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

водство 60802-603-21943 

Петок, 24 октомври 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 57 ГОД. ХИ! 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

860. 
Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за органи-

зацијата и делокругот на службите на Претседателството 
на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата одржана на 15 
октомври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста заменик на генералниот 
секретар на Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија д-р Рафаел Џијан, со 15 
октомври 1986 година. 

Број: 0-34 
15 октомври 1986 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, е. р. 

861. 
Врз основа на член 29 став 1 од Одлуката за организа-

цијата и делокругот на службите на Претседателството на 
СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата одржана на 15 ок-
томви 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

За заменик на генералниот секретар на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, почнувајќи од 16 октомври 1986 година, се имену-
ва Иван Нахтигал, досегашен потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на сојузната 
управа. 

Број: 0 - 35 
15 октомври 1986 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, е. р. 

862. 
Врз основа на член 69 став 5 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85 и 38/86) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА СТОКИТЕ ШТО МО-
ЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ 
ПРОДАВНИЦИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ 
НА СТРАНСКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО 
ПРОИЗВОДСТВО И ОД КОНСИГНАЦИОНИ СКЛА-
ДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ПРОДАЖБА НА ТИЕ СТОКИ 
1. Во Одлуката за утврдување на видот и количината 

на стоките што можат да се продаваат во слободни царин-
ски продавници, специјализирани складови на странски 
стоки и на стоки од домашно производство и од консигна-
циони складови на странски стоки и за начинот на про-
дажба на тие стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/86) 
во точка 7 став 2 на крајот точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „односно ако стоките се продава-
ат заради извоз во странство". 

Во став 3 по зборот: „труд" се додаваат зборовите: 
„на кои за 1986 година не им е утврден контингент". 

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

Е. п. бр. 421 
25 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, е. р. 

863. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ВАЛИДИ 
1. Во Решението за ослободување од плаќање царина 

на увозот на специфична опрема што се користи во за-
штитните работилници за рехабилитација, вработување и 
преквалификување на инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/83, 14/84 и 3/86) во точка 1 по тар. број 
84.36/36 се додава нов тар. број, кој гласи: 

„84.37/26 Машини за плетење, други 
Ех. 
Машини за кружно плетење на чорапи". 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 423 
3 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

864. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84) и член 19 од Законот за покритие на курсни-
те разлики по странските кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 
ПО ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-

КИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ 
1. Со оваа одлука се пропишува документацијата за 

остварување на правото на покритие на курсните разлики 
на определени организации на здружен труд и на самоуп-
равните интересни заедници од материјалното производ-
ство (во натамошниот текст: организациите) по странски-
те кредити определени во член 2 од Законот за покритие 
на курсните разлики по странските кредити (во натамош-
ниот текст: Законот). 

2. Организациите кои имаат право на покритие на 
курсните разлики во смисла на Законот поднесуваат бара-
ње на соодветен образец што е составен дел на оваа одлу-
ка, со прилагање на определената документација до на-
родната банка на републиката односно до народната бан-
ка на автономната покраина на чија територија имаат се-
диште. 

3. Организациите кои имаат право на покритие на 
курсните разлики поднесуваат барање на обрасците КР 
кои претставуваат составен дел на оваа одлука, и тоа: 

- по странските финансиски кредити во конвертибил-
ни девизи што се конвертирани во динари - на образецот 
НБЈ - КР - 1; 

- по стоковните кредити од клириншкото валутно 
подрачје по кои е извршена продажба на конвертибилни 
девизи остварени со реекспорт - на образецот НБЈ - КР -
2; 

- по странските кредити по кои динарската против-
вредност е користена за отстранување на последиците од 
земјотрес - на образецот НБЈ - КР - 3; 

- по странските стоковни кредити од конвертибилно-
то и клириншкото валутно подрачје за производство на 
бакар, црна металургија и вештачки ѓубрива, искористени 
до 1 јануари 1986 година - на образецот НБЈ - КР - 4; 

- по странските кредити за увоз на суровини и репро-
материјал за производство на вештачки ѓубрива, искорис-
тени до 1 јануари 1986 година - на образецот НБЈ - КР - 5; 

- за намирените обврски во 1986 и 1987 година по 
член 9 став 7 од Законот за привремени мерки за намиру-
вање на определени девизни побарувања („Службен лист 
на СФ РЈ"/бр. 63/85) - на образецот НБЈ - КР - 6. 

4. Кон барањето од точка 3 на оваа одлука (НБЈ - КР 
- 1 до КР - 5) сите организации кои имаат право на покри-
тие на курсните разлики поднесуваат докази: 

1) за извршената конверзија односно продажба на де-
визите, а за стоковните кредити и странските кредити -
доказ за извршениот увоз на стоки; 

2) за извршените отплати на главницата и каматите 
по кредитот. 

Извршената конверзија односно продажба на девизи 
се докажува со договорот за кредит или со потврдата на 
Службата на општественото книговодство дека динарска-
та противвредност на девизите е искористена за 
инвестициони вложувања. 

Извршениот увоз по странски стоковен кредит и 
странски кредит се докажува: 

- со договорот за кредитот; 

- со потврдата на овластената банка која дала гаран-
ција по странскиот кредит дека странскиот кредит е иско-
ристен во целост или делумно за плаќање на увозот; 

- со заверениот план на отплатите на кредитот од ов-
ластената банка преку која е извршена регистрација на 
кредитот; 

- со царинската декларација. 
Документацијата со која се докажува дека е извршена 

конверзија на девизите од странскиот финансиски кредит 
во динари, односно дека е извршен увоз на стоки по сто-
ковниот кредит се поднесува само при првото барање за 
покритие на курсните разлики по тој кредит. 

Извршените отплати на кредитот се докажуваат со 
налогот на овластената банка со кој му е извршено плаќа-
ње на главницата и каматата на странскиот кредитор 
(Обр. 1450 или телеграма) од кои се гледа датумот на из-
вршувањето на обврската спрема инокредиторот. 

5. Покрај документите од точка 4 на оваа одлука, ор-
ганизациите ја поднесуваат следната документација, и 
тоа: 

а) организациите од член 6 ст. 1 и 2 на Законот: 
1) потврда на надлежното седиште на Службата на 

општественото книговодство дека динарската против-
вредност на конвертираните девизи е искористена за ин-
вестициони вложувања (за финансиски кредити и стоков-
ни кредити од клириншкото подрачје од кои девизите се 
конвертирани со реекспорт на стоките и со наплата во 
конвертибилни девизи); 

2) потврда на надлежниот суд дека над организација-
та не е спроведена постапка на ликвидација или стечај, од-
носно дека таква 'постапка не- е во тек; 

3) потврда на надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина дека организацијата се 
придржува кон самоуправно договорените и утврдените 
односи во распоредувањето на чистиот доход; 

4) изјава дека организацијата не добила средства за 
покритие на курсните разлики по основ на други сојузни 
прописи, потпишана од страна на овластените лица; 

5) потврда на надлежното седиште на Службата на 
општественото книговодство за средствата за репродук-
ција во претходната година, врз основа на која се утврду-
ва степенот на оптовареност на средствата за репродукци-
ја со курсни разлики; 

б) организациите од член 6 став 6 на Законот: 
1) сите документи од точка 5 на оваа одлука, освен 

потврдата под ред. бр. 5; 
2) потврда на надлежното седиште на Службата на 

општественото книговодство дека во време на отплатата 
на кредитите по кои поднесуваат барање за покритие на 
курсните разлики, имале третман на организација во ос-
новање; 

в) организациите од член 6 став 7 на Законот: 
1) сите документи од точка 5 на оваа одлука освен по-

тврдата под ред. бр. 5; 
2) потврда на надлежното седиште на Службата на 

општественото книговодство дека организацијата по за-
вршната сметка имала во претходната година загуба по-
ради ненадоместените трошоци за работењето; 

г) организациите од член 7 став 1 на Законот: 
1) потврда на надлежниот орган на општествено-по-

литичкага заедница за утврдената штета од земјотрес, 
2) потврда на надлежното седиште на Службата на 

општественото книговодство дека динарската против-
вредност на конвертираните девизи од странскиот кредит 
е искористена за отстранување на последиците од земјо -
трес; 

3) сите документи како и организациите од точка 5, 
освен потврдите под ред. бр. 1 и 5; 

д) организациите од член 7 став 2 на Законот: 
1) сите документи од точка 5 на оваа одлука, освен 

потврдата под ред. бр. 5; 
ѓ) самоуправните интересни заедници од материјал-

ното производство: 
1) сите документи од точка 5 на оваа одлука освен по-

тврдите под ред. бр. 3 и 5; 
2) потврда на надлежното седиште на Службата на 

општественото книговодство за износот на сопствените и 
здружените средства за инвестиции. 

6. Организациите од член 21 на Законот кон барањето 
за покритие на курсните разлики (НБЈ-КР-6) ја поднесу-
ваат следната документација: 
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1) одлука на надлежниот републички односно покра-
ински орган во смисла на член 9 став 3 од Законот за при-
времени мерки за намирување на определените девизни 
побарувања, со која се утврдени општествените правни 
лица и овластените банки чии обврски ќе се извршуваат во 
согласност со одредбите на член 9 од истиот закон; 

2) потврда на овластената банка дека организацијата 
претходно го положила динарското покритие по втасани-
от долг во девизи, што е искористено за плаќање на фик-
сните и гарантираните обврски, и дека девизното побару-
вање на банката на 31 декември 1985 година е непокриено 
и дека ќе се намири по член 9 став 7 од Законот; 

3) договор со овластената банка за работи со стран-
ство со кој е регулирано намирувањето на втасаните обвр-
ски по член 9 став 7 од Законот за привремени мерки за 
намирување на определените девизни побарувања; 

4) копие или заверен препис на вирманскиот налог за 
пренос на износите на втасаните обврски спрема овласте-
ната банка, по договорот од претходната точка (во 1986 и 
1987 година); 

5) потврда на овластената банка за износот на наста-
натите курсни разлики од денот на намирувањето на об-
врските спрема странство до 31 декември 1985 година и за 
сразмерниот дел на тие курсни разлики што се однесува 
на платените обврски по кои се поднесува барањето за де-
лумно покритие на курсните разлики. 

7. Надлежната народна банка на републиката однос-
но народната банка на автономната покраина врши доку-
ментарна контрола на поднесените барања и по извршена-

та контрола ги внесува податоците во сметачот врз основа 
на програмите што ќе ги изработи Народната банка на Ју-
гославија. Врз основа на извршената документарна кон-
трола и логичката контрола на внесените податоци, над-
лежната народна банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина и доставува на Народ-
ната банка на Југославија претходна пресметка на припа-
ѓачкиот дел на курсните разлики по секој подносител на 
барање. 

Врз основа на извршената дополнителна контрола на 
поднесените барања Народната банка на Југославија 
врши исплата на курсните разлики во согласност со член 
16 од Законот, во рамките на остварените приходи и сраз-
мерно на распоредот на одделни расходи од точка 2 на 
Одлуката за претсметка на приходите и расходите на кур-
сните разлики по определени странски кредити за 1986 го-
дина. 

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

О. бр. 122 
12 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/1 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ КР/1 ЗА ФИНАНСИСКИ 

КРЕДИТИ 
Пополнување на одделни рубрики во образецот са врши 

на следниот начин: 

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

1 Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а 
во шифреното поле матичниот број на работна-
та организација од Единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени по деј-
ности, кој се води кај републичките односно по-
краинските заводи за статистика (седумцифрена 
ознака). 

2 Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 

3 Вид на дејноста, а во шифреното поле - петциф-
рена ознака од Класификацијата на дејностите. 

4 Број на жиро-сметка на Подносителот на бара-
њето од рубрика 1. 

5 Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склучена 
кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второ-
то шифрено поле - шестцифрената ознака на да-
тумот на регистрација (на пр. 1.3. 1982.) 

6 Назив на банката која поднела пријава за склу-
чената кредитна зделка, а во шифреното поле -
седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број. 

7 Троцифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута, на начинот како што тоа се означува 
во официјалните курсни листи, и износот во 
странска валута задолжително со два децимала. 
Доколку износот е цел број, наместо децимали 
се ставаат нули. 

8 Во првото поле се впишува првобитно договоре-
ната каматна стапка (без оглед дали подоцна се 
менувала) задолжително со два децимала. До-

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

колку нема децимали, наместо нив се впишуваат 
нули, а во второто поле се внесува шестцифрена-
та ознака на датумот на крајниот рок за отплата 
на кредитот (на пр. 30. 6. 1988). 

9 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот 
редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот 

број на банката која извршила кон-
верзија и нејзиниот назив; 

во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, на начинот 
како што тоа се означува во офици-
јалните курсни листи; 

во кол. 3 - износ во странска валута, по редос-
ледот на поединечните конверзии, 
задолжително со два децимала. До-
колку износот е цел број, наместо 
децимали се ставаат нули; 

во кол. 4 - шестоцифрена ознака на датумот 
по редоследот на извршените кон-
верзии; 

во кол. 5 - куповниот курс на странската валу-
та на денот на конверзијата секо-
гаш изразен во една единица на 
странска валута, без оглед што кур-
севите на некои странски валути во 
курсните листи се изразени во од-
нос на 100 единици странска валу-
та; задолжително со шест децима-
ли, а доколку бројот на децимални-
те места е помал, се впишува нула; 

во кол. 6 - број на заклучницата, односно до-
кументот врз основа на кој е из-
вршена конверзија односно про-
дажба на девизите. 

10. Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е тоа објаснето за руб-
рика 9. 
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Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

и 

12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

Динарскиот износ да се впише задолжително без 
децимали (како цел број). 
Да се стави троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, а потоа износот во стран-
ската валута задолжително со два децимала од-
носно нули. 
Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот 
редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот 

број на банката преку која е из-
вршена отплата и нејзиниот назив; 

во кол. 2 - број (шифра) на налогот на овлас-
тената банка за странската банка 
врз основа на кој, под датумот од 
колоната 3, е извршено задолжува-
ње на тековната сметка (с-ка 3100); 

во кол. 3 - шестцифрена ознака на датумот 
под кој е извршено плаќањето во 
странство; 

во кол. 4 - троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, на начинот 
како што се означува во официјал-
ните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по редос-
ледот на одделни отплати, за-
должително со два децимала. До-
колку износот е цел број, наместо 
децимали се впишуваат нули; 

во кол. 6 - продажниот курс на странската ва-
лута на денот на плаќањето (од ко-
лона 3) секогаш изразен за единица 
на странска валута, ист текст. 

Во одделни колони од табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на истиот начин како што е тоа објаснето за 
рубрика 13. 
На ист начин како кај рубрика 5. 
На ист начин како кај рубрика 7. 
На ист начин како кај рубрика 8. 
На ист начин како кај рубрика 6. 
На ист начин како кај рубрика 13. 
На ист начин како кај рубрика 14. 
Процентот (степенот) на оптовареност во оваа 
рубрика, се внесува задолжително со два деци-

мала, а процентот на правото на покритие на 
курсните разлики без децимали (како цел број). 
Процентите на оптовареност се пресметуваат во 
согласност со одредбите на член 6 од Законот за 
покритие на курсните разлики по странски кре-
дити („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86). 
и 23 Во одделни колони на табелите што се даде-
ни во рамките на рубриките 22 и 23 се внесува по 
следниот редослед: 

22 

24 

во кол. 1 - троцифрена шифра и скратен назив 
на валутата од колона 4 на табела-
та во рубриката 13 или 19 на овој 
образец односно рубриката 14 или 
20; 

во кол. 2 - износ од колона 5 на табелата во 
рубриката 13 или 19 на овој обра-
зец, односно рубриката 14 или 20; 

во кол. 3 - динарската противвредност на из-
носот од колона 2 пресметана по 
куповниот курс на денот на конвер-
зијата на делот од кредитот 
содржан во отплатата; 

во кол. 4 - динарската противвредност на из-
носот од колона 2 пресметана по 
продажните курсеви од колона 6 на 
табелата во рубриката 13 или 19 на 
овој образец, односно рубриката 14 
или 20; 

во кол. 5 - разликата што се добива кога од 
износот во колона 4 се одземе изно-
сот од колона 3; 

во кол. 6 - се внесува каматната стапка според 
член 3 од Законот; 

во кол. 7 - износот добиен со множење на из-
носот од колона 3 со процентот од 
колона 6, поделено со 100; 

во кол. 8 - износ на курсните разлики за ут-
врдување на степенот на оптоваре-
ност (5-7); 

во кол. 9 - припаѓачки процент на курсните 
разлики од член на Законот; 

во кол.10 - припаѓачки износ на курсните раз-
8 x 9 л и к и — ; 

Се впишува вкупниот збир на припаѓачките кур-
сни разлики со собирање на вкупните износи од 
колона 10 на табелата од рубриките 22 и 23. 

страница 1 

Образец: НБЈ - КР/1 
ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/2 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИ-

ТИ 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН: 

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

Реден 
број 

на рубри-
ката 

С о д р ж и н а 

1 Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а 
во шифреното поле матичниот број на работна-
та организација од Единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени по деј-
ности, кој се води кај републичките односно по-
краинските заводи за статистика (седумцифрена 
ознака). 

2 Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 

3 Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифре-
на ознака од Класификацијата на дејностите. 

4 Број на жиро-сметката на Подносителот на ба-
рањето од рубрика 1. 

5 Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склучена 
кредитна зделка (кон образецот КЗ-2), а во вто-
рото шифрено поле шестцифрената ознака на 
датумот на регистрација (на пр. 01 ОЗ 82). 

6 Назив на банката која поднела пријава за склу-
чена кредитна зделка а во шифреното поле се-
думцифрена ознака на нејзиниот матичен број. 

7 Троцифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута на начинот како што тоа се означува 
во официјалните курсни листи, и износот во 
странска валута задолжително со два децимала. 
Доколку е износот цел број, наместо децимали 
се ставаат нули. 

8 Во првото поле се впишува првобитно договоре-
ната каматна стапка (без оглед дали подоцна се 
менувала) задолжително со два децимала. До-
колку нема децимали наместо нив се впишуваат 
нули, а во второто поле се внесува шестцифрена-
та ознака на датумот на крајниот рок за отплата 
на кредитот (на пр. 30. Об 88). 

9 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот 
редослед: 
во кол. I - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката која извршила 
конверзија и нејзиниот назив; 

во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на начи-
нот како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 3 - износ во странска валута, по ре-
доследот на одделни конверзии, 
задолжително со два децимала. 
Доколку износот е цел број, намес-
то децимали се ставаат нули; 

во кол. 4 - шестцифрена ознака на датумот 
по редоследот на извршените кон-
верзии; 

во кол. 5 - куповниот курс на странската ва-
лута на денот на конверзијата се-
когаш е изразен во една единица 
на странска валута без оглед што 

курсевите на некои странски валу-
ти во курсните листи се изразени 
во однос на 100 единици на стран-
ска валута, задолжително со шест 
децимали, а доколку е бројот на 
децималните места помал, се впи-
шува нула; 

во кол. 6 - број на заклучницата односно на 
документот, врз основа на кој е из-
вршена конверзија односно про-
дажба на девизите. 

10 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на истиот начин како што е тоа објаснето за 
рубрика 9. 

11 Динарскиот износ да се впише задолжително без 
децимали (како цел број). 

12 Да се стави троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, а потоа износот во стран-
ската валута задолжително со два децимала од-
носно нули. 

13 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот 
редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката преку која е из-
вршена отплатата и нејзиниот на-
зив; 

во кол. 2 - број (шифрата) на налогот на ов-
ластената банка за странската 
банка врз основа на кој, под дату-
мот од колона 3, е извршено за-
должување на тековна сметка (см. 
3100); 

во кол. 3 - шестцифрена ознака на датумот 
под кој е извршено плаќањето во 
странство; 

во кол. 4 - троцифрена шифра и скратен на-
злие на странската валута, на на-
чинот како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по ре-
доследот на одделни отплати, за-
должително со два децимала. До-
колку износот е цел број, наместо 
децимали се впишуваат нули; 

во кол. 6 - продажниот курс на странската 
валута на денот на плаќањето (од 
кол. 3) секогаш изразен за единица 
странска валута, ист текст. 

14 Во одделни колони од табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин, како што е тоа објаснето за руб-
рика 13. 

15 Процентот (степенот) на оптовареност во оваа 
рубрика се внесува задолжително со два децима-
ла, процентот на правото на покритие на кур-
сните разлики без децимали (како цел број). 
Пресметување на процентите на оптовареност 
се врши во согласност со одредбите на член 6 од 
Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/86). 

16 Во одделни колони на табелите што се дадени 
во рамките на рубриките 16 и 17 се внесува по 
следниот редослед: 
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Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 
Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

во кол. 1 - троцифрена шифра и скратен на-
зив на валутата од колона 4 на та-
белата во рубриката 13 или 14 на 
овој образец; во кол. 

износот во колона 4 се одземе из-
носот во колона 3; 

6 - се внесува каматната стапка по 
член 3 на Законот; 

во кол. 2 - износот од колона 5 на табелата 
во рубриката 13 или 14 на овај об-
разец односно рубрика 20; 

во кол. 7 - износот добиен со множење на из-
носот од колона 3 со процентот од 
колона 6 и со делење со 100; 

во кол. 3 - динарската противвредност на из-
носот од колона 2 пресметана по 
куповниот курс на денот на кон-
верзијата на делот од кредитот 
содржан во отплатата; 

во кол. 

во кол. 

8 - износот на курсните разлики за ут-
врдување на степенот на оптова-
реност (5-7); 

9 - припаѓачкиот процент на курсни-
те разлики од член 6 на Законот; 

во 

во 

кол. 

кол. 

4 

5 

- динарската противвредност на из-
носот од колона 2 пресметана по 
продажните курсеви од колона 6 
на табелата во рубриката 13 или 
14 на овој образец; 

- разликата што се добива кога од 

18 

во кол. 10 - припаѓачкиот износ на курсните 
8 x 9 разлики — ; 

Се впишува вкупниот збир на припаѓачките кур-
сни разлики со собирање на вкупните износи од 
колона 10 на табелата од рубриките 16 и 17. 



Страна 1670 - Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 октомври 1986 



Петок, 24 октомври 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 57 - Страна 1671 



Страна 1670 - Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 октомври 1986 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ - КР/4 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ: НБЈ-КР/4 ЗА СТОКОВНИ 

КРЕДИТИ 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-

ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН: 

Реден 
број на 

рубриката 
С о д р ж и н а 

Реден 
број на 

рубриката 
С о д р ж и н а 

1 Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а 
во шифреното поле матичниот број на работна-
та организација од Единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени по деј-
ности, што се води кај републичките односно по-
краинските заводи за статистика (седумцифрена 
ознака). 

2 Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 

3 Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифре-
на ознака од Класификацијата на дејностите. 

4 Број на жиро-сметката на подносителот на бара-
њето од рубрика 1. 

5 Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склуче-
ната кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во 
второто шифрено поле шестцифрена ознака со 
датумот на регистрација (на пр. 01. ОЗ. 82). 

6 Назив на банката која поднела пријава за склу-
чената кредитна зделка, а во шифреното поле се-
думцифрена ознака на нејзиниот матичен број. 

7 Троцифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута, на начинот како што тоа се означува 
во официјалните курсни листи, и износот во 
странска валута задолжително со два децимала. 
Доколу износот е цел број, наместо децимали се 
ставаат нули. 

8 Во првото поле се запишува првобитно догово-
рената каматна стапка (без оглед дали подоцна 
се менувала) задолжително со два децимала. До-
колку нема децимали наместо нив се запишува-
ат нули, а во второто поле се внесувашестциф-
рена ознака на датумот на крајниот рок на от-
плата на кредитот (на пр. 30. Об. 88). 

9 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот 

број на банката која дала гаранција 
и нејзиниот назив; 

во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, на начинот 
како што тоа се означува во офици-
јалните курсни листи; 

во кол. 3 - износот во странска валута, по ре-
доследот на поединечните увози, 
задолжително со два децимала. До-
колку износот е цел број, наместо 
децимали се ставаат нули; 

во кол. 4 - шестцифрена ознака на датумот по 
редоследот на извршените увози, 

во кол. 5 - куповниот курс на странската валу-
та на денот на конферзијата секо-
гаш изразен за една единица стран-
ска валута, без оглед што курсевите 
на некои странски валути во кур-
сните листи се изразени во однос на 
100 единици странска валута; за-
должително со шест децимали, а 
доколку бројот на децималните 
места е помал се запишува нула. 

во кол. 6 - бројот на заклучницата односно на 
документот врз основа на кој е из-

вршен увозот односно продажба на 
девизите. 

10 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е тоа објаснето за руб-
рика 9. 

11 Да се стави троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, а потоа износот во стран-
ска валута задолжително со два децимала однос-
но нули. 

12 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот 

број на банката која дала гаранција 
и преку која е извршена отплата и 
нејзиниот назив; 

во кол. 2 - број (шифра) на налогот на овлас-
тената банка за странската банка 
врз основа на кој, под датумот од 
колона 3, е извршено задолжување 
на текуштата сметка (см. 3100); 

во кол. 3 - шестицифрена ознака на датумот 
под кој е извршено плаќањето во 
странство; 

во кол. 4 - троцифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, на начинот 
како што тоа се означува во офици-
јалните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по редос-
ледот на поединечните отплати, за-
должително со два децимала. До-
колку износот е цел број, наместо 
децимали се запишуваат нули; 

во кол. 6 - продажниот курс на странската ва-
лута на денот на плаќањето (од 
кол. 3) секогаш изразен за единица 
странска валута, ист текст. 

13 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките ца оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е тоа објаснето во руб-
рика 13. 

14 и 18 На ист начин, како што е дадено објаснение за 
рубриките 5-9. 

19 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика се внесуваат податоци 
како што е тоа дадено за рубрика 12. 

20 Процентот (степенот) на оптовареност во оваа 
рубрика, се внесува задолжително со два деци-
мала, а процентот на правото за покритие на 
курсните разлики без децимали (како цел број). 
Пресметување на процентот на оптовареност се 
врши во согласност со одредбите на член 6 од 
Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/86. 

21 и 22 Во одделни колони од табелите што се дадени 
во рамките на рубриките 21 и 22 се внесуваат по 
следниот редослед: 
во кол. 1 - троцифрена шифра и скратен на-

зив на валутата од колона 4 на та-
белата во рубриката 12 или 13 на 
овој образец; 

во кол. 2 - износот од колона 5 на табелата 
во рубриката 12 или 13; 

во кол. 3 - динарската противвредност на из-
носот од колона 2 пресметана по 
куповниот курс на денот на кон-
верзијата на делот од кредитот 
содржан во отплатата; 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/5 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦбТ НБЈ-КР/5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИ-

ТИ 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ РУБРИКИ ВО ОБ-

РАЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН: 

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

Реден 
број 

на рубри-
ката 

С о д р ж и н а 

1 Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а 
во шифреното поле матичен број на работната 
организација од Единствениот регистар на орга-
низациите и заедниците распоредени по дејнос-
ти, кој се води кај републичките односно покра-
инските заводи за статистика (седумцифрена оз-
нака). 

2 Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 

3 Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифре-
на ознака од Класификацијата на дејностите. 

4 Број на жиро-сметката на подносителот на бара-
њето од рубриката 1. 

5 Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склучена 
кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второ-
то шифрено поле шестцифрена ознака на дату-
мот на регистрацијата (на пр. 01. ОЗ. 82). 

6 Назив на банката која поднела пријава за склу-
чена кредитна зделка, а во шифреното поле се-
думцифрена ознака на нејзиниот матичен број. 

7 Троцифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута, на начин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи, и износ во странска 
валута задолжително со две децимали. Доколку 
износот е цел број, наместо децимали се ставаат 
нули. 

8 Во првото поле се запишува првобитно догово-
рената каматна стапка (без оглед на тоа дали 
подоцна се менува) задолжително со две децима-
ли. Доколку нема децимали наместо нив се запи-
шуваат нули, а во второто поле се внесува шес-
тцифрена ознака на датумот на крајниот рок за 
отплата на кредитот (на пр. 30. Об. 88). 

9 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката која и дала га-
ранција и нејзин назив; 

во кол. 2 - трицифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на на-
чин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 3 - износ во странска валута, по ре-
доследот на поединечните увози, 
задолжително со две децимали. 
Доколку износот е цел број, намес-
то децимали се ставаат нули; 

во кол. 4 - шестцифрена ознака на датумот 
по редоследот на извршените уво-
зи; 

во кол. 5 - куповен курс на странската валута 
на денот на увозот секогаш изра-
зен за една единица странска валу-
та, без оглед на тоа што курсевите 
на некои странски валути во кур-

сните листи се изразени во однос 
на 100 единици странска валута; 
задолжително со шест децимали, 
а доколку бројот на децимални 
места е помал се запишува нула. 

во кол. 6 - број на заклучницата односно на 
документот врз основа на кој е из-
вршен увоз. 

10 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е тоа објаснето за руб-
риката 9. 

11 Да се стави трицифрена шифра и скратен назив 
на странската валута, а потоа износот во стран-
ска валута задолжително со две децимали однос-
но нули. 

12 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седумцифрена ознака на матични-

от број на банката која дала гаран-
ција преку која е извршена отпла-
та и нејзин назив; 

во кол. 2 - број (шифра) на налогот на овлас-
тената банка на странската банка 
врз основа на кој, под датумот од 
колона 3, е извршено задолжување 
на текуштата сметка (см. 3100); 

во кол. 3 - шестцифрена ознака на датумот 
под кој е извршено плаќање во 
странство; 

во кол. 4 - трицифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на на-
чин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по ре-
доследот на поединечните отпла-
ти, задолжително со две децима-
ли. Доколку износот е цел број, 
наместо децимали се запишуваат 
нули; 

во кол. 6 - продажен курс на странската валу-
та на денот на плаќањето (од кол. 
3) секогаш изразен за единица 
странска валута, ист текст. 

13 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, податоците се внесува-
ат на ист начин како што е објаснето за рубрика-
та 12. 

14 и 18 На ист начин, како што е дадено објаснение за 
рубриките 5-9. 

19 Во одделни колони на табелата, која е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесуваат податоци 
како што е дадено за рубриката 12. , 

20 Процентот (степенот) на оптовареноста во оваа 
рубрика се внесува задолжително со две децима-
ли, а процентот на правото на покритие на кур-
сните разлики без децимали (како цел број). 
Пресметување на процентот на оптовареноства 
се врши во согласност со одредбите на член 6 од 
Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/86). 

21 и 22 Во одделни колони на табелата кои се дадени во 
рамките на рубриките 21 и 22, се внесуваат по 
следниот редослед: 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/6 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ: НБЈ-КР/1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕ-

ДИТИ 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-

ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН: 

Реден 
број 

на руб-
риката 

С о д р ж и н а 

Реден 
број на 

рубрика- С о д р ж и н а 

1 Назив на ООЗТ-краен корисник на кредитот, а 
во шифреното поле матичниот број на работна-
та организација од Единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени по деј-
ности, што се води при републичките, односно 
покраинските заводи за статистика (седмоциф-
рена ознака). 

2 Адреса на крајниот корисник на кредитот и те-
лефон. 

3 Вид на дејноста, а во шифреното поле петоциф-
рена ознака од Класификацијата на дејностите. 

4 Број на жрио-сметката на подносителот на бара-
њето од рубриката 1. 

5 Во првото шифрено поле се внесува регистар-
скиот број на кредитот од Пријавата за склуче-
ната кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во 
второто шифрено поле - шестоцифрена ознака 
на датумот на регистрацијата (на пр. 01.03.82). 

6 Назив на банката што је поднела пријавата за 
склучената кредитна зделка, а во шифренското 
поле - седумцифрена ознака на нејзиниот мати-
чен број. 

7 Троцифрена шифра и скратен назив на странска-
та валута, на начин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи, и износ во странска 
валута задолжително со две децимали. Доколку 
износот е цел број, наместо децималите се става-
ат нули. 

8 Во првото поле се запишува првобитно догово-
рената каматна стапка (без оглед дали подоцна 
се менувала) задолжително со две децимали. До-
колку нема децимали, наместо нив се запишува-
ат нули, а во второто поле се внесува шестоциф-
рена ознака на датумот на крајниот рок на от-
платата на кредитот (на пр. 30.06.88). 

9 Во одделни колони на табелата, што е дадена во 
рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот 
редослед: 
во кол. 1 - седмоцифрена ознака на матични-

от број на банката што је изврши-
ла конверзијата и нејзин назив; 

во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на на-
чин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 3 - износ во странската валута, по ре-
доследот на поединечните конвер-
зии, задолжително со две децима-
ли. Доколку износот е цел број, 
наместо децималите се ставаат ну-
ли; 

во кол. 4 - шестоцифрена ознака на датумот 
по редоследот на извршените кон-
верзии; 

во кол. 5 - купован курс на странската валута 
на денот на конверзацијата, секо-
гаш изразен за една единица на 

странската валута, без оглед на 
тоа што курсевите на некои стран-
ски валути во курсните листи се 
изразени во однос на 100 единици 
странска валута, задолжително со 
шест децимали, а доколку бојот на 
децималните места е помал, се за-
пишуваат нули; 

во кол. 6 - број на заклучницата, односно до-
кументот врз основа на кој е из-
вршена конверзија односно про-
дажба на девизите. 

10 Во одделените колони на табелата, што е дадена 
во рамките на оваа рубрика, податоците се вне-
суваат на ист начин како што е објаснето за руб-
риката 9. 

11 Во одделните колони од табелата, што е дадена 
во рамките на оваа рубрика, се внесува по след-
ниот редослед: 
во кол. 1 - седмоцифрена ознака на матични-

от број на банката преку која е из-
вршена отплата и нејзин назив; 

во кол. 2 - број (шифра) на налогот на овлас-
тената банка до странската банка 
врз основа на кој, под датумот од 
колона 3, е извршено задолжување 
на текуштата сметака (см. 3100); 

во кол. 3 - шестоцифрена ознака на датумот 
од кој е извршено плаќањето во 
странство; 

во кол. 4 - троцифрена шифра и скратен на-
зив на странската валута, на на-
чин како што тоа се означува во 
официјалните курсни листи; 

во кол. 5 - износ во странска валута, по ре-
доследот на одделни отплати, за-
должително со две децимали. До-
колку износот е цел број, наместо 
децималите се запишуваат нули; 

во кол. 6 - продажниот курс на странската 
валута на денот на плаќањето (од 
кол. 3), секогаш изразен за едини-
ца стрнска валута, ист текст. 

12 Во одделните Колони на табелата, што е дадена 
во рамките на оваа рубрика, податоците се вне-
суваат на ист начин како што тоа е објаснето за 
рубриката И. 

13 На ист начин како кај рубриката 5. 
14 На ист начин како кај рубриката 7. 
15 На ист начин како кај рубриката 8. 
16 На ист начин како кај рубриката 6. 
17 На ист начин како кај рубриката И. 
18 На ист начин како кај рубриката 12. 

19 и 20 Во одделни колони на табелите што се дадени 
во рамките на рубриките 19 и 20 се внесуваат по 
следниот редослед: 
во кол. 1 - троцифрена шифра и скратен на-

зив на валутата од колоната 4 на 
табелата во рубриката 11 или 17 
на овој образец, односно рубрика-
та 12 или 13; 

во кол. 2 - износ од колоната 5 на табелата 
во рубриката 11 или 17 на овој об-
разец, односно рубриката 12 или 
18; 
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страница 3 
ОБРАЗЕЦ: НБЈ КР/6 

И. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИТЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ' 
КРЕДИТ ИЗВРШЕН ПОЧНУВАЈЌИ ДО 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ.210Д ЗАКОНОТ 
11. Податоци за отплатите на главницата на конвертираниот кредит, односно конвертираниот дел од кредитот И 

Број на налогот на 
Банка преку која е банката со кој е из- Датум на Износ во странска валута Курс на денот 

извршена отплатата вршено плаќањето отплатата на отплатата 
спрема странство валута износ 

1 2 3 4 5 6 

страница 4 
Образец: НБЈ КР/6 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ 
12. Податоци за платените камати по конвертираниот кредит, 

12 односно конвертираниот дел од кредитот 12 

Број на налогот на 
Банка преку која е банката со кој е из- Датум Износ во странска валута Курс на денот 

извршено плаќањето вршено плаќањето на плаќањето на плаќањето 
спрема странство валута износ 

1 2 3 4 5 6 

страница 5 

III. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ СО КОЈ Е ИЗВРШЕНО Образец: НБЈ КР/6 
РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ КРЕДИТ, 
ОДНОСНО НА ДЕЛОТ ОД КРЕДИТОТ ВО ДИНАРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ 
13. Регистарски број 

на кредитот и датум на регистрацијата: 
14. Износ на кредитот во странска валута: 
15. Каматна стапка и рок на отплатата на кредитот: % 

16. Банка што ја поднела пријавата за склучената кредитна зделка: , 
17. Податоци за отплатите на главницата по кредитот за рефинансирање, што се однесуваат на конвертираниот дел од 
стариот кредит 17 

Број на налогот на 
Банка преку која е банката со кој е из- Датум Износ во странска валута Курс на денот 

извршена отплатата вршено плаќањето на отплатата на отплатата 
спрема странство валута износ 

1 2 3 4 5 6 
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страница 6 
Образец: НБЈ КР/6 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ 
18. Податоци за плаќаните камати по кредитот за рефинансирање, што се однесуваат на конвертираниот дел од стариот 
кредит 18 

Број на налогот на 
Банка преку која е банката со кој е из- Датум Износ во странска валута Курс на денот 

извршено плаќањето вршено плаќањето на плаќањето — 
спрема странство валута износ 

на плаќањето 

1 2 3 4 5 6 

страница 7 

Образец: НБЈ КР/6 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ 

IV. ПРЕСМЕТКА НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ШТРО ПРИПАЃААТ 

19. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплатата на главницата по следната пре-
сметка: 19 

Износ на отплатата Динарска противредност Износ на Припаѓачки- Припаѓачкиот из-
бо странска валута на отплатата на главницата курсната разлика от процент нос на курсната 

( 4 - 3 ) на курсната разлика 
валута износ по курсот на денот по' курсот на денот разлика / 5 х 6 \ 

на конверзијата на отплатата ( " Т Г / 

1 2 3 4 5 6 7 

В К У П Н О : 

страница 8 

Образец: НБЈ КР/6 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21. ОД ЗАКОНОТ 

20. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на плаќањето на каматата, последната пре-
сметка: 

Износ на плаќањето Динарска противвредност Износ на курсната Припаѓачки 
во странска валута на платените камати разлика от процент 

( 4 - 3 ) на курсната 
валута износ по курсот на денот по курсот на де- разлика 

на конверзијата нот на плаќањето 

Припаѓачкиот 
износ на курсната 

разлика 
(—) 
\ 100 / 

1 2 3 4 5 6 7 

» 

В К У П Н О : 

21. Вкупно за исплата по основ на главницата и каматата (вкупен износ од точка 19 + вкупен износ од точка 20): 

г^у*, . ПОЈТНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО 
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865. 
Врз основа на член 86 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) и член 50 став 3 од Статутот на Стопанската комо-
ра на Југославија, Собранието на Стопанската комора на 
Југославија, на седницата одржана на 11 јули 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ДЕЛОВНИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСКИ ЛИЦА 
1. Организациите на здружен труд, деловните заедни-

ци, банките, заедниците на осигурување на имот и лица и 
заедниците за реосигурување, како и претпријатијата, 
претставништвата и деловните единици во странство (во 
натамошниот текст: организациите и заедниците) и работ-
ниците вработени во нив, се должни при вршењето на ра-
ботите на надворешнотрговски промет, да го чуваат сво-
јот углед, угледот на другите организации за здружен 
труд и заедници и угледот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

2. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа од-
лука се должни, пред да воспостават деловни односи со 
странски правни и физички лица во странство, да приба-
ват и совесно со внимание на добар стопанственик, да ги 
проучат имформациите за странските правни лица, а осо-
бено за физичките лица во странство, со кои воспоставува-
ат деловни односи. 

Претпријатијата, претставништвата и деловните еди-
ници, кои вршат стопански дејности во странство се 
должни информациите од став 1 на оваа точка да ги при-
бавуваат преку своите матични организации. 

3. Се смета дека странско правно лице и определено 
физичко лице во странство не ги исполува условите во по-
глед на подобноста за работење со организациите и заед-
ниците од точка 1 на оваа одлука, ако од пријавените ин-
формации се утврди дека се во прашање странски правни 
лица чиишто сопственици, сосопственици или физички ли-
ца се вработени во тие правни лица: 

1) соработувале со окупаторот, се политички емиг-
ранти од Југославија, како и лица чие однесување е впере-
но против интересите на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

2) со правносилна судска пресуда се осудени поради 
сторено кривично дело против .општествениот имот или 
ако против нив е поведена кривична постапка; 

3) по сторено кривично дело против општествениот 
имот односно по сомнение за сторено кривично дело, 
емитирале и станале недостапни за органите за општес-
твена контрола, без оглед на тоа дали кривична постапка 
е веќе поведена или не е поведена; 

4) со своето однесување, спротивно на добрите делов-
ни обичаи и деловниот морал, им нанеле штета на органи-
зациите и заедниците и на општествената заедница во це-
лина. 

Се смета дека странски правни лица во странство не 
ги исполнуваат условите од став 1 на оваа точка, ако фор-
мално се водат на имиња на други физички лица, а нивни-
те фактички сопственици се физички лица од одредбите 
под 1) до 4) на оваа точка, или такви странски правни ли-
ца вршат работи од името и за сметка на тие физички ли-
ца. 

4. Се смета дека странско правно лице во странство 
не ги исполнува условите во поглед на подобноста за ра-
ботење со организациите и заедниците од точка 1 на оваа 
одлука, ако се утврди дека се во прашање странски правни 
лица чиишто сопственици, сосопственици или физички ли-
ца вработени во тие странски правни лица: 

1) имале посебни овластувања и одговорности или 
вршеле стручни работи во претпријатија, претставништва 
и деловни единици во странство, а по одлука на надлежни-
те органи одбиле да се вратат во земјата; 

2) имале посебни овластувања и одговорности во ор-
ганизациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука; 

3) вршеле стручни работи во организациите и заедни-
ците од точка 1 на оваа одлука, во врска со надворешно-
трговското работење односно економските односи со 
странство. 

5. Се смета дека физичко лице кое за сметка на стран-
ско правно лице се занимава со надворешнотрговско рабо-
тење, не ги исполнува условите во поглед на подобноста 
за работење со организациите и заедниците од точка 1 на 
оваа одлука, ако се утврди дека е фиктивно вработено во 
странство, а неговото место на постојан престој или живе-
алиште е во Југославија. 

6. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа од-
лука не можат да работат со странски правни лица и со 
физички лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука. 

Учесниците во надворешнотрговски и други работи 
со странство, како и органите во постапката на контрола, 
во рамките на своите права и обврски, се должни да ги 
спроведуваат одлуките, заклучоците и мерките на Коми-
сијата од точка 10 на оваа одлука и да се грижат за нивно-
то спроведување. 

7. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа од-
лука се должни да ја запознаат Стопанската комора на Ју-
гославија со сознанијата за странските правни лица и за 
физичките лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука. 

8. Евиденција за странските правни лица и за физич-
ките лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука води 
Стопанската комора на Југославија. 

9. Стопанската комора на Југославија им дава инфор-
мации од евиденцијата од точка 8 на оваа одлука на заин-
тересираните организации и заедници преку стопанските 
комори на републиките и автономните покраини, а на дру-
гите заинтересирани органи - непосредно. 

10. Во Стопанската комора на Југославија се форми-
ра Комисија" за спроведување на оваа одлука и за оцена на 
подобноста на определени странски правни и физички ли-
ца од странство, што се занимаваат со надворешнотргов-
ско работење (во натамошниот текст: Комисијата). 

Во состав на Комисијата влегуваат по еден претстав-
ник од: Стопанската комора на Југославија, стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на автоном-
ните покраини, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретари-
јат за финансии, Сојузниот девизен инспекторат, Сојузни-
от пазарен инспекторат и Народната банка на Југославија. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги имену-
ва Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комо-
ра на Југославија на предлог од органите од став 2 на оваа 
точка. 

Работата на Комисијата се уредува со деловник. 
И. Кршењето на одредбите на оваа одлука претста-

вува повреда на добрите деловни обичаи, на моралните и 
имотните интереси на општествената заедница, како и по-
вреда на угледот на организациите и заедниците и на угле-
дот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за уредување на деловните 
односи со определени фирми во странство и со физичките 
лица во странство што се занимаваат со надворешно-
трговско работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/84). 

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

Бр. 0210/81 
11 јули 1986 година 
Белград 

Собрание на Стопанската 
комора на Југославија, 

претседавач на Собранието, 
д-р Радољуб Мициќ, е. р. 
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866. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата 

за одржување на поморските пловни патишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообра-
ќај и врски донесува 

Т А Р И Ф А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ НА РАДИО-
СЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

1. Надомест за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата и на услугите на радиослужбата на помор-
ските пловни патишта во крајбрежното море на Југосла-
вија, на кои важи меѓународен режим на пловидбата, пла-
ќаат домашни и странски бродови, чамци, јахти и технич-
ки пловни објекти (во натамошниот текст: пловни објек-
ти). 

Надомест за користење на објектите за безбедност на 
пловидбата плаќаат пловните објекти кога ќе впловат во 
лука или котвиште во крајбрежното море на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Надомест за користење на услугите на радиослужба-
та плаќаат пловните објекти, без оглед на тоа каде се нао-
ѓаат во моментот на користењето на услугите. 

2. Надоместот за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата и надоместот за користење на услуги-
те на радиослужбата ги пресметува, наплатува и користи 
Установата за одржување на поморските пловни патишта. 

3. Наплатениот надомест од точка 1 став 2 на оваа та-
рифа не се враќа ако пловниот објект е отуѓен, уништен 
односно привремено или постојано ставен надвор од ек-
сплоатација, пред истекот на рокот за кој е платен надо-
мест. 

4. Обврската за плаќање надомест за користење на 
објектите за безбедност на пловидбата настанува за плов-
ните објекти: 

1) кои првпат плаќаат надомест - во моментот на 
првото впловување во дуката односно допловување на 
котвиштето; 

2) кои веќе платиле надомест - првиот ден од денот 
на истекот на рокот за кој е платен надомест. 

Надоместот се плаќа во рок од осум дена од денот на 
настанувањето на обврската, односно пред часот на ис-
пловувањето на пловниот објект од дуката или од кот-
виштето. 

5. Надомест за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата не плаќаат домашни и странски воени бро-
дови, бродови во служба на граничните единици, на орга-
ните за безбедност на пловидбата и на службата за внат-
решни работи. 

6. Надомест за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата не плаќаат пловните објекти кога ќе впло-
ват во лука односно на котвиште заради: засолнување по-
ради опасност предизвикана од виша сцла (невреме, маг-
ла, затворен пловен пат, запирање на Сообраќајот и ел.) 
или по наредба на органот за безбедност на пловидбата; 
распрема; вршење на пропишани прегледи и потребни по-
правки; качување и симнување на заболени членови на 
екипажот; симнување на бродоломци или на лица што за-
болеле или умреле на бродот и нивни придружници; по-
полнување на залихите на намирници, вода за пиење, по-
гонски или потрошен материјал; качување и симнување 
на пилоти, како и на други лица кога вршат службени деј-
ствија (органи за внатрешни работи, царинска служба и 
ел.); растовар на стоки од оштетен пловен објект под ус-
лов тие стоки, по извршената поправка, повторно да се на-
товарат на истиот пловен објект; преминување на патни-
ци или претовар на стоки од еден на друг пловен објект 
или земање односно ставање на влек на пловниот објект 
од причини за безбедност на пловидбата. 

Надомест за користење на објектите за безбедност на 
пловидбата не плаќаат новоизградени пловни објекти до 
моментот на нивното пуштање во експлоатација. 

7. Надомест за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата се пресметува и наплатува: 

1) за бродови со сопствен погон - врз основа на нето-
-регистарската тонажа (во натамошниот текст: НРТ); 

2) за бродови без сопствен погон - врз основа на то-
ните на носивост; 

3) за бродови што немаат означена нето-регистарска 
тонажа ниту носивост - врз основа на индицираните кило-
вати (во натамошниот текст: индицирани кЅ); 

4) за чамци и јахти - врз основа на метар должина. 
За бродови со двојна тонажа надомест се наплатува 

по поголемата тонажа. 
За патнички бродови преку 3.000 НРТ надомест се на-

платува како да имаат 3.000 НРТ. 
За влечени пловни објекти надоместот се пресметува 

по индицирани к\У и се намалува за 50% од пропишаниот 
износ на надоместот што се плаќа за 30 дена. 

За технички пловни објекти без сопствен погон, што 
имаат утврдена нето-регистарска тонажа, надомест се на-
платува по таа тонажа. 

8. Надоместот за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата се пресметува и наплатува за период 
од 30 дена или за период од 12 месеци, и тоа: 

Припадност на 
пловниот об-

јект и височина 
на надоместот 
стран- домаш-

Период за еко но 
кој се плаќа знаме знаме 

надомест САД динари 
долари 

Реден Вид на пловниот 
број објект 

1 2 3 4 5 

1 Брод со сопствен по- за 30 дена 0,26 106,9 
гон - за секоја НРТ за 12 месеци 1,50 616,5 

2 Брод без сопствен по- за 30 дена 0,10 41,1 
гон - за секој тон но- за 12 месеци 0,60 246,6 
сивост 

3 Брод кој нема означе- за 30 дена 0,14 57,5 
на НРТ ниту носивост за 12 месеци 0,82 337,0 
- за секој индициран 
к\У 

4 Чамец кој служи за за 
стопански цели - за 
секој метар должина 

12 месеци 0,41 168,5 

5 Чамец кој служи за за 
нестопански цели - за 
секој метар должина 

12 месеци 0,20 82,2 

6 Јахта - за секој метар за 
должина 

12 месеци 0,36 148,0 

9. Надомест за користење на услугите на радио-
службата (крајбрежна цена) се пресметува и наплатува, и 
тоа: 

Височина на 
надоместот 

Ред. 
број Вид услуга Единица на 

мера 

во меѓу-
народни- во до-
ст сооб- матниот 
ракај во сообраќај 
златни во 
франци динари 

(ГФ) 

1 2 3 4 5 

2 

2а 

26 

2в 

Поморска ра-
дио телеграма 
Поморски ра-
диотелефонски 
разговори за 
УНЕ 

МР 

НР 

секој збор 

1 минута 
минимум 3 ми-

нути 
1 минута 

минимум 3 ми-
нути 

1 минута 
минимум 3 ми-

нути 

0,80 

2,00 
6,00 

3.50 
10,50 

6,00 
18,00 

105,6 

264,0 
792,0 

462,0 
1.386,0 

792,0 
2.376,0 
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10. Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа 
престанува да важи Тарифата за користење на објектите за 
безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата 
на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/82, 74/82, 40/85 и 45/86). 

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

Бр. 4815/3 
10 октомври 1986 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

867. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за условите за 

разменување и пренесување на делови од човечкото тело 
за пресадување заради лекување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита објавува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ШТО ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА 

ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

1. Во Списокот на организациите на здружен труд во 
областа на здравството што ги исполнуваат условите за 
извршувањето на определени работи кои се однесуваат на 
пресадување делови на човечкото тело заради лекување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84) во точка 2 одредбите 
под 1 и 3 се менуваат и гласат: 

„1) работната организација Клинички центар на Ме-
дицинскиот факултет - ООЗТ Институт за урологија и не-
фрологија, Белград - за пресадување на бубрези"; 

„3) работната организација Клинички центар на Ме-
дицинскиот факултет - ООЗТ Клиника за очни болести 
„Проф. д-р Горѓе Нешиќ", Белград - за пресадување на 
рожница, склера и конјуктива". 

2. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
„2а. Со решение на Републичкиот комитет за здрав-

ствена и социјална заштита на Социјалистичка Република 
Словенија е утврдено дека условите за пресадување на од-
делни делови на човечкото тело заради лекување ги ис-

полнува работната организација Универзитетски клинич-
ки центар - Љубљана". 

Бр. 06-416 
13 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕ-
ДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВ-
НОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 2 НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИ ЗГРАДИ И 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

1. Анка Сладиќ, од Примоштен, даде иницијатива за 
поведување постапка за оценување на уставноста на од-
редбите на член 2 од Законот за национализација на наем-
ни згради и градежно земјиште од 1958 година, со чија 
примена и е национализиран дел од семејната станбена 
зграда со решение на надлежниот орган на Собранието на 
општина Шибеник од 1977 година, оез право на надомест, 
иако зградата ја подигнала со личен труд и со средства од 
кредит во 1970/1971 година. Таа смета дека по влегување-
то во сила на новиот Устав на СФРЈ од 1974 година, наве-
дениот сојузен закон не можел да се применува, бидејќи е 
донесен и извршен пред 1974 година, а со одредбата на 
член 78 став 2 од Уставот на СФРЈ не е ограничено право-
то на сопственост на граѓаните на станбени згради и ста-
нови. 

2. Со одредбите на член 2, а во врска со чл. 4, 12, 24 и 
25 од Законот за национализација на наемни згради и гра-
дежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58 и 
3/59), со Задолжителните толкувања од член 1, член 12, и 
член 39 став 1 и член 40 од Законот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/59, 24/61 и 1/63), е определен максимумот 
на станбени згради односно станови што граѓаните можат 
да ги стекнуваат и да ги имаат во сопственост, со тоа што 
вишокот преку тој максимум се национализира со право 
на надомест или без надомест, зависно од основот на стек-
нувањето. 

3. Оспорениот закон е донесен врз основа и во соглас-
ност со овластувањата од член 18 на Уставот на ФНРЈ од 
1946 година, кој дозволуваше со закон да може да се опре-
дели национализација, ако тоа го бара општиот интерес, 
како и со закон да се определува во кои случаи и во која 
височина ќе му се даде надомест на сопственикот, а беше-
во согласност и со одредбите на член 23 ст. 2 и 3 од Уста-
вот на СФРЈ од*1963 година, според кои на граѓаните им 
беше загарантирано правото на сопственост на станбени 
згради и станови во границите определени со сојузен за-
кон. 

Уставот на СФРЈ од 1974 година не содржи повеќе 
такви одредби, а правото на сопственост на станбени згра-
ди и станови односно на градежно земјиште е уредено со 
одредбите на чл. 78 и 81 од Уставот на СФРЈ врз други ос-
нови. Преминување на недвижности на кои постои право 
на сопственост на граѓани во општествена сопственост 
врз основа на Уставот на СФРЈ, е изречно предвидено са-
мо во одредбите на чл. 81 и 82 од Уставот на СФРЈ и во 
обете тие одредби е утврдено право на сопственикот на 
надомест, и тоа на надомест утврден со закон во соглас-
ност со член 81 од Уставот на СФРЈ, односно на правичен 
надомест, со кој не можат битно да се влошат условите за 
живот и работа што сопственикот ги имал врз основа на 
користењето на соодветните експроприрани недвижности, 
со тоа што тој не ја опфаќа зголемената вредност на не-
движностите која непосредно или посредно е резултат од 
вложувањето на општествени средства - член 82 од Уста-
вот на СФРЈ. 

1 2 3 4 5 

3 Посебни услуги секој збор 0,80 105,6 
во врска со по-
морска радио-
телеграма (пра-
вец брод-коп- * 
но) итна (ур-
гент) 

4 Со платен одго- секој збор за 0,80 105,6 

5 
вор одговор - 2.118,0 

5 Врачување на секој збор - 132,0 
определен ден 

6 Телефонска по- секој нарачен 4,50 594,0 
кана и известие радиотелефон-

ски разговор 
7 Метеоролошка секоја радиоте- 4,50 594,0 

радиотелеграма 
ЃПКГЧ 

леграма 

8 
Ј 

Радиовести според посебен 
договор 

9 Сигнал за ка- еден час или 113,00 14.916,0 
либрација според посебен 

113,00 

договор 
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Со оглед на вака уредените односи со Уставот на 
СФРЈ во врска со преминување на недвижности на кои по-
стои право на сопственост во општествена сопственост, 
оспорената одредба на член 2 од Законот, по оцена на Ус-
тавниот суд на Југославија, не можела да се применува по 
21 февруари 1974 година, како ден на влегувањето во сила 
на овој устав, па затоа нема процесни претпоставки за по-
ведување постапка за оценување на нејзината уставност. 

4. На седницата одржана на 14 мај 1986 година, Ус-
тавниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 
точка 1 став 2 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гласо-
ви, донесе 

Р е ш е н и е 
Не се прифаќа иницијативата за поведување постапка 

за оценување на уставноста на одредбите на член 2 од За-
конот за национализација на наемни згради и градежно 
земјиште од 1958 година. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковки, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕ-
ДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВ-
НОСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА 
ЧЛЕН 3 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРИВАТНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Д-р Павле Дененберг, од Шведска, како бивш 

државјанин на СФРЈ, даде иницијатива на Уставниот суд 
на Југославија за поведување постапка за оценување на ус-
тавноста на Задолжителното толкување на член 3 став 4 
од Законот за измени и дополненија на Законот за нацио-
нализација на приватни стопански претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/48) бидејќи смета дека 
национализацијата на недвижности поради преминување 
во странско државјанство, и тоа без право на надомест, не 
е согласна со Уставот на СФРЈ/ 

2. Со член 3 став 4 на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за национализација на приватни стопански 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/48) е 
предвидено дека југословенски државјанин, кој ќе премине 
во странско државјанство, го губи правото на сопствениш-
тво на недвижности во ФНРЈ, кои преминуваат во држав-
но сопствеништво. Со оспореното задолжително толкува-, 
ње на оваа одредба е определено дека лицата кои губат 
недвижен имот по овој законски основ немаат право на 
надомест предвиден во член 8 на Законот за национализа-
ција на приватни стопански претпријатија. 

3. Законот за национализација на приватни стопан-
ски претпријатија, неговите измени и дополненија, како и 
оспореното Задолжително толкување, се донесени врз ос-
нова на овластувањата содржани во Уставот на ФНРЈ од 
1946 година и беа согласни со него. Односите уредени во 
време на важењето на Уставот на ФНРЈ од 1946 година, се 
уредени трајно и конечно. 

Во Уставот на СФРЈ од 1974 година нема основ за 
преминувањето на недвижности, на кои постои право на 
сопственост, во општествена сопственост, на начинот што 
беше предвиден со Уставот на ФНРЈ од 1946 година, па 
одредбите на наведените сојузни закони повеќе и не можат 
да се применуваат на правните односи што настанале од 
влегувањето во сила на сега важечкиот устав. 

Согласно со наведеното, Уставниот суд на Југослави-
ја оцени дека нема правни претпоставки за поведување по-
стапка за оценување на оспореното задолжително толку-
вање, како ни на законската одредба која се толкува со 
него. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 14 мај 1986 година; согласно со член 375 од Ус-
тавот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, со мнозинство гласови, донесе 

Р е ш е н и е 
Не се прифаќа иницијативата за поведување постапка 

за оценување на уставноста на задолжителното толкување 
на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на За-
конот за национализација на приватни стопански прет-
пријатија. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковић е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на аку-
мулацијата и на просечно користените средства на орга-
низациите на здружен труд, објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/86, се поткрала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИ-
ЈАТА И НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Во точка 6 став 1 алинеја 8 наместо зборовите: „од 

деловните односи (конта на групата 23)" треба да стојат 
зборовите: „спрема добавувачите (конта на групата 22)". 

Од Координациониот одбор за следење на спроведу-
вањето на Договорот, Белград, 21 октомври 1986 година. 

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 ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛ-
БАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АЛБАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Милан Георгиевиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Социјалистичка Републи-
ка Албанија. 

II 
Се назначува 
Новак Прибиќевик, досегашен амбасадор во Сојузни-

от секретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Народна Социјалистичка Ре-
публика Албанија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

вршни овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 33 
8 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасипи, 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 ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Милош Меловски од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Социјалистичка Република Рома-
нија. 

II 
Се назначува 
Боро Денков, досегашен член на Сојузниот извршен 

совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во Соција-
листичка Република Романија. 

II 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 34 
9 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

II 
Се назначува 
Марин Гершковиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Кооперативна Република Гвајана, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на Барбадос со седиште во 
Џорџтаун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 35 
10 октомври 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 ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА БАРБАДОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

НА БАРБАДОС 

Се отповикува 
д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на Барбадос со седиште во Џо* 
ритаун. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

860. Одлука за разрешување на заменикот на гене-
ралниот секретар на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 1669 

861. Одлука за именување заменик на генералниот 
секретар на Претседателството на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија —. 1669 

862. Одлука за дополненија на Одлуката за утврду-
вање на видот и количината на стоките што 
можат да се продаваат во слободни царински 
продавници, специјализирани складови на 
странски стоки и на стоки од домашно произ-
водство и од консигнациони складови на 
странски стоки и за начинот на продажба на 
тие стоки 1669 

863. Решение за дополнение на Решението за осло-
бодување од плаќање царина на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во заштитни-
те работилници за рехабилитација, вработува-
ње и преквалификување на инвалиди 1669 

864. Одлука за документацијата за остварување на 
правото на покритие" на курсните разлики по 
Законот за покритие на курсните разлики по 
странските кредити 1670 

865. Одлука за начинот на остварување деловни од-
носи со странски лица 1692 

866. Тарифа за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата и на услугите на радио-
службата на поморските пловни патишта 1693 

867. Измени и дополненија на Списокот на органи-
зациите на здружен труд во областа на здрав-
ството што ги исполнуваат условите за из-
вршувањето на определени работи кои се одне-
суваат на пресадување делови на човечкото те-
ло заради лекување 1694 

Решение за неприфаќање на иницијативата за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 
на одредбите од член 2 на Законот за национа-
лизација на наемни згради и градежно земјиш-
те 1694 

Решение за неприфаќање на иницијативата за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 
на Задолжителното толкување на член 3 став 4 
од Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за национализација на приватни стопански 
претпријатија 1695 

Исправка на Одлуката за утврдување на акумулаци-
јата и на просечно користените средства на ор-
ганизациите на здружен труд 1695 

Укази 1695 









Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


