено со Одлуката за утврдување 
на Програмата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја, за Месечниот извештај за плаќањата из-
вршени за сметка на основачите на интерната банка на 
Образецот Р-1 (во натамошниот текст: Образец „Р-1"). 

Образецот „Р-1", со видот на примања и издавања -
на шифри на расчленетиот промет и со упатството за по-
полнување, е отпечатен кон ова упатство и претставува 
негов составен дел. 

Распоредувањето на примањата и издвањата (проме-
ните) на интерната сметка по шифрите на расчленетиот 
промет (во натамошниот текст: шифрите) се утврдува врз 
основа на податоците од налогот за целта на дознаките 
што се извршуваат преку жиро-сметката на интерната 
банка, а за налозите од член 10 на Правилникот врз основа 
на податоците за основата на создавањето на обврската. 

Евиденциите од став 2 на оваа точка се водат посебно 
за секој основач на интерната банка. 

4. Податоците за потребите на општествената еви-
денција и за вршење информативно-аналитички работи, 
обезбедени во евиденциите од точка 3 на ова упатство, ин-
терната банки и ги доставува на организационата единица 
на Службата на општественото книговодство кај која се 
води жиро-сметката на таа банка, и тоа: 

1) со поднесување налог од чл. 3 и 12 на Правилникот 
- што се обележуваат со шифри на начинот пропишан во 
точ. 5 и 6 на ова упатство; 

2) со поднесување на Образецот „Р-1" - за промените 
на интерната сметка на основачите на интерната банка за 
кои не се поднесуваат налози за пресметка, 
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3) со поднесување на Месечен извештај за извршени-
те плаќања за инвестициите од интерната сметка на осно-
вачите на интерната банка по инвестиционите објекти на 
Образецот „Р-1/а ИБ" (во натамошниот текст: „Образе-
цот „Р-1/а ИБ"). 

Во евиденциите од точка 3 на ова упатство, врз осно-
ва на кои се составува Образец „Р-1", се искажуваат ис-
платите и уплатите за сметка на основач на интерната 
банка преку жиро-сметката на интерната банка. 

Во евиденциите од точка 3 став 2 на ова упатство, по-
ради разликите во начинот на доставување податоци од 
став 1 на оваа точка на шифрата „30-Плаќање на други ко-
рисници на општествени средства по основ на набавка на 
материјал, услуги и купување на трговски стоки", посебно 
се обезбедуваат податоци за промените настанати по тој 
основ на плаќање на меѓусебните обврски на основачите 
на интерната банка, за кои се издаваат пресметковни на-
лози, а посебно за исплатите по тој основ на жиро-сметка-
та на интерната банка за сметка на основачот на интерна-
та банка, што се внесуваат на Образецот „Р-1". 

5. Кога плаќањето на меѓусебните обврски на основа-
чите на интерната банка се врши врз основа на член 6 од 
Правилникот налозите за пресметка, интерната банка ги 
обележува, и тоа: 

1) налогот издаден на износот на изедначениот 
долговен и побарувачки промет на интерната сметка во 
пресметковниот период на примерокот „Налог за одобре-
ние" (во натамошниот текст: „Одобрението") - со шифра-
та „11 - Примања од корисници на општествени средства 
што влегуваат во вкупниот приход односно изворниот 
приход" (во натамошниот текст: шифрата „1Г')» а на при-
мерокот на налогот „Извештај за задолжувањето" (во на-
тамошниот текст: „задолжувањето") - со шифрата „30 -
Плаќање на други корисници на општествени средства по 
основ на набавка на материјал, услуги и купувања на 
трговски стоки" (во натамошниот текст: шифрата „30"); 

2) налогот издаден на износот на пресметаните обвр-
ски над изедначениот долговен и побарувачки промет на 
„одобрението" - со шифрата „19 - Други примања меѓу 
корисниците на општествени средства", а на „задолжува-
њето" - со шифрата „30"; 

3) налогот издаден на износот на пресметаните поба-
рувања над изедначениот долговен и побарувачки промет 
на „одобрението" - со шифрата „И", а на „задолжување-
то" - со шифрата „99 - Други издавања меѓу корисниците 
на општествени средства" (во натамошниот текст: шифра-
та „99"), како пренос по основ на здружување на средства. 

6. Налозите за спроведување на привремен распоред 
на заедничкиот приход преку жиро-сметките на основачи-
те на интерната банка, издадени врз основа на член 3 од 
Правилникот за обележување на „одобрението" - шифра-
та „И", а на „задолжувањето" - со шифрата „99". 

На налогот со кој средствата на заедничкиот приход, 
врз основа на член 1 став 2 од Правилникот, се пренесува-
ат во корист на жиро-сметките на учесниците што не се ос-
новачи на интерната банка, се обележува само „одобрени-
ето", со шифрата „И". 

Ако наплатената реализација во готово непосредно 
се уплатува на проодна сметка за собирање на заеднички-
от приход (сметка 833 кај СОК), интерната банка во еви-
денциите од точка 3 на ова упатство тој податок посебно 
го обезбедува на шифрата „10-Примања од населението 
што влегуваат во вкупниот приход, односно во изворниот 
приход" (во натамошниот текст: шифрата „10"). 

Интерните банки кај кои се вршат уплатите од став 3 
на оваа точка, при издавање на налозите од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, издаваат по два налога за пресметка - еден кој 
се означува со шифрата „10", а другиот - со шифрата „11". 

Ако во заедничкиот приход евидентиран на интерна-
та сметка е содржан и наплатениот данок на промет на 
производи и услуги, износот на тој данок се евидентира ка 
шифрата „51 - Запрени даноци на промет на производи и 
на извршени услуги, други запрени надомести, придонеси 
и слично" (во натамошниот текст: шифрата „51") во мо-
ментот на уплатата - преносот на средствата на жиро-
-сметката на интерната банка на соодветните сметки за 
уплата на тие даноци. 

7. Исплатите за инвестиции што интерната банка ги 
врши за сметка на основач на интерната банка - инвести-
тор од средствата на тој основач претходно пренесени на 
жиро-сметката на интерната банка се искажуваат: 

1) на шифрата на расчленетиот промет „70", „71", и 
„72", на Образецот „Р-1", под ред. бр. 22, 23 и 24; 

2) по инвестиционите објекти на Образецот „Р-1/а 
ИБ", на начинот утврден во точка 10 на ова упатство. 

За исплатите за инвестициите по инвестиционите об-
јекти во свое име и за своја сметка, интерната банка доста-
вува посебен месечен извештај на Образецот „Р-1/а ИБ". 

Исплатите за инвестициите извршени од инвестицио-
ните кредити во користење, интерната банка ги искажува 
на Образецот „Ин-К-1". 

8. Промените евидентирани на интерната сметка на 
основачот на интерната банка што не се спроведени преку 
жиро-сметката на основачот на интерната банка, се распо-
редуваат по шифрите на расчленетиот промет на следни-
от начин: 

1) на шифрата „13" се евидентира: 
- преносот на кредитите земени од името на интерна-

та банка, а за сметка на основачот на интерната банка, од 
жиро-сметките на другите даватели на кредити на жиро-
-сметката на интерната банка; 

- приливот на средства на жиро-сметката на интерна-
та банка што е евидентирана на интерната сметка на осно-
вачот на интерната банка по основ на емисија на хартии 
од вредност за сметка на основач на интерната банка; 

- одобрените кредити од здружени и од други сред-
ства кај интерната банка за одржување на текуштата лик-
видност на основачот на интерната банка што се евиден-
тирани преку интерните сметки на основачот на интерна-
та банка; 

- кредитите одобрени на основачот на интерната бан-
ка а во врска со плаќањето на меѓусебните обврски на ос-
новачот на интерната банка во интерната банка (член 6 од 
Правилникот). 

Отплатата на кредитите односно враќањето на дру-
гите средства искажани на шифрата „13", што ги врши ин-
терната банка за сметка на основачите на интерната банка 
се искажува на шифрата „93-Вратени позајмици и отплати 
на кредити"); 

2) на шифрата „15-Самопридонеси и слични примања 
од населението", се евидентираат уплатите на население-
то по тој основ на жиро-сметката на интерната банка, што 
му припаѓаат на определен основач на интерната банка, 
ако таков начин на уплата е предвиден со самоуправната 
спогодба за здружување во интерна банка или со договор 
(уплата на населението за добивање приклучок за елек-
трична енергија, вода, телефон и др.); 

3) на шифрата „30" се евидентираат исплатите од 
жиро-сметката на интерната банка, извршени за сметка на 
основачите на интерната банка по основ на набавениот 
материјал, извршени услуги и за купени трговски стоки, и 
тоа исплати на други корисници на средства врз основа на 
член 27 став 1 точка 6 од Законот; 

4) на шифрата „31 - Исплати на населението за стоки 
и услуги" се евидентираат исплатите по тој основ од 
жиро-сметката на интерната банка за сметка на основач 
на интерната банка; 

5) на шифрата „32 - Надомести на населението за из-
вршена работа или по основ на други права од работниот 
однос" се евидентираат само надоместите што ги товарат 
материјалните трошоци на основач на интерната банка; 

6) на шифрата „35 - Платени камати, осигурувања и 
слично", се евидентираат платените камати што основа-
чот на интерната банка ги надоместува од вкупниот при-
ход и други договорни обврски што ги товарат материјал-
ните трошоци на основачот на интерната банка. 

7) на шифрата „51" прометот може да се евидентира 
само во случајот од точка 6 став 5 на ова упатство; 

8) на шифрите „70 - Исплати за инвестиции меѓу ко-
рисниците на општествени средства", „71 - Чисти лични 
доходи исплатени од средствата на инвеститорот", и „72 -
Други надомести на населението од средствата на инвес-
титорот" (во натамошниот текст: шифрите „70", „71" од-
носно „72") прометот се евидентира само кога со самоуп-
равна спогодба интерната банка е овластена да врши ис-
плата од жиро-сметката на интерната банка во свое име, а 
за сметка на основач на интерната банка - инвеститор од 
средствата што тој основач претходно ги пренесел на 
жиро-сметката на интерната банка. 

Пресметаните и платените даноци и придонеси на 
личните доходи и другите надомести од средствата за ин-
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вестиции (искажани на шифрата „71", односно „72"), се 
евидентираат на шифрата „38 - Издвојувала за општа, за-
едничка и друга потрошувачка а издвоените средства за 
станбена изградба - на шифрата „82 - Издвоени средства 
за станбена изградба". Издвојувањата по овој основ од до-
ходот и од личните доходи не се евидентираат на интерни-
те сметки на основачите на интерната банка; 

9) на шифрата „97 - Исплати на населението по други 
основи" се евидентираат исплатите од жиро-сметката на 
интерната банка за сметка на член на интерната банка по 
основ на надомести за употреба на лични средства за ра-
бота надвор од просториите на основната организација на 
здружен труд (работа на „сиц"), односно на земјоделски 
производители ако го здружиле трудот во рамките на ос-
новна организација на кооперанти, закупнина на земјиш-
те, деловни простории и др. станарина односно исплата 
по други основи што се искажуваат на таа шифра според 
одредбите на точка 3 став 2 од ова упатство; 

10) на шифрата „98 - Пласмани на сопствени сред-
ства се евидентираат уплатите за намирување на други об-
врски по основ на инвестициони вложувања (за изградба 
на енергетски објекти и др.) што по истекот на пропиша-
ниот рок му се враќаат на инвеститорот. На таа шифра не 
се искажува меѓусебното кредитирање на основачите на 
интерната банка од средствата здружени кај интерната 
банка. 

9. Образецот „Р-1" се составува посебно за секој ос-
новач на интерната банка и се доставува до 8 во месецот 
по истекот на извештајниот период на организационата 
единица на Службата на општественото книговодство кај 
која интерната банка има жиро-сметка. 

Пред составувањето на месечниот извештај на Обра-
зецот „Р-1" интерната банка, врз основа на евиденцијата 
од точка 3 на ова упатство, го утвдува збирот на промени-
те во периодот од 1 јануари до последниот ден на извеш-
тајниот период, по шифрите за расчленетиот промет, пое-
динечно за секој основач на интерната банка. 

В 
ИНТЕРНА БАНКА. 

10. Месечниот извештај на Образецот „Р-1/а ИБ" се 
составува посебно за секој основач на интерната банка и 
за интерната банка како инвеститор по инвестиционите 
објекти кумулативно за извештајниот период текуштата 
година и го доставува до 8. во месецот по истекот на из-
вештајниот период на организационата единица на 
Службата на општественото книговодство кај која интер-
ната банка има жиро-сметка. 

По составувањето на Месечниот извештај на Образе-
цот „Р-1/а ИБ" интерната банка го утврдува слагањето 
на збирот на износите од овој извештај со износите на 
шифрите „70", „71" и „72" на Образецот „Р-1" поединачно 
за секој основач на интерната банка. Освен тоа, збирот на 
износите од сите обрасци „Р-1/а ИБ" за основачите и ин-
терната банка како инвеститор, мора да се слага со изно-
сите што се евидентирани на шифрите „70", „71" и „72" на 
жиро-сметката на интерната банка кај Службата на оп-
штественото книговодство. 

11. Образецот „Р-1/а ИБ", со упатството за неговото 
пополнување, е отпечатен кон ова упатство и е негов со-
ставен дел. 

12. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за податоците што интер-
ната банка ги обезбедува и ги доставува до Службата на 
општественото книговодство за потребите на општестве-
ните евиденции за вршење инфоомативно-аналитички ра-
боти („Службен лист на СФРЈ",* бр. 32/82, 67/84, 57/85). 

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
20 Бр. 1/42 
6 јуни 1986 година 
Белград 

Заменик 
на генералниот директор на 
Службата на општественото 

книговодство, 
Момчило Томиќ, е. р. 

Образец „Р-1" 

Седиште на СОК« 

ИЗВЕШТАЈ НА ИНТЕРНАТА БАНКА 
за плаќањата извршени на сметка на основачите на интерната банка 

за периодот од 1 јануари до 198 година 
Назив и седиште на основачот на интерната банка 
чија жиро-сметка се води кај 

(седиште на СОК) 
Вид на работа \ \ | 0 ЈО I Период 

Податоци за основачот на интерната банка: 

I СЛОГ II СЛОГ III СЛОГ 
Основна 
сметка 
на СОК 

Индивидуална 
партија Територија 

Матичен број 
на статистичкиот 

орган Н
ам

ен
а 

Зн
ач

ењ
е Број 

на корис-
никот 

Дејност 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

9 

ВО ДИНАРИ БЕЗ ПАРИ 

НАЗИВ НА ЕЛЕМЕНТОТ Реден 
број Шифра И З Н О С ДИРКА 

1 2 3 4 
Почетно салдо 0 1 02 х х х х х х х х х х + 

ПРИМАЊА 
Примања од населението што влегуваат во вкупниот приход, 
односно изворни приходи 0 2 10 

+ 
х х х х х х х х х х 
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НАЗИВ НА ЕЛЕМЕНТОТ Реден 
број Шифра И З Н О С ДИРКА 

1 2 3 4 

Примања од КОС што влегуваат во вкупниот приход, односно 
изворни приходи 0 3 11 х х х х х х х х х х 

+ 

Средства примени од буџети и фондови 0 4 12 х х х х х х х х х х + 

Примени кредити и позајмици 0 5 13 + 

Примања остварени со индосирање на меница по основ на реа-
лизација на производи и услуги 0 6 14 х х х х х х х х х х 

+ 

Самопридонеси и слични примања од населението 0 7 15 + 

Приходи од лотарија, осигурување и ел. 0 8 16 х х х х х х х х х х + 

Наплата на КОС од населението по други основи 0 9 17 х х х х х х х х х х + 

Ослободени средствана пласмани и други вратени сопствени 
средства 1 0 18 х х х х х х х х х х 

+ 

Други примања меѓу КОС 1 1 19 х х х х х х х х х х + 

Вкупно примања (02 до 11) 1 2 

Вкупни средства (01 плус 12) 1 3 х х х х х х х х х х о 
ИЗДАВАЊА 

Плаќања на други КОС по основ на набавка на материјали, ус-
луги и купување на трговски стоки 1 4 30 

-

Исплати на населението за производи и услуги 1 5 31 -

Надомести на населението за извршена работа или по основ на 
права од работниот однос 1 6 32 

-

Платени камати, осигурување и ел. 1 7 35 -

Излегувања за општа, заедничка и друга потрошувачка 1 8 38 -

Исплатени чисти лични доходи и надомести на чисти лични до-
ходи 1 9 40 х х х х х х х х х х _ 

Исплати на населението по основ на социјално осигурување, 
солидарно, боречки права и др. 2 0 43 х х х х х х х х х х — 

Запрени даноци на промет на производи и на извршени услуги, 
други запрени надомести, придонеси и ел. 2 1 51 — 

Исплати за инвестиции меѓу КОС 2 2 70 -

Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвеститорот 2 3 71 — 

Други надомести на населението од средствата на инвестито-
рот 2 4 72 

Издвојување на средства за станбена изградба 2 5 82 — 

Средства пренесени на ОЗТ од општествените дејности за по-
критие на тековните потреби 2 6 84 х х х х х х х х х х 
Вратени позајмици и отплати на кредити 2 7 93 — 

Исплати на населението на згодитоци на лотарија, премии на 
осигурување и ел. 2 8 96 х х х х х х х х х х 
Исплати на КОС на населението по други основи 2 9 97 -

Пласмани на сопствени средства 3 0 98 -

Други издавања меѓу КОС 3 1 99 х х х х х х х х х х -

Вкупна издавања (14 до 31) 3 2 о 
Конечно салдо (13-32) 3 3 06 х х х х х х х х х х -
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
1. Во соодветните полиња пред насловот на образе-

цот интерната банка запишува: 
1) назив и седиште на интерната банка и ознака на се-

диштето на Службата на општественото книговодство кај 
која се води жиро-сметката на интерната банка; 

2) период за кој е составен извештајот; 
3) назив и седиште на основачот на интерната банка 

за кого се поднесува извештајот и ознака на седиштето на 
Службата на општественото книговодство кај која се води 
жиро-сметката на основачот на интерната банка; 

4) во I слог во кодексите 1 до 3, ознака на основната 
сметка, а во кодексите 4 до 10 - број на индивидуалната 
партија од ознаката на жиро-сметката на основачот на ин-
терната банка. 

Петцифрената ознака на седиштето на Службата на 
општественото книговодство се презема од првото поле 
(делот) на бројот на соодветната жиро-сметка на основа-
чот на интерната банка. Ознаката на основната банка се 
презема од второто поле, а ознаката на индивидуалната 
партија - од третото поле на бројот на жиро-сметката на 
основач на интерната банка. 

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката 
се внесува од десно на лево, т. е. почнувајќи од кодексот 10 
кон кодексот 4. Ако бројот на индивидуалната партија е 
помал од седум знаци, другите кодекси остануваат непо-
полнети. 

2. Ознаката за „период" и ознаките во II - III слог се 
пополнуваат во седиштето на Службата на општествено-
то книговодство кај кој се води жиро-сметката на основа-
чот на интерната банка. 

3. Во колоната 4, под соодветните редни броеви, ин-
терната банка го запишува збирот на промени од 1 јану-
ари до последниот ден на извештајниот период (кумула-
тивно) на соодветните шифри на расчленетитот промет. 

Износите се искажуваат во динари без пари. 
За податоците што не се евидентираат во извештајот 

на образецот на „Р-1" и во евиденциите од член 3 на ова 
упатство, во колоната 4 е отпечатена ознаката „ХХХХХ". 

Шифрите 38, 82 и 98 можат да се искажат само на об-
расците во кои се евидентира прометот на шифрите 70, 71 
и 72. 

По внесувањето на износите по одделни шифри, под 
реден број 12 се искажува збирот на примањата, а под ре-
ден број 32 - збирот на издавањата. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
1. Во соодветните полиња пред заглавјето на образе-

цот, интерната банка ги запишува: 
1) називот на седиштето на интерната банка и ознака-

та на седиштето на Службата на општественото книговод-
ство кај која се води жиро-сметката на интерната банка; 

2) бројот на жиро-сметката на интерната банка; 
3) називот и седиштето на основачот на интерната 

банка за кој се составува извештај. Ако извештајот се сос-
тавува за интерната банка како инвеститор, се запишува 
називот и седиштето на интерната банка; 

4) периодот за кој се составува извештај; 
5) во кодексите од 4 до 18 бројот на жиро-сметката на 

основачот на интерната банка за кој се поднесува извештај 
односно бројот на жиро-сметката на интерната банка ако 
за интерната банка како инвеститор се поднесува извеш-
тај, и тоа: од 4 до 8 бројот на седиштето на СОК, од 9 до 
11 бројот на основната сметка, а од 12 до 18 бројот на ин-
дивидуалната партија. 

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката 
се внесува оддесно налево, т.е. почнувајќи од кодексот 18 
кон кодексот 12. Ако бројот на индивидуалната партија е 
помал од седум знаци, другите кодекси остануваат непо-
полнети, 

2. Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ" се составува 
врз основа на податоците за инвестиционите објекти и 
податоците за другите инвестициони вложувања. 

3. Во колона 1 - на образецот „Р-1/а ИБ" се запишу-
ваат редните броеви на инвестиционите објекти што и се 
пријавени на Службата на општественото книговодство. 
Ако бројот на инвестиционите објекти е поголем од бро-
јот на рубриките означени со редните броеви се пополнува 
наредниот примерок на образецот „Р-1/а ИБ" водејќи 
сметка за редоследот на инвестиционите објекти. 

Во колона 2 „Назив и место на инвестициониот об-
јект" се запишува полниот назив на објектот како што е 
пријавен односно податоците за другите инвестициони 
вложувања, ако е во прашање поединечна набавка на опре-
ма за која не е предвидена обврска за обезбедување на 
средства („неврзана опрема"). 

.Во колона 3 „Број на инвестициониот објект" се запи-
шува бројот на инвестициониот објект, а за податоците за 
другите инвестициони вложувања - бројот: „9997". Бро-
евите на инвестиционите објекти интерната банка ги при-
бавува од основачите на интерната банка. 

Во колона 4 „Износ" под соодветниот реден број се 
запишува износот на плаќањето од 1 јануари текуштата 
година до последниот ден на извештајниот период (куму-
лативно) за секој инвестициони објект поединечно. 

4. Збирот на износите по инвестициони објекти и за 
другите инвестициони вложувања мора да се согласува со 
износите на шифрите „70", „71" и „72" од извештајот на 
образецот „Р-1" на интерната банка за секој основач на 
нигерката банка за ист извештаен период. Освен тоа, зби-
рот на износите од сите обрасци „Р-1/а ИБ" за основачи-
те ка интерната банка и за самата интерна банка, мора да 
се согласува со износите што се евидентирани на шифрите 
„70", „71" и „72" на жиро-сметката на интерната банка кај 
Службата на општественото книговодство. 

552. 
Врз основа на член 10 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), директорот на Сојузната управа за 
царини пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЦАРИН-

СКИТЕ СТОКИ 
1. Во Упатството за начинот на водење евиденција за 

царинските стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80) 
точката 15 одредба под 7 се менува и гласи: 

„7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запишува 
бројот ка сметката од списокот на примените (обработе-
ни) декларации што Електронскиот сметачки центар при 
Сојузната управа за царини и ги доставил на царинарни-

цата. Ако царината и другите увозни давачки не се напла-
туваат врз основа на пресметката на Електронскиот сме-
тачки центар, во таа рубрика се запишува бројот на при-
ходната книга под кој царинарницата ја евидентирала уп-
латата. 

Ако по декларацијата не се врши пресметка и напла-
та на царината и на другите увозни давачки, оваа рубрика 
не се пополнува;". 

2. Во точка 45 одредбата под 7 се менува и гласи: 
„7) во рубриката 7 (Број на приходната книга) се за-

пишува бројот на приходната книга под кој царинарница-
та ја евидентирала уплатата. 

Ако по декларацијата не се врши наплата на царина-
та и на другите увозни давачки, оваа рубрика не се попол-
нува;". 

3. Во точка 57 одредбата под 7 се менува и гласи: 
„7) во рубриката 7 (Број на сметката) се запишува 

бројот на сметката од списокот на примените (обработе-
ни) декларации што Електронскиот сметачки центар при 
Сојузната управа на царини и ги доставил на царинарни-
цата. Ако царината и другите увозни давачки не се напла-
туваат врз основа на пресметката на Електронскиот сме-
тачки центар, во таа рубрика се запишува бројот на при-
ходната книга под кој царинарницата ја евидентирала уп-
латата. 

Ако по декларацијата не се врши пресметка и напла-
та на царината и на другите увозни давачки, оваа рубрика 
не се пополнува;". 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Служен лист на СФРЈ". 

01/1 Број Д-2574 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа на 

царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 

553. 
Врз основа на член 17 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), Сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 
1. Со ова упатство се уредува начинот на евидентира-

ње на средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот) што, во смисла на член 1 од Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и авотномни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година (во натамошниот текст: Законот), се форми-
раат со здружување на трудот и средствата на организаци-
ите на здружен труд врз доходовни основи и врз основа на 
заедничките интерен со организациите на здружен труд во 
стопански недоволно развиените репулики и во Соција-
листичка Автономна Покраина Косово. 

2. Евиденција за средствата на Фондот од точка 1 на 
ова упатство води Службата на општественото книговод-
ство (во натамошниот текст: Службата) врз основа на 
следните податоци, и тоа: 

1) за уплатата на средствата на Фондот што се 
здружени по склучените самоуправни спогодби; 

2) за здружените средства на Фондот кои, согласно со 
склучената самоуправна спогодба, се пренесени на 
здружувачот - инвеститор во материјална форма, а врз ос-
нова на записник на комисијата на инвеститорот - основ-
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на организација на здружен труд за приемот на тие сред-
ства; 

3) за средствата на Фондот што ќе се здружат, а кои 
до здружувањето се воделе кај Службата како средства на 
Фондодт наменети за здружување, согласно на точка 4 од 
ова упатство; 

4) за уплатата на средствата на Фондот наменети за 
здружување, а кои не се здружени, согласно на член 8 став 
2 од Законот. 

3. Врз основа на евиденцијата од точка 2 на ова упат-
ство одредби под 1, 2 и 3 Службата изработува Извештај 
за здружените средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во периодот од 
1986 до 1990 година - образец УСФ (во натамошниот тек-
ст; Извештајот) кој е составен дел на ова упатство. 

Извештајот од став 1 на оваа точка содржи податоци 
искажани по републиките и автономните покраини, и тоа: 

1) реден број; 
2) фирма, односно назив и седиште на организацијата 

на здружен труд што здружува средства (уплатител); 
3) износ на средствата уплатени на жиро-сметката, 

односно на сметката на издвоените средства на организа-
цијата на здружен труд со која средствата се здружуваат 
или на сметка на нејзината банка како и вредноста на пре-
несените средства во материјална форма; 

4) датум на уплатата, односно преносот на средства-
та 

5) фирма, односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд или на нејзината банка на која 6 се упла-
тени средствата, односно пренесени по основ на здружува-
ње; 

6) број на жиро-сметката, односно на сметката на из-
двоените средства за инвестиции на коим се улаени сред-
ствата. 

Во извештајот од став 2 на оваа точка посебно се вне-
суваат податоци под А. за тековната година, а посебно 
под Б. за претходната година. 

Во Извештајот под А се внесуваат податоци за 
здружените средства за текуштата година - за уплатените 
средства и за пренесените средства во материјална форма, 
како и за здружените средства што до здружеувањето се 
водеа како средства наменети за здружување за текуштата 
година. 

Во Извештајот лоб Б се внесуваат податоци за 
здружените средства за претходната година што до 
здружувањето се водеа како наменети за здружување за 
претходната година. 

4. Организацијата на здружен труд која во второто 
полугодие на текуштата година или до крајот на наредна-
та година ќе склучи самоуправна спогодба за здружување 
на труд и средства, 6 поднесува на организационата еди-
ница на Службата кај која ја води својата жиро-сметка ба-
рање за промена на намената на уплатените средства на 
Фондот за здружување во здружени средства на Фондот и 
еден примерок од самоуправната спогодба. 

• Службата по барањето од претходниот став на оваа 
точка, врши соодветни промени во своите евиденции. Ис-
товремено, а најдоцна во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето за промена на намената на средства-
та на Фондот, Службата му издава потврда во два приме-
рака на подносителот на барањто во која се наведува из-
носот на уплатените средства и фирмата односно називот 
на организацијата на здружен труд - здружувач кој дава 
средства, на организацијата на здружен труд - здружувач 
кој прима средства и жиро-сметката на организацијата на 
здружен труд - здружувач на кој банката од член 8 став 7 
на Законот ќе му ги пренесе средствата. 

Ако со склучената самоуправна спогодба повеќе ор-
ганизации на здружен труд вршат концентрација на упла-
тените средства на Фондот наменети за здружување кај 
организацијата на здружен труд - носител на зддружува-
њето, сите организации на здружен труд ќ поднесуваат на 
организационата единица на Службата кај која ја водат 
својата жиро-сметка барање за промена на намената на 
уплатените средства на Фондот наменети за здружување 
во здружените средства на Фондот во корист на организа-
цијата на здружен труд - носител на здружувањето и еден 
примерок од самоуправната спогодба, заради здружување 
на тие средства со организациите на здружен труд во сто-

пански недоволно развиените републики и во Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово. 

Врз основа на барањето од став 3 на оваа точка 
Службата му издава на подносителот на барањето по-
тврда за бришење од евиденцијата на уплатените средства 
на Фондот наменети за здружување во два примерока. Во 
потврдата се наведува иизносот на уплатените средства 
на Фондот наменети за здружување, фирмата односно на-
зивот на организацијата на здружен труд - здружувач на 
средствата и фирмата односно назвот на организацијата 
на здружен труд - носител на здружувањето. Податоците 
од оваа потврда Службата не ги внесува во Извештајот -
образец „УСФ*\ Организациите на здружен труд -
здружувачи на средствата ќ доставуваат потврди на орга-
низацијата на здружен труд - носител на здружувањето, 
кој заедно со своето барање за промена на намената на уп-
латените средства на Фондот наменети за здружување ќ 
ги доставува на Службата кај која се води неговата жиро-
-сметка. Службата врз основа на поднесеното брање на ор-
ганизацијата на здружен труд - носител на здружувањето 
и потврдите на другите организации на здружен труд -
здружувачи на средствата, и издава на организацијата на 
здружен труд - носител на здружувањето потврда за вкуп-
ниот износ на уплатените средства на сите организации на 
здружен труд - здружувани на средствата кај организаци-
јата на здружен труд - носител на здружувањето. Органи-
зационата единица на Службата што издала потврда на 
вкупен износ на уплатените средства внесува податоци во 
својата евиденција за вкупно здружените средства и во Из-
вештајот - образец „УСФ". 

Организацијата на здружен труд од ст. 1 и 3 на оваа 
точка и поднесува на овластената банка во седиштето на 
организацијата на здружен труд - здружувач на средства-
та - инвеститор, преку која се пласираат средствата на 
Фондот наменети за здружување, барање со потврда од ст. 
2 к 3 на оваа точка да изврши пренос на средствата на 
Фондот наменети за здружување, означен во потврдата на 
Службата, од сметката на примените средства на Фондот 
наменети за здружување врз сметката на организацијата 
на здружен труд - здружувач на средствата - инвеститор 
односно врз сметката на банката определена со самоуп-
равната спогодба. 

Ако овластената банка од претходниот став на оваа 
точка не ги пренесе средствата на Фондот неменети за 
здружување по барањето на организацијата на здружен 
труд - уплатувач на средствата на сметката на организа-
цијата на здружен труд - примач на средствата односно 
на сметката на банката определена со самоуправната спо-
годба, организацијата на здружен труд - уплатувач на 
средствата ќе побара, сообразно со член 8 став 7 од Зако-
нот, од надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина издавање налог на Службата од 
сметката на овластената банка да ги пренесе тие средства 
на сметката на организацијата на здружен труд - примач 
на средствата - инвеститор, односно на сметката на банка-
та определена со самоуправна спогодба. 

Овластената банка преку која се пласираат средства-
та на Фондот еден приемрок од налогот за пренос на сред-
ствата на Фондот наменети за здружување, со кој се прене-
сени средствата од сметката на овластената банка во ко-
рист на организацијата на здружен труд - здружувач на 
средствата - инвеститор, веднаш ќе му достави на Фондот 
заради намалување на износот на пренесените средства 
наменети за здружување. 

5. Извештајот од точка 3 на ова упатство Службата 
му го доставува на Фондот до крајот на наредниот месец 
за изминатото тримесечје. 

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

Бр. 6-4437/1 
8 април 1986 година 
Белград 

Заменик 
на Сојузниот секретар за 

финансии, 
Вук Огњановић е. р. 
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554. 
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 народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД 

ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки) на пласма-
ните од примарната емисија пресметуваат и наплатуваат 
камата по стапките и на начинот што се предвидени со 
оваа одлука, ако со сојузен пропис не е поинаку определе-
но. 

2. Народните банки на пласманите од примарната 
емисија наплатуваат од банките камата по стапка од 56% 
годишно. 

Под пласмани од примарната емисија, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат и определни динарски поба-
рувања по основа на увоз на стоки врз основа на посебни 
прописи. 

3. На износот на пласманите од точка 2 на оваа одлу-
ка кој не е вратен во договорениот рок, народните банки 
наплатуваат затезна камата по стапка од 66% годишно. 
Каматата по стапка од 66% годишно народните банки ја 
наплатуваат и на износот на користените средства од при-
марната емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека 
банката го користела без основа во прописите. 

Народните банки наплатуват од банките камата по 
стапка од 66% на износот на користените средства преку 
износот од расположивите средства на нивната жиро-
-сметка во смисла на член 111 став 3 од Законот за 
Службата на општествено книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/83 и 16/86). 

4. Каматата на пласманите од примарната емисија се 
пресметува и наплатува тримесечно одназад, односно при 
конечната наплата на користените средства од примарна-
та емисија кога таа наплата се врши пред истекот на три-
месечниот период. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка ка-
матата за купување на хартии од вредност се пресметува 
однапред за време од денот на купувањето до рокот на 
втасувањето на хартиите од вредност. Пресметката на ка-
матата за купување на хартии од вредност се врши со при-
мена на каматната сметка на сто. 

5. При пресметката на каматата на пласманите од 
примарната емисија, се применува системот на пресметка 
по кој месецот и годината се сметаат спрема календарски-
те денови. 
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6. Народните банки во договорите за користење на 
примарната емисија ќе предвидат одредба за променли-
вост на каматните стапки во согласност со промените на 
каматните стапки на пласманите од примарната емисија 
што ќе ги утврди Советот на гувернерите. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за каматните стапки и на 
пласманите од примарната емисија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/84, 52/84,69/84, 16/85,26/85, 32/85, 51/85 и 
6/86). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 56 
25 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

555. 
Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 

7, член 23 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА 

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банката) што користат средства на задолжителната 
резерва за одржување на својата дневна ликвидност се 
должни да и платат на Народната банка на Југославија по 
0,181% за секој ден на користениот износ на средствата од 
задолжителната резерва. 

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го пре-
сметува и го плаќа месечно. Пресметката на надоместот 
заедно со налогот за уплата на надоместот банката и го 
поднесува на Службата на општествено книговодство до 
10-ти во месецот за претходниот месец, истовремено со 
поднесувањето на претсметката на задолжителната резер-
ва. 

Пресметката на надоместот што го составува во 
смисла на став 2 од оваа точка, банката го доставува до и 
Народната банка на републиката, односно до народната 
банка на автономната покраина, која врши контрола на 
таа пресметка. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надоместот за користење 
на задолжителната резерва за одржување на дневната лик-
видност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85, 
32/85, 51/85 и 6/86). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 57 
25 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

556. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПО-
НИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини на средствата што се депонирани кај нив, плаќаат ка-
мата, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва на банки-
те по стапка од 3,0% годишно; 

2) на благајничките записи на Народната банка на Ју-
гославија: 

- по стапка од 11,5% годишно - на записите што се 
сметаат како ликвидни пласмани во смисла на точка 1 на 
одредбата под 2 од Одлуката за начинот на одржување 
минимална ликвидност на банките и на други финансиски 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/77, 19/78 и 
12/81); 

- по стапка од 31,0% годишно - на другите записи. 
2. Каматата по одредбите на оваа одлука им се пре-

сметува и плаќа на депонентите, и тоа: 
1) на средствата на задолжителната резерва на банки-

те - тримесечно одназад; 
2) на благајничките записи на Народната банка на Ју-

гославија - во рокот на втасувањето на благајничките за-
писи. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за каматните стапки на 
средствата депонирани каЈ Народната банка на Југослави-
ја, народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/83, 61/84 и 16/85). 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 58 
25 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић е. р. 

557. 
Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на авотномните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност од точ. 2 
до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМ-

ВРИ 1986 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување порастот на вкупните динар-

ски пласмани на банките во 1986 година да се остварува во 
рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
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едничките основи на кредитната политика во 1986 година, 
основните и здружените банки (во натамошниот текст: 
банките) се должни со својата деловна политика да обезбе-
дат порастот на нивните динарски пласмани во периодот 
од 1 јули до 30 септември, заедно со остварениот пораст 
од 1 јануари до 30 јуни 1986 година, да се остварува во 
рамките утврдени со оваа одлука. 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука, банките ќе обезбедат порастот на нивните динарски 
пласмани до 30 септември 1986 година да изнесува најмно-
гу до 24%. 

Под пласмани на банките од став 1 на оваа точка се 
сметаат вкупните динарски пласмани на банките без плас-
маните наведени во точ. 3, 4, 5, 6 и 7 на оваа одлука. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1985 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на 
оваа точка. 

3. Банките кои даваат кредити за извоз на стоки и ус-
луги на конвертибилно подрачје посебно за извоз што се 
остварува во рамките на заедничките програми на произ-
водството и извозот, пласмани за извоз на клириншко 
подрачје што се остваруваат според меѓудржавните 
аранжмани, пласмани за извоз во рамиките на долгорочна 
производствена кооперација, пласмани за производство и 
подготовување на стоки и услуги за извоз, пласмани за 
производство, залихи и резерви на основните земјоделски 
прехранбени производи и пласмани за производство и за-
лихи на вештачки ѓубриња, можат да даваат динарски 
пласмани во согласност со реалните потреби - врз основа 
на расположливата документација која е основ за тоа кре-
дитирање. 

4. Банките кои даваат кредити за вложувања во ос-
новни и трајни обртни средства за реализација на заеднич-
ката програма за производство и извоз на автомобили „Ју-
го-Застава", можат тие пласмани да ги зголемат над про-
центот утврден во точка 2 став 1 од оваа оддлука, а нај-
многу до височината од 80% од износот на дадените кре-
дити за оваа намена. 

5. Банките кои даваат пласмани за станбено-комунал-
на изградба можат тие пласмани да ги зголемат над по-
растот утврден во точак 2 на оваа одлука, за износот на 
порастот на тие пласмани над процентот од точка 2 став 1 
на оваа одлука, а најмногу до височината на порастот на 
изворот ца средствата наменети за станбена изградба. 

6. Банките кои даваат кредити за реализација на про-
ектот „Капела" можат тие динарски пласмани да ги зголе-
мат до износот предвиден со посебна одлука. 

7. Банките кои даваат рамковни кредити можат, по 
исклучок, да ги зголемат своите динарски пласмани од 
точка 2 на оваа одлука над процентот од таа точка до из-
носот од 2% од состојбата на вкупните динарски пласмани 
на банките од точ. 2 до 6 на оваа одлука на 31 декември 
1986 година, со тоа што овој посебен лимит може да се ко-
ристи само за покривање на дел од рамковните кредити 
од состојбата на 31 јануари 1986 година што банките, спо-
ред заклучокот на Советот на гувернерите донесен на 282 
седница одржана на 18 февруари 1986 година, се должни 
да го вклучат во утврдените рамки на порастот на пласма-
ните според утврдената динамика по тој заклучок за пери-
одот од 1 април до 30 септември 1986 година. 

Во посебен лимит од став 1 иа оваа точка банките не 
можат да го вклучуваат делот од состојбата на рамковни-
от кредит што е опфатен со утврдениот редовен лимит во 
периодот до 31 март 1986 година, како ни зголемувањето 
на тој кредит што е остварено во периодот од 1 јануари до 
30 септември 1986 година. 

8. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествено-правни лица, на интерни банки, на граѓански 
правни лица и граѓани, вклучувајќи ги и рамковните кре-
дити што се користат по принципот на текуштата сметка 
во согласност со член 107 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/83 и 16/86). 

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се 
сметаат пласманите што банките 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. По исклучок, во рамките на динарските пласмани 
на банките, во смисла на точ. 2 до 8 од оваа одлука, об-
врска за ограничување на порастот нема да се применува 
на: 

1) пласмани на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
кани , на пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотрес, на пласманите од дополнителни-
те и посебни 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 со други прописи, на пласманите за кредитирање 
на извозот на опрема и бродови и изведувањето на инвес-
тициони работи во странство на кредит - до височината 
на средствата примени во 1986 година за таа намена од Ју-
гословенската банка за меѓународна економска соработка 
и на кредитите што се даваат од средствата што меѓуна-
родната или националната финансиска институција или 
одделни земји ги одобруваат заради поттикнување на по-
брзиот развој на вработеноста и вработувањето на по-
вратниците од работа во странство; 

2) инвестиционите кредити на банките што ги следат 
пласманите од постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини -
во делот кој се формира со здружување на труд и средства 
на организациите на здружен труд и на инвестиционите 
кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓу-
народната банка за обнова и развој и нејзините афилија-
ции, Европските инвестициони банки и ЕУРОФИМ, на 
пласманите на банките за финансирање на објектите за 
одржување на Универзијадата 1987 година во Загреб, на 
кредитите на банките за увоз на слабови и старо железо 
наменето за преработка за извоз; 

3) на кредитите за други намени што се дадени врз 
основа на член 9 став 8 од Законот за привремени мерки за 
намирувањето на определени девизни побарувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/85); 

4) на инвестиционите кредити што банките ги даваат 
од средствата на кредитите на Меѓународната банка за об-
нова и развој и нејзините афилијации, на Европската ин-
вестициона банка и ЕУРОФИМ. 

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

10. Банките кои нема да остварат пораст на динар-
ските пласмани до износот утврден во точка 2 став 1 на 
оваа одлука, можат да им го отстапат на другите бнаки не-
искористениот дел на тој пораст. 

, За отстапениот односно примениот дел на неискорис-
тениот пораст на динарските пласмани банката е должна 
да ја извести надлежната народна банка и Народната бан-
ка на Југославија во рокот пропишан за доставување на 
месечниот Извештај за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на динарските пласмани на банките. Кон 
овој извештај банката е должна да достави фотокопија од 
договорот или од самоуправната спогодба за меѓусебно 
отстапување и примање на неискористениот дел за порас-
тот на динарските пласмани, склучена меѓу банките или 
меѓу здружената банка и основните банки членки на таа 
здружена банка. 

Банките кај кои износот од рамковните кредити што 
се покрива со посебен лимит од точка 7 на оваа одлука, е 
помал од износот на тој лимит, можат неискористениот 
износ од тој лимит да им го отстапат наменски само на 
банките кај кои обврската за вклучување на дел од рамков-
ните кредити во утврдените рамки е поголема од нивниот 
посебен лимит од точка 7 на оваа одлука. 

И. Заради следење и контрола на спроведување на 
одредбите на оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна бнака да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на динарските пласмани, според книго-
водствената состојба на крајот на секој месец. Тие извеш-
таи се доставуваат во рокот пропишан за доставување на 
билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини 6 доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на нивото на републиките 
односно на автономните покраини и по еден примерок од 
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примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 
дена од истекот на рокот за доставување на билансот на 
банката. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка ќе им достави на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини збирни из-
вештаи за сите републики и автономни покраини. 

По исклучок од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка, банките, во 
рок од три дена по истекот на секоја декада, во текот на 
целото трето тримесечје ќе им доставува на народните 
банки десетдневни извештаи за состојбата и промените од 
точка 3 на оваа одлука заради следење на промените и 
контрола на движењето на овие пласмани во согласност 
со реалните потреби односно врз основа на расположли-
вата документација. Народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, во рок од на-
редните три дена, и доставуваат на Народната банка на 
Југославија збирен извештај за состојбата и промените на 
кредитите од оваа точка. 

12. Порастот на динарските пласмани, во смисла на 
оваа одлука се смета во однос на нивната книговодствена 
состојба на 31 декември 1985 година, без рамковни креди-
ти, а според образецот КНЈ-БИФО. 

13. Извештаите од точка 11 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги 
пропишува Народната банка на Југославија. 

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 61 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
Душан Влатковић е. р. 

558. 
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 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 Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
75/85), Советот на гувернерите донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на порастот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 
јуни 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86, 
23/86, 30/86) во точка 3 ставот 3 се менува и гласи: 

„Банките што даваат кредити за подготовка на ту-
ристичката сезона, можат своите динарски пласмани и не-
то домашната актива да ја зголемат над порастот утврден 
во точка 2 став 1 на одредбата под 2 на оваа одлука за из-
носот кој претставува 60% од состојбата на дадените кре-
дити на туристичките и угостителските организации на 
здружен труд на 30 јуни 1986 година." 

2. Во точка 8 ставот 5 се менува и гласи: 
„За отстапениот односно примениот дел на неиско-

ристениот пораст на динарските пласмани, банката е 
должна да ја извести надлежната народна банка и Народ-
ната банка на Југославија во рокот пропишан за доставу-
вање на месечен Извештај за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на динарските пласмани и нето до-
машната актива на банките. Кон овој извештај банката е 

должна да достави фотокопија на договорот или на само-
управната спогодба за меѓусебното отстапување и прима-
ње на неискористениот дел на порастот на динарските 
пласмани, склучен меѓу банките или меѓу здружената бан-
ка и основните банки членки на таа здружена банка." 

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

О. бр. 62 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
Душан Златковиќ, е. р. 

559. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните 5анки на републики-
те и 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 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/86), во точка 27 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
во периодот од 1 јули до 31 октомври 1986 година, креди-
тите за кредитирање на сезонските залихи на домашната 
пченица од родот на 1986 година, банките можат да ги ко-
ристат во височина до 70% од состојбата на кредитите 
што за тие залихи им ги дале на организациите на 
здружен труд." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5 
2. Во точка 31 по став 2 се додава нов став 3, кој гла-

си: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка во 

периодот од 1 јули до 31 октомври 1986 година, кредитите 
за кредитирање за формирање на стоковни резерви ка 
меркантилна пченица од домашно производство, од ро-
дот на 1986 година, банките можат да ги користат во висо-
чина до 70% од состојбата на кредитите што за таа намена 
им ги дале на организациите на здружен труд, односно на 
други општествено-правни лица кај кои се формираат тие 
резерви. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 63 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

560. 
Врз основа на чл. 18 и 65 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
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на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), а во врска со мл. 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 ИЗМЕНА 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 („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78,63/79, 58/80,72/81, 1/83 и 10/83) во точ-
ка 3 зборовите: „по стапка од 15% годишно" се заменуваат 
со зборовиате: „по стапка утврдена во посебна одлука 
што се донесува врз основа на член 22 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1986 година. 

О. бр. 65 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

- во илјади тони 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија - вкупно 

произ- откупот купот 
водство- во 1986 3 :2 

в о во година 
1986 го-

дина 

406 203 50,0 
270 160 59,3 
161 80 49,7 

2.998 2Ј40 71,4 

План на План на ! на от-
произ- откупот купот 

водство- во 1986 3 : 2 
в о во Година 

1986 го-
дина 

СР Србија (надвор од тери-
торите на САП) 1.327 700 52,7 
СР Хрватска 1.194 720 60,3 
СР Црна Гора 10 2 20,0 
САП Војводина 1.424 1.350 94,8 
САП Косово 247 90 36,4 

СФРЈ: 5.039 3.305 65,6 

561. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, а 

во врска со точ. З и 16 од Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) Сојузниот извршен 
совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет 
на Собранието на САП Косово и Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, склучуваат 

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

ЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1986 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 откуп на пченицата и 'ржта од родот на 1986 го-
дина на единствениот југословенски пазар да се откупат 
околу 3,3 милиони тони пченица и 'рж или 66% од плани-
раниот обем на производството. По републиките и авто-
номните покраини откупот на пченицата и 'ржта од родот 
на 1986 година треба да изнесува: 

- во илјади тони -

План на План на % на от-

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 организиран откуп на пченицата и 'ржта од родот 
на 1986 година, вклучувајќи ги и даночните и други олес-
ненија, заради обезбедување на планираниот обем на от-
купот со кој ќе се задоволат потребите на Југославија. 

Член 3 
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 организациите на здружен 
труд што вршат организиран откуп на пченица и 'рж од 
родот на 1986 година, на производителите на пченица и 
рж кои продаваат пченица и 'рж од родот на 1986 година 
приоритетно и навремено да им обезбедат репродукциони 
материјали за есенската сеидба 1986 година (семе, мине-
рални ѓубриња, средства за заштита на растенијата, гори-
во и добиточна 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 организирано производство на пченица и 'рж, со откуп 
и промет на пченица и 'рж, да вршат откуп на пченица и 
'рж од родот на 1986 година по цените, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) пченица I класа 
2) пченица II класа 
3) пченица III класа 

70,0 
69,0 
68,0 

со покривање на трошоците на откупот во износ од 2,10 
дин/к^ односно трошоците на прометот на големо - 1,60 
дин/к$ пченица и 'рж. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покра-
ини, 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 и 'рж или брашно, заради рамномерна снабденост 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 реескоктот за кредитирање на залихи-
те на пченица и 'рж од родот на 1986 година да се зголеми 
на 70%, со тоа што за монетарните ефекти за зголемување 
на стапката на реесконтот и за ефектите на порастот на 
цените да се зголеми рамката на примарната емисија; 
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2) при пропишување на ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на пласманите на банките да се 
овозможи непречено кредитирање на откупот на залихите 
на пченицата и 'ржта од родот на 1986 година; 

3) реесконтниот кредит за кредитирање на залихите 
да можат да го користат организациите на здружен труд 
кои пченицата и 'ржта ги користат за производство на 
брашно, а ги откупуваат по цените од член 4 на овој дого-
вор. 

Учесниците на овој договор се согласни да преземат 
потребни мерки за формирање и на други извори за фи-
нансирање на залихите на пченицата и 'ржта односно 
брашното, вклучувајќи ги и средствата за регресирање на 
каматните стапки за држење на залихите на тие произво-
ди. 

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 кои не вршат организиран откуп и промет на пчени-
ца и 'рж по цените од член 4 на овој договор да им се одзе-
ме правото на сите кредити од банките и дотогаш корис-
тените кредити да се наплатат, заради што Сојузниот па-
зарен инспекторат и органите на пазарните инспекции на 
републиките и автономните покраини ќе преземаат ефи-
касни мерки за контрола и ќе поднесуваат пријави до бан-
ките, до народните банки на републиките, до народните 
банки на автономните покраини и до Народната банка на 
Југославија заради преземање на мерки од точ. 10 и 12 на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика во 1986 година („Службен лист 
иа СФРЈ", бр. 21/86). 

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

вор, е согласен да пропише забрана на употребата на пче-
ница и 'рж за добиточна храна и обврска на организациите 
на здружен труд што се занимаваат со преработка на пче-
ница и 'рж на индивидуалните производители на пченица 
и 'рж да им продаваат трици во количина од најмалку 10% 
од пченицата и 'ржта продадени на таа организација, ако 
тоа го бара производителот на пченицата и 'ржта. 

Сојузниот извршен совет како учесник на овој дого-
вор е согласен, истовремено со склучувањето на овој дого-
вор, да ја пропише цената за брашното и лебот. 

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 ги на-
платуваат во пченица и 'рж и тие количини од пченица и 
'рж да им ги предаваат на организациите што се занимава-
ат со организирано производство, откуп, промет и прера-
ботка на пченица и 'рж. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземат мерки ор-
ганизациите на здружен труд што продаваат или купуваат 
пченица и 'рж да вршат откуп на пченица и 'рж според од-
редбите на овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рам-
ките на своите права и должности ќе преземат мерки, да се 
обезбеди единствено постапување на органите на пазарни-
те инспекцији во вршење надзор и преземање на мерки. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го 

следат остварувањето на овој договор и дека 15-дневно ќе 
се известуваат за спроведувањето на договорот. 

Член 12 
Во случајот на неизвршување на обврските од овој 

договор учесниците на овој договор заеднички ќе ги раз-

гледаат причините и последиците за неизвршувањето на 
тие обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно-
то отстранување. 

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

тива за повторно разгледување 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 из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини. 

Бр. 06.3-190/86 
26 јуни 1986 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Францишка Херга, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 
д-р Миленко Достиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Иван Митровски, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 

Алојз Клеменчич, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

Лука Мачкиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, 

Богдан Јанков, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 

Петрашин Касалица, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 

# Азиз Абраши, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина, 

м-р Ленке Бертрон, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 12 СТАВ 3 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ПО-
ТРОШУВАЧКА ЗА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА КОМУНАЛНАТА РАБОТНА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „ВОДОВОД" ВО 

ЗАГРЕБ 
1. Уставниот суд на Југославија, по иницијатива на 

Бранко Марчелиќ, од Загреб, со решението У. бр. 253/84 
од 3 јули 1985 година покрена постапка за оценување на 
уставноста на член 12 став 3 од Правилникот за основите 
и мерилата за распоредување на средствата за заедничка 
потрошувачка за станбените потреби на работниците на 
Комуналната работна организација за водоснабдување 
„Водовод" во Загреб од 9 декември 1982 година. 
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2. Со оспорената одредба на член 12 став 3 од Пра-
вилникот е пропишано работникот да не може да добие 
општествен стан на користење туку само кредит, за из-
градба или купување на стан, ако тој, неговиот брачен 
другар или малолетното дете имаат во сопственост каде и 
да било во Југославија семејна куќа или стан со помала 
површина од онаа која му припаѓа на работникот, според 
бројот на членовите на семејното домаќинство. 

3. Со одредбата на член 164 од Уставот на СФРЈ на 
граѓаните им е загарантирано правото, под условите опре-
делени со закон, да стекнуваат станарско право на стан во 
општествена сопственост за задоволување на личните и 
семејните станбени потреби, а со одредбата на член 14 
став 1 од Уставот на СФРЈ им е загарантирано правото на 
работниците во здружениот труд што работат со средства 
во општествена сопственост, во основните организации на 
здружен труд и во сите други форми на здружување на 
трудот и средствата, да ги уредуваат меѓусебните односи 
во работата, што го вклучува и нивното право и обврска, 
во согласност со уставните начела за солидарноста и рам-
ноправноста, со свои самоуправни општи акти да ги опре-
делуваат основите и мерилата за доделување на станови 
на користење и кредити за изградба на станови. 

При уредувањето на тие односи и прашања, меѓутоа, 
не можат да се повредуваат другите, исто така, со уставот 
загарантирани и утврдени права на работниците, што, 
според оцената на Уставниот суд на Југославија, е напра-
вено со оспорената одредба на наведениот правилник. 
Имено, со таа одредба е пропишано дека сопственоста на 
стан, без оглед каде тој се наоѓа, претставува пречка за до-
бивање на општествен стан на користење, иако е извесно 
дека работникот кој има во сопственост стан на голема 
оддалеченост од седиштето на работната организација не 
може тој стан да го користи во време кога оди на работа 
туку мора да зема во наем стан или на друг начин да доаѓа 
до стан од кого може уредно да доаѓа на работа. Освен 
тоа, работниците кои добиваат кредит за решавање на 
своите станбени потреби, поради обврската за враќање на 
кредитот, плаќање на камата и другите финансиски обвр-
ски, како и поради тоа што сопствениот стан и го оставаат 
на располагање на работната организација, се ставени во 
значително понеповолна материјална положба во однос 
на работниците кои добиваат општествен стан на користе-
ње. Раководејќи се од тоа, Уставниот суд на Југославија 
оцени дека со оспорената одредба на Правилникот е из-
вршена повреда на рамноправноста на работниците од 
член 154 на Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, на седницата за советување и гласа-
ње, одржана на 20 март 1986 година, донесе со мнозинство 
на гласови 

О д л у к а 
1. Се укинува член 12 став 3 од Правилникот за осно-

вите и мерилата за распоредување на средствата за заед-
ничка потрошувачка на станбени потреби на работниците 
на Комуналната работна организација за водоснабдување 
„Водовод", во Загреб од 9 декември 1982 година. 

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и во Комуналната работна организација за водоснабдува-
ње „Водовод" во Загреб, на начинот на кој е објавен наве-
дениот правилник. 

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во# 
следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југо-* 
славија д-р Јосиф Трајковић и судиите: Иван Франко, д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фи-
ра, Божидар Булатовиќ, д~р Васил Гривчев, Јаким Спиров-
ски, Славко Кухар, Милосав Стиовиќ и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 253/84 
20 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковић е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за начинот на фор-
мирање на цените на производите од увоз, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86 се поткрале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 

ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
Во Одлуката за начинот на формирање на цените на 

производите од увоз во табелата: Област 01-Индустрија и 
рударство Подгрупа 013099 Производство на зачини и ка-
вовини и други прехранбени производи: зачини 3,00 се 
брише. 

Во Подгрупата 011601 Поморска бродоградба намес-
то зборовите: „ - бродови и багери поморски", треба да 
стојат зборовите: „поморски бродови и багери". 

Од Комитетот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, 27 јуни 1986 година, Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлука-
та за заштитните цени на добитокот за 1986 година обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86, се поткрале 
долунаведените грешки та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Во точка 1 во став 2 наместо бројот: „877,60", треба 
да стои бројот: „937,13", наместо бројот: „850,70" треба да 
стои бродот: „908,44", наместо бројот: „840,75" треба да 
стои бројот: „897,75". 

Од Службен лист на СФРЈ, 27 јуни 1986 година, Бел-
град. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК - ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Се разрешува од должноста помошник на директо-

рот на Сојузниот хидрометеоролошки завод Спасо Вучи-
нић со 14 мај 1986 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 1016 
5 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от секретаријат за финансии м-р Егон Падован, со 15 мај 
1986 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1017 
5 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Се назначува за заменик на директорот на Сојузниот 

завод за статистика м-р Љубомир Кециќ, досегашен по-
мошник на директорот на тој сојузен завод, со 1 јули 1986 
година. 

С. п. п. бр. 1018 
5 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р 

УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА 

I 
Се отповикува 
д-р Миодраг Трајковиќ, од должност извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Папуа Нова Гвинеја со се-
диште во Џакарта. 

II 
Се назначува 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија во Република Индонезија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Папуа Нова Гвинеја со седиште во 
Џакарта. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
29 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ГВИНЕЈА БИСАО 

I 
Се отповикува 
Ференц Деак од должност извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Гвинеја Бисао со седиште во Ко-
пакри. 

II 
Се назначува 
д-р Лилјана Тодорова, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Гвинеја, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гвинеја Бисао со се-
диште во Конакри. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
4 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИ-

ВА 

I 
Се отповикува 
Владимир Бапшек од должност извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Малдива со седиште во 
Коломбо. 

II 
Се назначува 
Ванчо Андонов, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Република 
Малдива со седиште во Коломбо. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
4 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

533. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ 1061 

534. Одлука за именување на претседател и члено-
ви на Комисијата за избор и отповик на делега-
ти во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
и на нивни заменици 1061 

535. Одлука за избор на делегати на Собранието на 
СФРЈ во Советот на Службата на општестве-
ното книговодство 1062 

536. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
формирање на Комисија за координација на 
соработката меѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Советот за заемна 
економска помош (СЕВ) 1062 

537. Одлука за измени и дополненија на рдлуката 
за формирање на Комисија за соработка со 
земјите во развој 1062 

538. Одлука за мерилата и начинот на утврдување 
на посебната давачка при увозот на одделни 
земјоделски и прехранбени производи 1062 

539. Одлука за определување на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увозот се 
плаќа посебна давачка 1063 

Страна 

540. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за каматните стапки на кредитите и другите 
пласмани на примарната емисија 1064 

541. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за стапка на надоместот за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневна-
та ликвидност на банките и другите финансис-
ки организации 1064 

542. Правилник за метролошките услови за мерила 
на магнетна индукција во опсег на мерење од 
0,01 Тдо 2 Т 1064 

543. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони-уреди за преглед на мерни часов-
ници 1065 

544. Правилник за метролошките услови за мерила 
на магнетен флукс 1066 

545. Наредба за висината на посебната давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени произво-
ди 1067 

546. Наредба за издавање и амортизација на об-
врзниците на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни 
покраини 1068 

547. Наредба за задолжително атестирање на про-
филирани гумени зативни ленти за врати, ка-
паци и подвижни прегради на засолништа и 
двонаменски објекти со херметичко затворање 
на крилата 1070 

5/48. Решение за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство 1073 

549. Решение за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитете за прашања на борците и воени-
те инвалиди 1074 

550. Решение за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија 174 

551. Упатство за податоците што интрената банка 
ги обезбедува и ги доставува до Службата на 
општественото книговодство за потребите на 
општествената евиденција и за вршење инфор-
мативно-аналитички работи 1075 

552. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за начинот на водење на евиденција за 
царинските стоки 1080 

553. Упатство за начинот на евидентирање на сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраи-
ни 1080 

554. Одлука за каматните стапки на пласманите од 
примарната емисија 1082 

555. Одлука за надоместот за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневна-
та ликвидност на банките 1083 

556. Одлука за каматните стапки на средствата де-
понирани кај Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини 1083 

557. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките во периодот од 1 јули до 30 септември 
1986 година 1083 

558. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување обемот и динамиката на по-
растот на нето домашната актива и динарски-
те пласмани на банките во периодот од 1 ап-
рил до 30 јуни 1986 година 1085 

559. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1986 година 1085 

560. Одлука за измени на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1085 

561. Договор за мерките за организиран откуп на 
пченица и 'рж од родот на 1986 година 1086 
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Страна 
Одлука за укинување на член 12 став 3 од Правил-

никот за основите и мерилата за распоредува-
ње на средствата за заедничка потрошувачка 
за станбените потреби на работниците на Ко-
муналната работна оргнаизација за снабдува-
ње „Водовод" во Загреб 1087 

Страна 
Исправка на Одлуката за начинот на формирање на 

цените на производите од увоз 1088 
Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за за-

штитните цени на добитокот за 1986 година 
Назначувања и разрешувања 1088 
Укази — 1089 
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