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664. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА 
СТОКИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛО-
БОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ, СПЕЦИЈАЛИ-
ЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И НА 
СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО и о д к о н -
СИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ 

И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ТИЕ СТОКИ 

1. Продажба на стоки во слободни царински продавници 
1. Во слободните царински продавници можат да се 

продаваат стоки од домашно и странско производство, и 
тоа: алкохолни пијачки, цигари и други тутунски прера-
ботки, козметички и парфимериски производи, накит и 
бижутерија, производи од стакло и керамика, облека и 
други текстилни производи, обувки и кожна галантерија, 
часовници, патни торби, спортска опрема, производи на 
народна ракотворба, плочи, касети, филмови, музички ин-
струменти, играчки, производи за лична употреба и тех-
нички стоки, како и специјални трајни и прехранбени про-
изводи (конзерви, сувомесни производи, сирења и ел.). 

Покрај производите од став 1 на оваа точка, во сло-
бодните царински продавници отворени во марини можат 
да се продаваат и резервни делови и други производи и 
опрема потребна за поправка и редовно одржување на јах-
ти, едрилици и други пловни објекти, а во слободните ца-
рински продавници отворени на магистралните патишта 
можат да се продаваат и резервни делови и прибор за мо-
торни возила. 

2. Организациите на здружен труд можат стоките од 
точка 1 на оваа одлука да ги продаваат во слободни ца-
рински продавници во кои е обезбеден царински надзор на 
следниот начин, и тоа: 

1) стоките што, согласно со член 53 став 2 точка 6 од 
Законот за премерот на стоки и услуги со странство, при-
времено ги увезле заради комисиона продажба во тие про-
давници, врз основа на договорот за продажба склучена со 
странскиот производител на тие стоки или врз основа на 
договорот за продажба склучен со домашна организација 
на здружен труд која има договор со странско лице за за-
стапување и за продажба на тие стоки во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

2) стоките што ги увезле согласно со член 128 од За-
конот за девизното работење; 

3) стоките од домашно производство, купени или да-
дени во комисиона продажба, од домашни производители 
на тие стоки. 

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука се продаваат за 
девизи како и за динарски чекови на Народната банка на 
Југославија, евро-чекови, америкен-експрес картички и 
други слични странски безготовински средства за плаќа-
ње. 

4. Во слободните царински продавници отворени на 
граничните премини патниците што доаѓаат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија можат да 
купуваат стоки до количината и вредноста пропишана со 
Одлуката за видот и количината односно вредноста на 
предметите што физички лица можат да ги увезуваат и из-
везуваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86), а патници-

те што заминуваат во странство и патниците во транзит 
преку царинското подрачје на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија можат да купуваат стоки без ог-
раничување на количините и вредноста. 

5. Стоките од точка 1 на оваа одлука во слободни ца-
рински продавници и во специјализирани складови на 
странски стоки и на стоки од домашно производство отво-
рени во туристички населби, наутички центри, марини, 
мотели, на магистралните патишта, во хотели и на опре-
делени пловни објекти и воздухоплови, можат да им се 
продаваат на странски физички лица и на југословенски 
граѓани на привремена работа во странство без ограничу-
вање на количината и вредноста. 

2. Продажба на стоки во специјализирани складови на 
странски стоки и на стоки од домашно производство 

6. Во специјализираните складови на странски стоки 
и на стоки од домашно производство, покрај стоките од 
точ. 1 и 5 на оваа одлука, можат да се продаваат и живот-
ни намирници и други потребни производи согласно со 
член 325 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), 
во вид, количина и вредност што ќе ги пропише сојузниот 
секретар за финансии во соработка со сојузниот секретар 
за надворешна трговија и со претседателот на Сојузниот 
комитет за туризам. 

3. Продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки 

7. Организациите на здружен труд што застапуваат 
странски физички лица и држат консигнациони складови 
на странски стоки, можат стоките за кои е пропишан сло-
боден увоз односно условно слободен увоз, од тие складо-
ви да им ги продаваат за девизи на домашни и на стран-
ски физички лица без ограничување на количината однос-
но вредноста. Стоките за кои е пропишан увоз по основ на 
контингент односно дозвола, тие организации на здружен 
труд можат да ги продаваат до количината и вредноста 
утврдени со контингентот односно дозволата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
стоките за кои е пропишан увоз по основ на контингент 
односно дозвола од консигнационите складови на стран-
ски стоки можат да се продаваат и над количините и вред-
ностите од тој став, ако се увезуваат во согласност со Од-
луката за видот и количината односно вредноста на пред-
метите што физички лица можат да ги увезуваат и извезу-
ваат. 

Организациите на здружен труд можат, во второто 
полугодие 1986 година, да продаваат стоки за кои е пропи-
шано дека се увезуваат по основ на контингент во смисла 
на оваа точка до 70% од количината односно вредноста на 
тие стоки што ги продавале во 1985 година, за што подне-
суваат изјава до Сојузната управа за царини која, врз ос-
нова на податоците на таа организација и на своите пода-
тоци, врши контрола на продажбата. 

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

Е.п. бр. 351 
29 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 
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665. 
Врз основа на член 10 ст. 1 и 3 и член 13 од Законот за 

привремените мерки за покритие на курсните разлики кај 
Народната банка на Југославија и за преносот врз федера-
цијата на дел од побарувањата според билансот на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/86), на предлог од На-
родната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАН-
КИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1986 

ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија во 1986 година им 

плаќа на банките камата на динарската противвредност 
на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка 
на Југославија по стапка од 10% годишно. 

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука Народната 
- банка на Југославија им ја пресметува и плаќа на банките 
тримесечно наназад, врз товар на расходите од Претсмет-
ката на приходите и разсходите на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија за 1986 година. 

Пресметка на каматата, во смисла на оваа одлука, 
вршат народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини, врз оснва на евиденцијата за 
обврските спрема банките по основ на девизите на граѓа-
ните депонирани кај Народната банка на Југославија. 

3. Пресметката и роковите за плаќање на каматата по 
оваа одлука се вршат на начинот и по постапката што се 
предвидени за пресметка и плаќање на каматата на банки-
те на средствата депонирани кај Народната банка на Ју-
гославија. 

4. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по 
потреба, Народната банка на Југославија. 

5. Ова одлука влегува во сила на 1 август 1986 година. 

Е. п. бр. 352 
29 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

666 . 
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 лис^г на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА КАМАТАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВРЗ ОС-
НОВА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за каматата за користење 
кредити врз основа на депонираните девизи на граѓаните 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/85 и 76/85). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1986 годи-
на. 

Е.п. бр. 353 
29 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р: 

667. 
Врз основа на член 10 ст. 2 и 3 и член 13 од Законот 

привремените мерки за покритие на курсните разлики кај 
Народната банка на Југославија и за преносот врз федера-
цијата на дел од побарувањата според билансот на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/86), на предлог од На-
родната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ И 
ЈА ПЛАЌААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВ НА ДЕ-
ВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Банките и плаќаат на Народната банка на Југосла-

вија, преку народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, камата на износот на 
кредитите што ги користат врз основа на девизи на граѓа-
ните депонирани кај Народната банка на Југославија, по 
стапка од 30% годишно. 

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини ја пресметуваат и наплатуваат од банките триме-
сечно наназад, во корист на приходите од Претсметката 
на приходите и расходите на девизните резерви кај Народ-
ната банка на Југославија за 1986 година. 

3. Пресметката и роковите за наплатата на каматата 
според оваа одлука се врши на начинот и по постапката 
што се предвидени за пресметка и наплата на каматата на 
кредитите од примарната емисија. 

4. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по 
потреба, Народната банка на Југославија. 

5. Ова одлука влегува во сила на 1 август 1986 година, 

Е. п. бр. 354 
29 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

668. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ НА КРАТ-
КОРОЧНОТО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СЕ-
ЗОНСКИ НЕРАМНОМЕРНОСТИ ВО ТЕКУШТИОТ 
ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА БАНКИТЕ И НИ-

ВНИТЕ КОМИТЕНТИ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за обемот на краткорочното за-

должување во случај на сезонски нерамномерности во те-
куштиот девизен прилив и одлив на банките и нивните ко-
митенти во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85) точката 1 се менува и гласи: 

„ 1. Поради сезонските нерамномерности во текушти-
от девизен прилив и одлив на банките во 1986 година ќе се 
користат краткорочните кредитни линии и депозити така 
што во споредување со 30 ноември 1985 година вкупниот 
краткорочен долг на домашните банки на крајот на прво-
то тримесечје може да биде зголемен до 70%, на крајот на 
второто тримесечје - до 60%, а на крајот на третото три-
месечје мора да биде зголемен за 45%, со тоа што на кра-
јот на четворото тримесечје да биде во согласност со обе-
мот на краткорочно™ задолжување предвидено во Проек-
цијата на платниот биланс на Југославија за 1986 година. 
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Банките овластени за работи со странство (во ната-
мошниот текст: овластените банки) ќе склучат краткороч-
ни кредитни линии и ќе примаат депозити сразмерно со 
учеството ве вкупните плаќања во конвертибилни валути 
во 1985 година, а во рамките на обемот утврден со став 1 
од оваа точка." 

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

Е. п. бр. 355 
25 јули 1986 година 
белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

669. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82); во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-, 
га емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на креди! нат а политика во 1986 година („Службен лист на 
СФЈР", бр. 75/85 и 38/86) и со Резолуцијата за политиката 
.а остварувањето на Општествениот план на Југославија 

за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), врз основа на соглас-
носта на надлежните републички и покраински органи, 

ојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЈА ИЗМЕНА НА О ЈЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИ-
ОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 
ВО 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1986 година 
„„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86) во точка 1 став 1 бро-
јот: ..,85.000.000.000" се заменува со бројон 
„362.900.000.000", а во одредбата под 1 бројот: 
„195.000.000.000" се заменува со бројот: „272.900.000.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од ленот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"'. 

Е.п. бр. 356 
10 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

670. 
Врз основа на член 82 став 6 на Законот за прометот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ 

И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ИЗВОЗОТ 

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските 
и другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85, 20/86 и 34/86), 
во точка 2 став 2 по зборовите: „увоз на стоки" се додава-
ат зборовите: „и услуги". 

2. Во точка 3 на крајот точката се заменува со запир-
ка и се додаваат зборовите: „и динари што домашната 
банка по посебен меѓудржавен или меѓубанкарски 

аранжман ќе им исплати на извозниците за извршен извоз 
на стоки и услуги". 

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

Е. п. бр. 357 
29 јули 1986 година 
Белград 

. Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

671. 
Врз основа на член 96 од Законот за прометот на сто-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИ-
НАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ 
ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И 

ИЗВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за видот и количината односно вред-

носта на предметите што физички лица можат да ги увезу-
ваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86) во 
точка 24 став 2 во одредба под 6 во став 1 зборовите: „Сто-
панската комора на Југославија, односно од надлежното 
општо здружение" се заменуваат со зборовите: „од Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија". 

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

Е. п. бр. 358 
25 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

672. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВО-
ДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА НА ОПРЕДЕЛЕ-

НО НИВО 
1. Организациите на здружен труд и други самоуп-

равни оргнаизации и заедници што цените на своите про-
изводи ги зголемија во периодот од 9 до 24 јуни 1986 годи-
на за повеќе од 5%, со тоа што вкупното зголемување на 
цените во периодот јануари-јуни 1986 година да изнесува 
повеќе од 53%, се должни во рок од пет дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука да ги вратат цените 
на тие производи на нивото што според прописите посто-
еше и беше применувано до 8 јуни 1986 година. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
организациите на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници кои цените на своите производи 
во тој период ги формирале во согласност со прописите за 
цените што ги донесе Сојузниот извршен совет. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на производи се должни цените на 
производите на залихи на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, како и цените на производите што до тој 
ден на организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на производи им ги фактурирале 
производителите, односно добавувачите (стоки на пат), а 
кои според одредбите на оваа одука се враќаат на опреде-
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лено ниво, да ги формираат т. а што на цената вратена 
на определено ниво ќе го засмеа ^ат, во согласност со про-
писите, учеството за покритие на трошоците на прометот.. 

3. Цените на производите што се враќаат на нивото 
на цените остварено до 8 јуни 1986 година, организациите 
на здружен труд и други самоуправни организации и заед-
ници можат за своите производи да ги променат по исте-
кот на 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, на 
производите за кои со прописите на Сојузниот извршен 
совет веќе е воведена мера на непосредна контрола на це-
ните, ќе се применува таа мера. 

Сојузниот завод за цени, може, во исклучителни слу-
чаи, рокот од став 1 на оваа точка да го скрати најмногу 
до 60 дена. Организациите на здружен труд што поднесу-
ваат барање за скратување на рокот од став 1 на оваа точ-
ка се должни кон барањето да достават и податоци што ги 
доставуваат според Одлуката за обврска на претходно из-
вестување на сојузниот завод за цени за промена на цени-
те на определени производи у услуги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/86. 

4. Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници од точка 1 став 1 на оваа 
одлука, се должни во рок од два дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, на вообичаен начин, да ги из-
вестат купувачите односно потрошувачите за враќањето 
на цените на своите производи на определено ниво. 

5. Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука 
се должни во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, на Сојзниот завод за цени да му ги 
достават цените на производите формирани и применува-
ни во периодот од 9 до 24 јуни 1986 година и цените фор-
мирани во согласност со точка 1 став 1 на оваа одлука 
(вратени цени). 

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

Е. п. бр. 360 
31 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!«!«, 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 33/86, 72/81 и 71/85, 
се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИАЈТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
Во член 19 став 1 точка 6, во член 23 став 6, во член 24 

став 1, и во член 26 став 1 наместо зборовите: „планот на 

распределбата на средствата" треба да стојат зборовите: 
„Финанскиот план". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 29 јули 1986 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
664. Одлука за утврдување на видот и количината 

на стоките што можат да се продаваат во сло-
бодни царински продавници, специјализирани 
складови на странски стоки и на стоки од до-
машно производство и од консигнациони скла-
дови на странски стоки и за начинот на про-
дажба на тие стоки 1293 

665. Одлука за височината на каматата што Народ-
ната банка на Југославија им ја плаќа на бан-
ките на девизите на граѓаните депонирани кај 
Народната банка на Југославија во 1986 годи-
на 1294 

666. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за камата за користење кредити врз осно-
ва на депонираните девизи на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија — — 1294 

667. Одлука за височината на каматата што банки-
те и ја плаќаат на Народната банка на Југосла-
вија на кредитите примени по основ на девизи 
на граѓаните депонирани кај Наро шата банка 
на Југославија во 1986 година 1294 

668. Одлука за измена на Одлуката за обемот на 
краткорочно™ задолжување што се врши во 
случај на сезонски нерамномерности во текуш-
тиот девизен прилив и одлив на банките и ни-
вните комитенти во 1986 година 1294 

669. Одлука за измена на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година 1295 

670. Одлука за дополненија на Одлуката за враќање 
на даночните, царинските и другите давачки и 
за други мерки за поттикнување на извозот — 1295 

671. Одлука за измени на Одлуката за видот и коли-
чината односно вредноста на предметите што 
физички лица можат да ги увезуваат и извезу-
ваат 1295 

672. Одлука за враќање на цените на одделен вид 
производи од интерес за целата земја на опре-
делено ниво 1295 

Исправка на Законот за Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни 
покраини 1296 

Издавач: Новмнско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа 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 Ристиќа бр. 1. 


