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858. 
Врз основа на член 215 став 2, во врска со член 86 од 

Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Сервисот за давање услуги на општествена исхрана 

за потребите на работниците на сојузните органи (во ната-
мошниот текст: Сервис) е заедничка стручно-техничка 
служба за давање услуги на општествена исхрана на ра-
ботниците вработени во Сообранието на СФРЈ, Претсета-
делството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата, сојузните организации и стручните и 
други служби на Сојузниот извршен совет, сојузните орга-
ни на управата и сојузните организации. 

Сервисот, во рамките на расположивите можности, 
дава услуги на општествена исхрана и на работници вра-
ботени во други органи на федерацијата и органи на оп-
штествено-политичките организации во федерацијата, на 
барање на тие органи. 

Член 2 
Сервисот, во рамките на давањето услуги на општес-

твена исхрана, врши задачи и работи на набавка, подгот-
вување, доставување и сервирање на јадења, напивки и пи-
јалоци во рестораните за општествена исхрана, што рабо-
тат по системот на самопослужување. 

Член 3 
Во вршењето на работите од член 2 на оваа уредба, 

Сервисот е должен да обезбеди јадења и напивки по видот 
и асортиманот утврдени со нормативите (топол оброк), 
како и број на оброци кои ги задоволува потребите на ко-
рисниците на услуги. 

Покрај топлиот оброк од став 1 на овој член, вр рес-
тораните за општествена исхрана може да се подготвува и 
поширок асортиман на јадења, напивки и пијалоци по ут-
врдените нормативи, а во согласност со потребите и бара-
њата на корисниците на услуги. 

Цените на јадењата, напивките и пијалоците од ст. 1 
и 2 на овој член се формираат во височина на набавните 
цени на материјалот, зголемени за 5% на име на планира-
ните загуби на материјал (кало, растур, крш). 

Цените од став 3 на овој член се утврдуваат со ценов-
ник на услуги. 

Член 4 
Сервисот има својство на општествено правно лице. 

Член 5 
Со работата на Сервисот раководи директорот. 
Директорот на Сервисот го назначува и го разрешува 

од должност Сојузниот извршен совет. 

Директорот на Сервисот се назначува на четири го-
дини и на истата должност може да биде повторно назна-
чен. 

За својата работа и за работата на Сервисот директо-
рот е одговорен пред Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на работните односи на работниците во 
Сервисот, директорот на Сервисот има права, должности 
и одговорности на функционер кој раководи со сојузен ор-
ган на управа. 

Член 6 
Средства за работа на Сервисот се обезбедуваат во 

буџетот на федерацијата. 
Распоредувањето и користењето на средствата за ра-

бота на Сервисот се врши според прописите што важат за 
работа на сојузните органи на управата. 

Приходите остварени со давање услуги од член 3 на 
оваа уредба се водат на посебна сметка и служат исклучи-
телно за извршување на обврските спрема добавувачите. 

Приходите што ќе ги оствари Сервисот над износот 
на обврските спрема добавувачите од став 3 на овој член, 
се внесуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 7 
Нормативите од член 3 ст. 1 и 2 на оваа уредба ги ут-

врдува директорот на Сервисот во согласност со Советот 
на корисниците на услуги. 

Ценовник на услугите од член 3 на оваа уредба доне-
сува директорот на Сервисот. 

Член 8 
Заради обезбедување влијание на корисниците на ус-

луги над работата на Сервисот и за што поцелосно задо-
волување на нивните потреби, во Сервисот се формира 
Совет на корисници на услугите (во натамошниот текст: 
Совет). 

Советот разгледува прашања на организацијата и 
функционирањето на Сервисот од становиште на задово-
лување на потребите на корисниците на услуги и за тие 
прашања дава предлози и мислења до директорот на Сер-
висот и Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа. 

Член 9 
Советот има 13 членови. 
Во Советот по еден претставник определуваат Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација на пра-
восудната управа и Сојузниот секретаријат за финансии, а 
десет членови делегираат работните заедници на сојузни-
те органи по постапката што ќе ја утврди надлежниот ор-
ган на конференцијата на синдикалните организации на 
сојузните органи. 

Директорот на Сервисот по својата положба е член 
на Советот. 

Мандатот на членовите на Советот трае четири годи-
ни. 

Директорот на Сервисот презема мерки за остварува-
ње на заклучоците и предлозите на Советот и за тоа го из-
вестува Советот. 

Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 10 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојузниот 

извршен совет. 
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Сервисот е должен да доставува до Сојузниот из-
вршен совет годишен извештај за работата. 

Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа: 

1) дава согласност на програмата за работа на Серви-
сот и остварува увид во извршувањето на задачите и рабо-
тите од значење за функционирањето на Сервисот и за 
ефикасно вршење на работи за потребите на корисниците 
на услуги; 

2) ги разгледува приговорите на корисниците на ус-
лугите упатени до Сојузниот извршен совет и Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на сојузната 
управа и презема мерки, односно предлага до Сојузниот 
извршен совет преземање на мерки за нивното решавање. 

Сојузниот секретаријат за финансии врши надзор над 
формирањето на цените за јадења, напивки и пијалоци 
(чл. 3 и 7). 

Член 11 
Со денот на почетокот на работата на Сервисот, Сер-

висот ќе ги преземе работниците кои во Сервисот за дава-
ње услуги за потреби на репрезентација на сојузните орга-
ни работеле на задачите и работите што се утврдени со 
оваа уредба, средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на тие работници, опремата и дел од други-
те средства за работа што се користат за давање услуги на 
друштвена исхрана, како и архивата и документацијата. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат одредбите на Уредбата за Сервисот за 
давање услуги за потребите на репрезентација на сојузни-
те органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/78), што се од-
несуваат на давање услуги на општествена исхрана. 

Член 13 
Сервисот ќе започне работа на 1 јануари 1986 година. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 449 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с. р. 

859. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за бан-

ките („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77, 26/78 и 9/85) во 
член 10а ст. 3 и 4 се заменуваат со три нови става, кои гла-
сат: 

„Приходите и расходите по основ на девизни резерви 
Народната банка на Југославија ги искажува на Образецот 
Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на при-
ходите и расходите по о^нов на девизните резерви од 1 ја-

нуари до 19- година, што е отпеч 
тен кон оваа уредба и претставува нејзин составен де 

Утврдување на приходите и расходите по основ на  
девизните резерви во текот на годината (периодична пре-
сметка) Народната банка на Југославија врши на Образе-
цот Приходи и расходи во текот на годината1 - Биланс на  
приходите и расходите по основ на девизните резерви од 
јануари до 19 година. 

Утврдување на состојбата на средствата и изворите 
на средства на девизните резерви и утврдување на прихо-
дите и расходите по основ на девизните резерви за дело 
ната година (завршна сметка) Народната банка на Југос-
лавија врши на обрасците: Биланс на состојбата на деви 
ките резерви на ден 19 година 
Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на пpи- 
ходите и расходите по основ на девизните резерви од 1 ја-
нуари до 19 година. 

Член 2 
Во4Контниот план за банките, што е составе дел на  

Уредбата за контниот план и за билансите за банките, 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата конта „74 - Краткорочни орочени депо 
зити во девизи" контото „749-Втасани ненамирени обвр-
ски по краткорочно орочени депозити во девизи" се 6pи- 
ше; 

2) во групата конта „76 - Долгорочни депозити во де-
визи", контото „769 - Втасани ненамирени обврски и 
долгорочни депозити во девизи" се брише; 

3) во групата конта „87 - Орочени депозити" контот 
„879 - Втасани ненамирени обврски по орочени депозити 
се брише; 

4) во групата конта „92 - Долгорочни депозити" КОЈ 
тото „929 - Втасани ненамирени обврски по долгорочн 
депозити" се брише. 

. Член 3 
Во Контниот план за девизните резерви, што е состг 

вен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за 
банките, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата конта „19 - Активни временски разгра-
ничувања" контото „191 - Исправка на вредностите на 
странските валути" се заменува со три нови конта, кои 
гласат: 

,̂191 - Курсни разлики 
192 - Непокриени расходи од претходната година 
193 - Пренесен вишок на приходите од претходнат 

година"; 
2) во групата конта „29 - Пасивни временски разгра 

минувања" контото „291 - Исправка на вредностите на 
странските валути" се заменува со три нови конта, кои 
гласат: 

„291 - Курсни разлики 
292 - Надоместени непокриени расходи од претход 

ната година 
293 - Вишок на приходите за пренос во наредната го 

дина"; 
3) по класата „3: Девизни средства и пласмани" се до 

дава нова класа со групите конта и контата, кои гласат 

„КЛАСА 6: ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

60 - ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ КОНВЕРТИРАНИ ВО 
ДИНАРИ: 
600 - Покритие на курсните разлики по cтpaн 

ски финансиски кредити конвертирани в 
динари 

601 - Покраитие на курсните разлики по сто-
КОБНИ кредити по кои е извршена про 
дажба на конвертибилни девизи оствари 
ни со реекспорт 

602 - Покритие на курсните разлики по стран 
ски кредити по кои динарската против 
вредност е користена за отстранување на 
последици од земјотреси. 
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61. - ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО 
НАСТАНУВААТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА: 
610 - Покритие на курсните разлики по отпла-

тите на кредити и други задолжувања на 
Народната банка на Југославија 

611 - Покритие на курсните разлики по нама-
лената девизна заштедувачка на граѓани-
те депонирана кај Народната банка на Ју-
гославија 

612 - Покритие на курсните разлики по депо-
нираната девизна заштедувачка на граѓа-
ните во форма на Ревалоризација на бес-
каматен кредит на банките 

618 - Покритие на другите курсни разлики кај 
Народната банка на Југославија 

62 - ДРУГИ РАСХОДИ 
620 - Непокриени расходи од претходната го-

дина 
65 - ПРИХОДИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ КОН-
ВЕРТИРАНИ ВО ДИНАРИ 
650 - Приходи од придонесите на републиките 

и автономните покраини 
651 - Приходи од Буџетот на федерацијата 
652 -т Приходи од делот од царина и други 

увозни давачки 
653 - Приходи од делот од посебните такси на 

сите плаќања спрема странство 
654 - Приходи од посебна такса на увезени оп-

ределени стоки 
655 - Приходи од делот од каматите на креди-

ти од примарната емисија, кој и припаѓа 
на Народната банка на Југославија 

66 - ПРИХОДИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ КАЈ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
660 - Приходи од делот од каматите на креди-

ти од примарната емисија, кој и припаѓа 
на Народната банка на Југославија 

661 - Приходи од позитивните курсни разлики 
кај Народната банка на Јуославија 

662 - Приходи од делот од примарната емиси-
ја 

67 - ДРУГИ ПРИХОДИ 
670 - Пренесен вишок на приходите од прет-

ходната година 
69 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ И 

РАСХОДИТЕ 
690 - Распоред на приходите и расходите 
695 - Вишок на приходите 
696 - Распоред на вишокот на приходите 
698 - Непокриени раасходи 
699 - Покритие на рсходите 

19. 

Член 4 
Во Образецот Биланс на состојбата на ден. 

година, што е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за банките, се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) одредбите под ред. бр. 351, 404, 459 и 527 се бри-
шат; 

2) по ред. број 468 се додава нов реден број, кој гласи: 
„468а-100 - Искористен рамковен кредит на жиро-

сметка по принципот на тековна смет-
. ка". 

Член 5 
Во Образецот Приходи и расходи во текот на година-

та - Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 
19 година, што е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за банките, се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) под ред. број 36, во колоната 3, знакот на еднаквост 
и зборовите: „ред. број 68" се бришат; 

2) под ред. број 70, во колоната 3, знакот на еднаквост 
и зборовите: „ред. број 34" се бришат. 

Член 6 
Во Образецот Биланс на состојбата на девизните ре-

зерви на ден 19 година, кој е соста-
вен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за 
банките, се вршат следните измени и дополненија: 

1) под ред. број 18, во колоната 3, називот на позици-
јата се менува и гласи: 

„Курсни разлики" ;\ 
2) под ред. број 18, се додава нов реден број, кој гла-

си: 
„18а - 192 Непокриени расходи од претходната годи-

на", 
3) под ред. број 34, во колоната 3, називот на позици-

јата се менува и гласи: 
„Курсни разлики"; 
4) по ред. број 34, се додава нов реден број, кој гласи: 
„34)а - 293 Вишок на приходите за пренос во наред-

ната година". 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 451 
19 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

НАРОДНА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

- БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ -

- Од 1 јануари до 19 година -

Износ 

Ред. 
бр. 

Конто ЕЛЕМЕНТИ во претходната 
го- во дина 

тековната 
година 

1 2 3 4 5 

I. РАСХОДИ 

1 600 

а) Покритие на курсните разлики по странските кредити 
конвертирани во динари 

Покритие на курсните разлики по странски финансиски 
кредити конвертирани во динари 

/ 
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3 4 5 

Покритие на курсните разлики по стоковните кредити по 
кои е извршена продажба на конвертибилните девизи ос-
тварени со реекспорт 
Покритие на курсните разлики по странските кредити по 
кои динарската противвредност е користена за отстрану-
вање на последиците од земјотреси 
Вкупно: (1 до 3) 

б) Покритие на курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославија 

Покритие на курсните разлики по отплатите на кредитите 
и другите задолженија на Народната банка на Југославија 
Покритие на курсните разлики по намалената девизна за-
штедуваме на граѓаните депонирана кај Народната банка 
на Југославија 
Покритие на курсните разлики по депонираната девизна 
заштедувачка на граѓаните во форма на Ревалоризација на 
бескаматниот кредит на банките 
Покритие на другите курсни разлики кај Народната банка 
на Југославија 
Вкупно: (5 до 8) 
Непокриени расходи од претходната година 
ВКУПНО: (4 + 9+10) 
Вишок на приходите за пренос во наредната година (ред. 
број 26 минус ред. бр. 11) 

ВКУПНО: (11 + 12) 

II ПРИХОДИ 

а) Приходи за покритие на курсните разлики по странски-
те кредити конвертирани во динари 

Приходи од придонесите на реп,убликите и автономните 
покраини 
Приходи од Буџетот на федерацијата 
Приходи од делот од царини и други увозни давачки 
Приходи од делот од посебните такси на сите плаќања 
спрема странство 
Приходи од посебната такса на увезени определени стоки 
Приходи од делот од каматите на кредитите од примарна-
та емисија, кој и припаѓа на Народната банка на Југосла-
вија 
Вкупно: (14 до 19) 

б) Приходи за покритие на курсните разлики кои настану-
ваат кај Народната банка на Југославија 

Приходи од делот на каматите на кредити од примарната 
емисија, кој и припаѓа на Народната банка на Југославија 
Приходи од позитивните курсни разлики кај Народната 
банка на Југославија 
Приходи од делот од примарната емисија 
Вкупно: (21 до 23) 
Пренесен вишок на приходите од претходната година 
ВКУПНО: (20 + 24 + 25) 
Непокриени расходи (ред. бр. 11-минус ред. бр. 26) 
ВКУПНО: (26 + 27) 

2 601 

3 602 

4 

5 610 

6 611 

7 612 

8 618 

9 
10 620 
11 
12 

13 

14 650 

15 651 
16 652 
17 653 

18 654 
19 655 

20 

21 660 

22 661 

23 662 
24 
25 670 
26 
27 
28 

Ракокводител на книговодството 

860. 
Врз основа на член 43 од Законот за книговодството 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЗБИРЕН И КОНСОЛИДИРАН БИ-

ЛАНС НА УСПЕХОТ 

1. Работна организација која во својот состав има две 
или повеќе основни организации на здружен труд и 

Гувернер 
на Народната банка 

на Југославија 

сложена организација на здружен труд составуваат збирен 
биланс на успехот на Образецот - Деловен резултат во те-
кот на годината - Биланс на успехот од 1 јануари до 

19 година и на Образецот - По-
себни податоци кон Деловниот резултат во текот на годи-
ната - Биланс на успехот од 1 јануари до 
19 година, што се отпечатени кон Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за организациите на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85) и претставуваат 
нејзин составен дел. 

2. Работна организација која во својот состав има две 
или повеќе основни организации на здружен труд и 
сложена организација на здружен труд составуваат консо-
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лидиран биланс на успехот на Образецот - Консолидиран 
биланс на успехот од 1 јануари до 19 
година, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува не-
јзин составен дел. 

3. Работна организација која во својот состав има две 
или повеќе основни организации на здружен труд и 
сложена организација на здружен труд доставуваат збирен 
и консолидиран биланс на успехот на обрасците од точ. 1 
и 2 на оваа одлука што Службата на општественото кни-
говодство на југославија ги има приспособено за механог-
рафска обработка. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен л^ст на СФРЈ". 

Е. п. бр. 452 
19 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Организација на здружен труд 

Број на основните организации на здружен труд 

Број на работните организации 

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

од 1 јануари до 19 година 

Износ 
Елементи предход- тековна 

на годи- година 
на 

1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 

А. Утврдување на доходот 
Вкупен приход 
Потрошени средства 
Доход (ред.бр. 1 минус ред.број 
2) 

4. Потрошени средства ненадо-
местени од вкупниот приход 
(ред. бр. 2 минус ред.бр. 1) 

5. 
6. 
7. 

Б. Распоредување на заеднич-
киот доход 

Распореден заеднички доход 
Остварен заеднички доход 
Повеќе распореден заеднички 
доход (ред.бр. 5 минус ред.бр. 
6) 

8. 
9. 

10. 

В. Распоредување на доходот 
Распореден доход 
Остварен доход 
Повеќе распореден доход 
^ред.бр. 8 минус ред.бр. 9) 

П. 
Г. Акумулација и загуба 
Распореден дел на чистиот до-
ход за акумулација 

12. Покриена загуба 
13. 
14. 

15. 

16. ^ 

Непокриена загуба 
Вкупна загуба (ред.бр. 12 
плус ред.бр. 13) 
Консолидирани износи на аку-
мулацијата (ред.бр. 11 минус 
ред.бр. 14) 
Консолидирана загуба 
(ред.бр. 14 минус ред.бр. 11) 

Раководител на книговод- Раководител на организа-
ството цијата на здружен труд 

861. 
Врз основа на член 131 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/66), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРО-

МЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАНСТВО 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет можат слободно да ги плаќаат следните трошоци 
на работењето во странство, и тоа: 

1) Организациите на здружен труд што даваат услуги за 
превоз во железничкиот сообраќај: 

- провизии на странски патнички агенции и организа-
ции за услуги на железничкиот превоз; 

- погранични услуги и услуги, влеча, трошоци за 
одржување на пруги и постоење во слободната зона во Со-
лун; 

- трошоци на услуги во заеднички станици; 
- тарифски попусти (рефакции), трошоци за враќање 

на возарина и цени на превоз и транзит: 
- трошоци на извршниот персонал во странство и по-

патни станици; 
- членарина и котизации на меѓународни сојузи и 

здруженија; 
- закупнина за странски средства за работа; 
- користење на простории и конаци во странски 

железнички станици за привремен одмор на службениот 
персонал; 

- штети на странски железници или други странски 
коминтенти поради загубување на стоки или оштетувања 
на стоки при превоз во меѓународниот железнички сообра-
ќај; 

текушта нужни поправки на превозно средство што 
е затечено во сообраќајот во странство; 

- набавка на стручна литература потребна за опера-
тивни цели (тарифи, редови на возење, телепринтерски 
книги и др.); 

- трошоци на огласи што се однесуваат на известува-
њето на комитентот за одржување на линиите. 

2) Организации што даваат услуги за превоз во поморски-
от сообраќај: 

- погонски материјал (гориво и мазиво); 
- лучки такси и лучки трошоци; 
- трошоци за натовар, истовар и претовар (штива-

дорски трошоци); 
- провизии на агенти, шпедитери и патнички уреди, 

рефакции и работи на поморски возарини; 
- трошоци за пропаганда и репрезентација; 
- текушта нужни поправки на дефекти на брод што 

настанале во странски води, докување и поправки на хава-
риран брод; 

- потрошен материјал и вода; 
- поштенски, телеграфски и телефонски услуги во 

странство; 
- закупнина за странски средства за работа; 
- диспеч (заштеди што ги остваруваат странски нато-

варувачи и примачи на стоки) и исплати за забрзување на 
операцијата натовар-истовар; 

- кусоци и општетувања на стоки, како и штети сто-
рени од лица и објекти; 

- посебни такси и даноци во странство; 
- трошоци на дезинсекција, дератизација, перење 

алишта и чистење, ако тие услуги ги вршат странски прав-
ни и физички лица; 

- трошоци за подготвување на брод за растовар од-
носно натовар и за услуги извршени од страна на стран-
ски правни и физички лица; 

- трошоци за исхрана на екипажот и странски патни-
ци на брод за време на престојот во странство; 
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- девизен додаток на екипажот на бродови, до висо-
чината на износот утврден со самоуправна спогодба; 

- лични доходи на странски работници привремено 
качени на југословенски брод; 

- трошоци на осигурување на бродови на прекумор-
ска пловидба што се врши преку специјални осигурителни 
организации на бродари (P. and. Ј. Clubs); 

- провизии и други надомести за банкарски услуги во 
странство; 

- придонеси и членарина на странски комори и други 
меѓународни организации; 

- провизии (такси) за странски домови на поморци; 
- трошоци за лекување на членови на екипаж заболе-

ни во странство; 
- патни трошоци на екипаж во странство за репатри-

јација, натовар и претовар; 
- набавка на стручна литература потребна за опера-

тивни цели (тарифа, редови на возење, телепринтерски 
книги итн.); 

- трошоци за огласи што се однесуваат на известува-
њето на комитентите за одржување на линиите; 

- трошоци за преглед и класификација на бродови на 
странски класификациони заводи; 

- премии на осигурување и реосигурување на бродо-
ви за кои надоместот на штетите е договорен во девизи 
при склучување договор за осигурување и реосигурување; 

- премии на осигурување и реосигурување на одго-
ворноста на југословенските поморски возари во меѓуна-
родниот превоз за штети нанесени на странски лица и на 
имот и трошоци Што се покриени со тоа осигурување; 

- трошоци на копнениот превоз во интегрален тран-
спорт; 

- трошоци на патувања во странство поради вршење 
на работи на патничкиот и стоковниот сообраќај; 

3) Организации што даваат услуги за превоз во речниот со-
обраќај: 

- погонски материјал (гориво и мазиво); 
- лучки такси и лучки трошоци; 
- манипулативни трошоци (натовар, растовар и пре-

товар); 
- текушти нужни поправки на дефекти на пловила, 

настанати во странство и трошоци за поправка на хавари-
рани пловила; 

- трошоци на екипаж во странство (девизен додаток 
и исхрана); 

- потрошен материјал; 
- поштенски, телеграфски и телефонски услуги во 

странство; 
- рамување (рамнење) на јаглен; 
- диспеч (заштети што ќе ги оствари странскиот на-

товарувам и примачите на стоки); 
- кусоци и оштетувања на стоки, како и штети сторе-

ни на објекти, при превоз на стоки надвор од границите на 
Југославија; 

- тарифски попусти (рефакции) и провизии на стран-
ски коминтенти и шпеди^ери); 

- трошоци за лекување на членови на екипаж заболе-
ни во странство; 

- реморкажа (превлекување на југословенски објекти 
со бродови на странски бродарства); 

- трошоци за агентирање што го вршат странски 
бродарства и агенции; 

- патни трошоци на извршниот персонал кој се упа-
тува во странство заради качување на брод, односно враќ-
ање во земјата поради болест или отповик од должноста; 

- придонеси и членарини на странски комори и други 
меѓународни организации; 

- закупнина за странски средства на работа; 
- набавка на стручна литература отребна за опера-

тивни цели (редови на возење, тарифи, телепринтерски 
книги и сл.); 

- трошоци за огласи што се однесуваат на известува-
њето на комитенти за одржувањето на линиите и сл. 

4) Организации што даваат услуги за превоз во воздушни-
от сообраќај; 

- погонски материјал (гориво и мазиво и сл.); 

- надомест за користење на полетно-слетни патеки 
(такса за слетување и престој на авион, како и такси за 
прелетување на странски воздушен простор); 

- трошоци за комерцијално-технички прифат на ави-
они; 

- текушто нужни поправки и одржување на авиони; 
- ревизија на мотори и делови, задолжителна според 

меѓународните норми; 
- сервис во авионот (трошоци за исхрана на патници-

те и сл.); 
- трошоци на прифат, престој и сместување на патни-

ците во остранство; 
- трошоци за превоз, освен воздушен, на странски ко-

минтенти; 
- тарифски попусти (рефакции) и провизии и на 

странски компании; 
- услуги на Меѓународното друштво за комуникации 

во воздушниот сообраќај (SITA CENTER); 
- закупнина за странски средства на работа; 
- трошоци на осигурување на воздухоплови земени 

во закуп на определено време на посебни видови ризици 
за кои домашните осигурувачки организации не вршат 
осигурување; 

- придонеси и членарини на странски здруженија и 
меѓународни организации; 

- потрошен материјал; 
- набавка на стручна литература потребна за опера-

тивни цели (тарифа, редови на возење, телепринтерски 
книги и сл.); 

- трошоци за огласи што се однесуваат на известува-
њето на комитентите за одржување на линиите и сл.; 

- трошоци за лекување на членови на екипаж заболе-
ни во странство; 

- девизен додаток на екипажот на авион; 
- дневници на извршниот персонал; 
- провизија на патничките агенции; 
- трошоци за надомест на оштетување на багаж на 

патници; 

5) Организации што даваат услуги за превоз во друмскиот 
сообраќај: 

- погонски материјал (гориво и мазиво); 
- такси и друмарина за преминување на возила преку 

странски територии и престој на возила во странство; 
- трошоци за прибавување на дозволи, цертификати, 

карнети и сл., во врска со водењето и превозот на стоки, 
под кои се подразбираат и трошоците на странски шпеди-
тери за погранично испраќање на возила, трошоците на 
царинските прегледи на возила и прекувремена работа на 
странските царински органи во врска со овој преглед, како 
и трошоците на фитопатолошкиот и контролниот преглед 
на стоките; 

- трошцои за превоз на возила со други превозни 
средства (ферибот, скела, железница); 

- трошоци за спасување на стоки и возила во случај 
на сообраќајни незгоди и хаварија; 

- текушта нужни паправки на дефекти на возила на-
станати во странство; i 

- закупнина за привремено закупени деловни просто-
рии и трошоци за одржување и користење на тие просто-
рии, поштенски, телеграфски и телефонски услуги и други 
ситни трошоци врзани за извршување на услуги според 
склучени договори и аранжмани со странски партнери; 

- дневници и патни трошоци на возачкиот и комер-
цијалниот извршен персонал во стоковниот и патничкиот 
сообраќај; 

- патни трошоци на возачи што се упатуваат во 
странство заради преземање возила или враќање во земја-
та поради болест или отповик; 

- трошоци за прибавување на визи и пасош, како и 
трошоци за продолжување на визи и пасоши во странство 
за службениот персонал; 

- придонеси и членарина на меѓународни организа-
ции; 

- закупнина за страснки средства на работа; 
- набавка на стручна литература потребна за опера-

тивни. цели, (тарифи, редови на возење, телепринтерски 
книги и сл.); 
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- трошоци за огласи што се однесуваат на известува-
њето на коминтентите за одржување на линиите и сл. 

6) Организации што даваат лучки, пристанишни и аерод-
ромски услуги: 

- провизии^ и тарифни попусти (рефакции) на стран-
ски шпедитери и други странски коминтенти; 

- трошоци за публикации и пропаганди во стран-
ство; 

- придонеси и членарина на меѓународни организа-
ции; 

- трошоци за задолжителни тестирања кај странски 
класификациони заводи и сл. 

7) Организации што даваат услуги за влечење, спасување и 
вадење на бродови и на други пловни објекти: 

- погонски материјал (гориво, мазиво и вода); 
- лучки такси и трошоци; 
- манипулативни трошоци во ћуки (натовар, расто-

вар и претовар; 
- текушта нужни поправки на дефекти на бродови и 

на други пловни објекти и опрема, настанати во странство 
и трошоци на докување; 

- трошоци на екипаж на бродови во странство (плати 
во девизи, девизен додаток и исхрана); 

- потрошен материјал 
- патни трошоци во странство и трошоци за визи и 

пасоши за службениот персонал; 
- поштенски, телеграфски и телефонски услуги во 

странство; 
- провизии, тарифски попусти (рефакции) и рабати; 
- диспеч (заштеди што ги остваруваат странски нато-

варувачи и примачи на стоки); 
- закупнина за странски средства за работа земени во 

закуп; 
- трошоци за осигуравање кај специјални осигури-

телни организации на бродари (Rand Ј. Clubs); 
- трошоци за оштета'за оштетувања настанати при 

извршување на услуги; 
- трошоци за стручни прегледи; 
- такси за странски домови на поморци што се плаќа-

ат согласно со меѓународните конвенции; 
- членарина на странски здруженија; 
- агенциски надомести; 
- трошоци за лекување на членови на екипажи забо-

лени во странство; 
- набавка на стручна литература потребна за опера-

тивни цели; ф 

- трошоци за огласи што се однесуваат на известува-
њето на комитентите; 

- трошоци за службени толкувачи; 
- трошоци за арбитражна постапка; 

8) Организации што даваат сообраќајни агенциски услуги: 
- банкарски трошоци во странство; 
- провизии на странски комитенти; 
- поштенски, телеграфски и телефонски услуги во 

странство; 
- трошоци за задолжителни странски обрасци (Shar-

ter Parti и сл.); 
- членарина на меѓународни здруженија; 
- посебни такси, судски и административни такси ка-

ко и адвокатски хонорари; 
- набавка за стручна литература потребна за опера-

тивни цели (огласи, реклами и сл.). 

9) Организации што даваат шпедитерски услуги 
- провизии, тарифски попусти (рефакции) и рабати на 

странски комитенти; 
, - закупнина за странски средства на работа земени во 

закуп; 
- придонеси и членарина на меѓународни организа-

ции; 
- трошоци за визи и пасоши од странство за службе-

ниот персонал; 
- посебни такси, судски и административни такси и 

трошоци, како и адвокатски хонорари во странство; 
- набавка на стручна литература потребна за опера-

тивни цели (тарифи, редови на возење, телепринтерски 
книги и сл Л: 

10) Организации што даваат услуги на договорна контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоки: 

- трошоци и надомести на странски стручњаци зара-
ди квалитативен и квантитативен прием на стоки во 
странство; 

- аквизитерски односно договорни провизии, застап-
нички провизии и надомести на странски претпријатија и 
агенти врз основа на застапнички договори; 

- обврски спрема странски партнери што произлегу-
ваат од заеднички работи врз основа на договорна контро-
ла на квалитетот и квантитетот на стоки; 

- обврски спрема странски партнери од зделки со га-
ранции за квалитетот и квантитетот на стоките; 

- трошоци за контрола на стоките спрема странски 
партнери од зделки со странство; 

- посебни такси, судски и административни такси, и 
трошоци за вештачење и адвокатски хонорари; 

- набавка на стандарди и друга стручна литература 
за контрола на стоките; 

- користење на простории во странство за работи на 
контрола на стоките; 

- текушти нужни поправки на дефекти на возила на-
станати во странство што се користат за деловна контро-
ла на стоките; 

- поштенски, телеграфски и телефонски услуги во 
странство; 

- трошоци на материјалот за мострирање на контро-
ла на стоките; 

- придонеси и членарини на меѓународни организа-
ции; 

11) Организации што даваат поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги: 

- услуги на пакетната служба (увоз и транзит); 
- услуги на писмоносниот транзит; 
- услуги на авионската служба (пренос на стоки со 

авион); 
- услуги на телеграфската служба; 
- услуги на телефонската служба; 
- услуги на радиобродарската служба; 
- услуги на купонската служба (меѓународни купони 

за одговор); 
- штети, настанати во транзит и при пристигање, за 

загубена пратка, телеграфски и телефонски соопштенија и 
сл.; 

придонеси и членарина на меѓународни сојузи и ор-
ганизации; 

- набавка на стручни каталози, публикации и литера-
тура потребна за оперативни цели. 

12) Организации што даваат услуги за складирање можат 
да плаќаат, и тоа: 

- провизии и тарифски попусти (рефакции) на стран-
ски шпедитери и на други странски комитенти; 

- трошоци за публикации и пропаганди во стран-
ство; 

- трошоци за задолжителни тестирања кај странски 
класификациони заводи и сл.; 

- придонеси и членарина на меѓународни организа-
ции. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за трошоците на работење-
то што организациите на здружен труд за давање услуги 
во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да 
ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ", бр 
32/77). 

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

Е.п.бр. 474 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Землгарич, с.р. 
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862. 
Врз основа на член 77 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОВЛАСТЕ-
НИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ИМ ПРОДАВААТ ДЕВИЗИ 

НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 

1. Овластените банки можат да им продаваат девизи 
на граѓани и на граѓански правни лица под следните усло-
ви и до следните износи, и тоа: 

1) за плаќање трошоци за болничко лекување во 
странство што настанале поради непредвидени околности 
за време на престојот, во странство - до износот на ви-
стинските трошоци за лекување. 

Под непредвидени околности, во смисла на став 1 од 
оваа одредба, се подразбираат случаи во кои граѓанин, за 
време на службен пат или туристичко патување во стран-
ство, бил присилен да побара болничко лекување поради 
акутно заболување, несреќен случај или на друг начин за-
добиена повреда. 

Како доказ дека е во прашање болничко лекување 
служи потврдата од органот надлежен за здравствена за-
штита на општината на чија територија граѓанинот има 
живеалиште, издадена врз основа на отпусна листа од 
здравствената установа во странство во која граѓанинот 
бил на лекување; 

2) за плаќање на судски и други такси и трошоци за 
правна помош на странски правосудни органи, ако југос-
ловенски граѓанин односно правосуден орган побара 
правна помош од странски правосудни органи по граѓан-
ски спорови, под услов да се поднесе барање од странски 
орган за наплата на тие такси и трошоци или потврда од 
домашен суд дека странски правосуден орган бара надо-
мест на трошоци за давање правна помош - до износот на 
вистинските трошоци; 

3) за плаќање трошоци за сообраќајни прекршоци и. 
други прекршоци сторени во странство, ако наплата се ба-
ра преку надлежните државни органи во Југославија или 
преку дипломатските односно конзуларните претстав-
ништва на Југославија во странство - до износот на ви-
стинските трошоци; 

4) за плаќање патни и селидбени трошоци на југосло-
венски државјани или на лица без државјанство кога се 
иселуваат врз основа на исправа за постојан престој во 
странство. Како доказ за купување на девизи за овие наме-
ни служи потврдата од надлежниот орган за превозни ли-
нии на кои превоз не вршат домашни организации на 
здружен труд - до износот на вистинските трошоци што 
ќе ги утврди надлежниот орган на општината на чија те-
риторија лицето има престојувалиште; 

5) за плаќање котизации за членство во меѓународни 
организации и трошоци за заштита на патенти во стран-
ство, по одобрение од републичкиот односно покраински-
от орган надлежен за работи на науката - до износот на 
вистинските трошоци што ќе ги утврди тој орган; 

6) за плаќање трошоци за лекување во странство на 
болести што не можат успешно да се лекуваат во Југосла-
вија, трошоци за превоз и престој на лица што се опреде-
лени за придружба на тешки болни и трошоци за набавка 
на ортопедски справи, помагала и лекови што не се произ-
ведуваат во Југославија, по одобрение на надлежниот ре-
публички односно покраински орган - до износот на ви-
стинските трошоци што ќе ги утврди тој орган; 

7) за плаќање трошоци за пренос на посмртни остан-
ки од странство, погребни трошоци и трошоци за 
одржување на гробови во странство, врз основа на по-
тврда од надлежниот орган на општината на чија терито-
рија граѓанинот има живеалиште - до износот на вистин-
ските трошоци. 

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за износите и условите под 
кои граѓани и граѓански правни лица можат да купуваат 
девизи кај овластена банка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77 и 10/83). 

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

Е. п. бр. 475 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

863. 
Врз основа на член 142 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПЛАЌААТ 
ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДРУГИТЕ 
ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОС-

ТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица трошоците за службени патувања во 
странство, трошоците за реклами во странство, трошоци-
те за претставништвата и другите трошоци во врска со 
вршењето на дејности во странство, трошоците за струч-
но усовршување на работниците во странство, таксите и 
давачките, членарината и котизацијата, ги плаќаат во рам-
ките на утврдените општествено признати репродукциони 
потреби. 

2. Трошоците од точка 1 на оваа одлука можат да се 
плаќаат под условите: 

1) службените патувања во странство да се пресмету-
ваат согласно со прописот за издатоците за службени па-
тувања и селидбените трошоци во странство што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци; 

2) дека рекламите, членарините и котизациите се 
нужни за извршување на производствените и на другите 
планови и дека се во согласност со прописите, односно со 
самоуправните акти со кои се регулираат тие прашања; 

3) дека стручното усовршување на работниците во 
странство е во согласност со плановите и програмите за 
развојот и дејноста на органите и организциите и со акти-
те со кои се регулира образованието на кадрите во органи-
те и организациите, како и дека стручното усовршување 
на работниците стручно не може со успех да се изврши во 
Југославија. 

Под трошоци на претставништвата и други трошоци 
во врска со вршењето на дејности, во странство се подраз-
бираат: дел од личниот доход на персоналот, што се ис-
платува во девизи и се користи за животните трошоци во 
односната земја, закупнината за работни простории, тро-
шоците во врска со користењето и одржувањето на тие 
простории, трошоците на поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги, патните трошоци на персоналот и други 
трошоци што според важечките прописи се сметаат за ма-
теријални трошоци; 

4) дека трошоците за такси и давачки што се плаќаат 
во странство се предвидени со прописите на земјата во ко-
ја определена работа, се врши или е во врска со работење-
то со таа земја. 

Под условите од став 1 на оваа точка можат да се ко-
ристат и плаќаат и други трошоци што ќе настанат во 
врска со работењето со странство, односно со вршењето 
на дејности во странство, како што се: трошоците за ек-
спертиза во текот на водењето на надворешнотрговски 
спор, трошоците за арбитража во странство и трошоците 
за извршување на пресудите на домашните судови. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои мсркат 
да се користат и да се плаќаат трошоци на претставниш-
твата и делегатите во странство и другите трошоци на ра-
ботењето со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/77, 17/85, 5/80, 34/80, 64/80, 56/82, 62/82 и 26/83). 
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4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п.,бр. 476 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

864. 
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), на предлог 
од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува . 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГО-

ВИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО 
1. Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина може на организација 
на здружен труд да и одобри да изврши пребивање на дол-
говите и побарувањата со странство. 

Одобрение од став 1 на оваа точка издава народната 
банка надлежна за извозниците на стоки и услуги, врз ос-
нова на барање на организацијата на здружен труд, кон 
кое се прилага пропишаната документација, а под услов: 

1) работите уредно да и се пријавени на народната 
банка на републиката односно на народната банка на ав-
тономната покраина, ако постои обврска за пријавување 
на тие работи. 

2) да се товарени соодветните права на увоз и плаќа-
ње; 

3) кон барањето да е приложена писмена согласност 
на странската фирма за пребивање на долговите и побару-
вањата; 

4) да е исполнет еден од следните посебни услови: 
- по извршениот извоз да е воведен ембарго на плаќа-

њето, да е извршен државен удар или да избила војна во 
земјата на купувачот на стоките, што се докажува со под-
несување на потврда од дипломатското односно конзулар-
ното претставништво на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија или на потврда од заедничкото сто-
панско претставништво на Стопанската комора на Југос-
лавија во односната земја, 

- да е поведена постапка за присилно порамнување 
на странската фирма односно да е поведена стечајна по-
стапка односно арбитражна постапка или судски спор. Во 
тој случај, наместо согласност од странската фирма, орга-
низацијата на здружен труд и поднесува на надлежната 
народна банка на републиката односно на народната бан-
ка на автономната покраина потврда од дипломатското 
односно од конзуларното претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија или потврда од 
заедничкото стопанско претставништво на Стопанската 
комора на Југославија во односната земја, дека против 
странската фирма е поведена постапка за присилно по-
рамнување односно стечајна постапка, односно арбит-
ражна постапка или судски спор; 

2. Долговите и побарувањата со странство можат да 
се пребиваат и ако во пребивањето учествуваат повеќе ор-
ганизации на здружен труд или повеќе странски лица, кои 
за пребивањето дале писмена согласност. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, барањето за до-
бивање одобрение за пребивање на долговите и побарува-
њата го потпишуваат сите организации на здружен труд 
што во пребивањето учествуваат и секоја поднесува свој 
примерок од барањето до народната банка на република-
та односно народната банка на автономната покраина. 
Организацијата на здружен труд кон барањето прилага 
фотокопија на согласноста и на странските лица. 

стојат услови за давање одобрение за пребивање на долго-
вите и побарувањата, ќе ги извести за тоа, во рок од осум 
дена, сите други народни банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини. 

3. За работите што се однесуваат на производите со 
посебна намена и за другите форми на економските одно-
си со странство од посебен интерес, одобрение според 
оваа одлука дава Народната банка на Југославија - Воени-
от сервис. 

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за условите под кои органи-
зациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите 
и побарувањата со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/84). 

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

Е. п. бр. 477 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

865. 
Врз основа на член 75 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃА-
НИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ 
НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН 

ВЛОГ 
1. Овластената банка или Поштенската штедилница 

кај која граѓаните и граѓанските правни лица држат деви-
зи на девизна сметка или на девизен штеден влог (во ната-
мошниот текст: девизи), е должна на југословенските гра-
ѓани на привремена работа во странство, на нивно писме-
но барање, да им плаќа камата во девизи или во девизи и 
динари, односно во динари. 

На девизите што странски физички лица и југосло-
венски иселеници ги држат на девизна сметка или на деви-
зен штеден влог, овластената банка, врз основа на нивно 
писмено барање, им плаќа камата во девизи или во девизи 
и динари, односно во динари. 

Овластената банка им плаќа камата во девизи, во де-
визи и во динари, односно во динари, на југословенските 
граѓани на привремена работа во странство, за време на 
нивниот престој во странство и на странски физички лица, 
на премии за осигурување на животот и во девизи кај до-
машните заедници на осигурување. 

2. Под југословенски граѓани на привремена работа 
во странство, во смисла на точка 1 од оваа одлука се под-
разбираат: 

1) граѓани вработени кај странски работодавачи; 
2) граѓани што самостојно вршат дејност во стран-

ство; 
3) членовите на потесно семејство на југословенски 

граѓани на привремена работа во странство (брачен дру-
гар, дете и родители), што со нив се настанети во местото 
на привремен престој во странство. 

3. Југословенските граѓани на привремена работа во 
странство за време на престојот во странство, странските 
физички лица и југословенските иселеници, со писмено ба-
рање од точка 1 на оваа одлука за плаќање на камата во 
девизи или во девизи и динари односно во динари, подне-
суваат фотокопија или препис на еден од следните доку-
менти, и тоа: 

1) патна исправа; 
2) патна исправа, во која е внесена работната или 

престојувалишната виза, односно дозволата за престој; 
3) дозвола за престој, односно дозвола за работа из-

дадена како посебен документ, 
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4) договор за работата склучена со странскиот рабо-
тодавач; 

5) документ за примање на пензија, за прием надо-
мест за невработеност или прием на социјално односно 
друга помош; 

6) поморска книшка (матрикула), ако содржи податок 
за натоварување на бр.од на странска компанија; 

7) документ издаден од заедницата за вработување во 
републиката односно автономната покраина надлежна за 
работите на вработување, која посредувала при вработу-
вањето со странство, ако за тоа води евиденција; 

8) потврда од дипломатското, односно конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство за работата односно за пре-
стојот во странство. 

4. Ако не е можно да се обезбеди фотокопија или пре-
пис на еден од документите од точка 3 на оваа одлука на 
овластената банка или на Поштенската штедилница може 
да и се поднесе на увид еден од тие оригинални докумен-
ти, што писмено се констатира на самото барање или на 
службената белешка. 

Барањето за плаќање на камата од точка 1 на оваа од-
лука се поднесува до банката, односно до Поштенската 
штедилница најдоцна до 30 декември текуштата година за 
која се врши плаќање на камата. Еднаш поднесено барање 
со доказ од точка 3 на оваа одлука важи и до дефинитив-
ното враќање во земјата на југословенските граѓани на 
привремена работа во странство. 

На југословенските граѓани на привремена работа во 
странство, на странски физички лица и на југословенски 
иселеници, што со писмено барање, не ќе поднесат и соод-
ветен доказ од точка 3 на оваа одлука, каматата на девизи-
те што ги држат на девизна сметка или на девизен штеден 
влог им се плаќа во динари. 

5. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на упла-
тите на премии за осигурување што ги вршат југословен-
ските граѓани на привремена работа во странство 'за вре-
ме на престојот во странство и на странски физички лица 
во смисла на член 74 од Законот за девизното работење. 

6. Барањето со соодветни докази поднесено заради 
плаќање на камата во девизи според одредбите на Одлука-
та за плаќање на камата на девизите што граѓаните ги 
држат на девизна сметка или на девизен штеден влог 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83, 16/84, 16/85), се сме-
та поднесено во смисла на оваа одлука. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за плаќање камата на деви-
зите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на де-
визен штеден влог („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/84, 
34/83, 68/84 и 12/85). 

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

Е. п. бр. 478 
25 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

866 : 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), на предлог од Народната банка на Југославија, со 
мислење од Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка и од Здружението на банките на Југос-
лавија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДАВА-
ЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ОДНОСНО СРЕДНОРОЧНИ СТО-
КОВНИ КРЕДИТИ НА СТРАНСТВО ШТО ГИ СКЛУ-
ЧУВААТ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО ВРЗ ОСНОВА НА РАМКОВНИ ДОГОВО-

РИ ИЛИ ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЈА 
1. Банките овластени за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластените банки) и Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка (во натамош-

ниот текст: ЈУБМЕС) можат да даваат кредити за извоз 
на југословенски стоки и услуги со рок на наплата кој не е 
пократок од две години, со склучување на посебни долго-
рочни односно среднорочни стоковни кредити врз основа 
на рамковни договори или договори за кредитна линија. 

Овластените банки и ЈУБМЕС можат да му одобрат 
на странскиот корисник на кредит користење (повлекува-
ње) на стоковните кредити од став 1 на оваа точка ако ор-
ганизациите на здружен труд, за секој одделен случај, со 
договор се обврзат дека ги прифаќаат условите и намена-
та на користењето на рамковниот кредит или на кредитна-
та линија. 

2. Со кредитите од точка 1 на оваа одлука овластени-
те банки и ЈУБМЕС ја кредитираат вредноста на догово-
рената работа за извоз на стоки и услуги, намалена за го-
товинското учество на странскиот купувач или инвести-
тор и за увозната компонента. 

3. При склучувањето на кредитите од точка 1 на оваа 
одлука, овластените банки и ЈУБМЕС се должни да се 
придржуваат кон условите што спогодбено ги утврдуваат 
согласно со член 10 од Законот за кредитните односи со 
странство, а кои се однесуваат на: 

- височината на минималното готовинско учество на 
странскиот купувач или инвеститор (аванс и меѓуплаќа-
ња), 

- рокот за наплата на кредитот, 
- почетокот на наплата на кредитот (grace перкод), 
- минимумот под кој не може да се договара камат-

ната стапка и провизијата по кредитот, 
- инструментите за обезбедување наплата на креди-

тот, 
- клаузулите што мораат да се вградат во договорите 

за кредит заради заштита на југословенскиот кредитор и 
др. 

4. За кредитирање на извозот, на начинот предвиден 
со точка 1 на оваа одлука, овластените банки користат 
средства од својот динарски потенцијал, средства од ЈУБ-
МЕС и средства од примарната емисија, во согласност со 
текуштите мерки на кредитно-монетарната политика. 

Средствата од ЈУБМЕС можат да се користат за кре-
дитирање на извозот, на начинот предвиден со оваа одлу-
ка, само во случај: 

- ако служат за кредитирање на извозот на стоки и 
услуги за чие кредитирање според законот е овластен ЈУБ-
МЕС, 

- ако условите од точка 3 на оваа одлука се во соглас-
ност со Општите услови за дополнително'кредитирање на 
извозот, 

- ако побарувањата по основ на одобрениот кредит 
се осигурени против некомерцијални ризици, 

- ако ЈУБМЕС дал претходна согласност за склучува-
ње на договорот од точка 1 на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 479 
25 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

867. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ 
ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ 
ЗА СМЕТКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ДА ДАВААТ ГА-
РАНЦИИ, СУПЕРГ АР АКЦИИ И ДРУГИ ФОРМИ НА 

ГАРАНТИРАЊЕ 
1. Банките овластени за работи со странство можат 

да даваат гаранции, супергаранции и други форми на га-
рантирање за сметка на следните странски лица, и тоа: 

1) за сопствени претпријатија и мешовити претприја-
тија во странство; 
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2) за странски изведувачи на работи во Југославија 
кои изведуваат работи во согласност со одредбите на За-
конот за отстапување изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/76 
и 36/79); 

3. За странски банки што дале гаранции, супергаран-
ции или други форми на гарантирање, заради издавање га-
ранција, супергаранција или други форми на гарантирање 
на домашни организации на здружен труд, како и на други 
општествени правни лица. 

2. Банките овластени за работи со странство, можат 
да даваат гаранции, супергаранции или други форми на 
гарантирање за сметка на странските лица од точка 1 на 
оваа одлука, под услов тие странски лица да ги исполнува-
ат условите за кредитна способност. 

Кредитната способност на странските лица баратели 
на гаранција банките овластени за работи со странство ја 
проверуваат со анализа на податоците и документацијата 
што ја бараат и добиваат од странските лица баратели на 
гаранцијата, од странските банки со кои одржуваат делов-
ни односи, како и од странските институции и организа-
ции специјализирани или овластени за давање на такви 
податоци и документација, а во случаите од одредбите 
под 1 и 2 на точка 1 од оваа одлука - и од домашните орга-
низации на здружен труд - основачи. 

3. Банките овластени за работи со странство можат 
да даваат гаранции, супергаранции или други форми на 
гарантирање по кредити што кај странските банки ги ко-
ристат сопствените и мешовитите претпријатија во стран-
ство под услов тие кредити да служат исклучиво за финан-
сирање на југословенскиот извоз. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за намените и условите под 
кои банките овластени за работи со странство можат да 
даваат гаранции, супергаранции и други форми на гаран-
тирање за сметка на странски лица („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/78, 38/81 и 37/83). 

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

Е. п. бр. 480 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

868. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за кредитни-

те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕМОТ НА КРАТКОРОЧНОТО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
ШТО СЕ ВРШИ ВО СЛУЧАЈ НА СЕЗОНСКИ НЕРАМ-
НОМЕРНОСТИ ВО ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 
И ОДЛИВ НА БАНКИТЕ И НИВНИТЕ КОМИТЕНТИ 

ВО 1986 ГОДИНА 
1. Поради сезонските нерамномерности во текушти-

от девизен прилив и одлив, банките овластени за работи 
со странство (во натамошниот текст: овластените банки) 
во 1986 година ќе ги користат краткорочните кредитни ли-
нии и депозити така што во споредување со 30 ноември 
1985 година нивниот краткорочен долг на крајот на прво-
то тримесечје може да биде зголемен до 70%, на крајот на 
второто тримесечје до 60%, на крајот на третото триме-
сечје до 45%, а на крајот на четвртото тримесечје 1986 го-
дина не може да биде поголем од состојбата на 31 декем-
ври 1985 година. 

2. Народната банка на Југославија, на барање од ов-
ластената банка, ќе дава тримесечно однапред согласност 
за краткорочно задолжување во согласност со обембот и 
динамиката што се предвидени во точка 3 на оваа одлука. 

3. При давањето согласност за краткорочно за-
должување, Народната банка на Југославија ќе води смет-

ка за планираниот девизен прилив на овластените банки и 
за утврдените обврски за плаќање спрема странство, како 
и за потребното ниво на девизните резерви што овласте-
ните банки се должни да ги чуваат на своите сметки во 
странство. 

4. Ако овластената банка го пречекори дозволениот 
обем на краткорочното задолжување, Народната банка на 
Југославија привремено ќе и го прекине давањето соглас-
ност за задолжување на таа банка, додека краткорочниот 
долг не се сведе во границите предвидени во точка 3 на 
оваа одлука. 

5. Краткорочните кредити (депозити) што овластени-
те банки ги репласираат кај странски банки не го товарат 
обемот до кој овластената банка може краткорочно да се 
задолжува во странство утврден врз основа на точ. 2 до 4 
од оваа одлука. Овие депозити не можат да се врзуваат за-
ради земање на нов депозит во странство. 

6. Извештајот за состојбата на краткорочно за-
должување овластените банки и го доставуваат на Народ-
ната банка на Југославија најдоцна до 5-ти во месецот за 
претходниот месец. 

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

Е.п. бр. 481 
25 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

869. 
Врз основа на член 27 од Законот за Ревалоризација 

на општествените средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/84), Сојузниот секретаријат за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ, ИСКАЖУВАЊЕ И 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛО-

РИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на утврду-

вање, искажување и распоредување на резултатите од Ре-
валоризацијата за градежни објекти, опрема, повеќего-
дишни засади, шуми и други дрвја, добиток за работа и 
добиток за приплод и земјиште. 

Член 2 
На крајот од секоја година корисникот на општестве-

ни средства составува преглед на средствата за Ревалори-
зација во кој се внесуваат податоци по усогласувањето на 
состојбата на средствата искажана во книговодството со 
состојбата на тие средства со утврдениот попис. 

Во прегледот на средствата за Ревалоризација не се 
внесуваат средствата што се изземени од Ревалоризација и 
средствата за кои корисникот на општествени средства со 
самоуправен општ акт решил да не врши Ревалоризација. 

Член 3 
Во прегледот на средствата за Ревалоризација се вне-

суваат следните податоци: 
1) редниот број на групата од Номенклатурата на 

средствата за Ревалоризација; 
2) називот на групата од Номенклатурата на сред-

ствата за Ревалоризација; 
3) набавната вредност на средствата, со состојбата на 

ден 31 декември за годината за која се врши Ревалоризаци-
ја ; 

4) негативните курсни разлики од текуштата година 
содржани во набавната вредност на средствата што се из-
земаат од Ревалоризација; 

5) износите содржани во набавната вредност на сред-
ствата што се изземаат од Ревалоризација по други осно-
ви; 
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6) набавната вредност на средствата што ја чини ос-
новицата за Ревалоризација (ред. бр. 3 минус ред. бр. 4 и 
5); 

7) отпишаната вредност (исправка на вредноста) на 
средствата, со состојбата на ден 31 декември за годината 
за која се врши Ревалоризација без исправка на вредноста 
за износот на пресметаната амортизација; 

8) коефициентот за Ревалоризација на средствата; 
9) ревалоризираната набавна вредност на средствата 

(ред. бр. 6 х ред. бр. 8); 
10) ревалоризираната отпишана вредност на сред-

ствата (ред. бр. 7 х ред. бр. 8); 
11) резултатот од Ревалоризацијата на набавната 

вредност на средствата (ред. бр. 9 минус ред. бр. 6); 
12) резултатот од Ревалоризацијата на отпишаната 

вредност на средствата (ред. бр. 10 минус ред. бр. 7); 
13) разликата меѓу пазарната цена и ревалоризирана-

та набавна вредност на средствата (пазарна цена минус 
ред. бр. 3 и 11); 

14) аликвотниот дел на ревалоризираната отпишана 
вредност на средствата што се однесува на разликата меѓу 
пазарната цена и ревалоризираната набавна вредност на 
средствата; 

15) коригираниот резултат на Ревалоризацијата на 
набавната вредност на средства (ред. бр. 11 минус ред. бр. 
4 и плус или минус ред. бр. 13); 

16) коригираниот резултат на отпишаната вредност 
на средствата (ред. бр. 12 плус или минус ред. бр. 14). 

Аликвотниот дел на ревалоризираната отпишана 
вредност што се однесува на разликата меѓу пазарната це-
на и ревалоризираната набавна вредност на средствата се 
утврдува така што разликата меѓу пазарната цена и рева-
лоризираната набавна вредност (ред. бр. 3 и 11) се дели со 
ревалоризираната основица на набавната вредност (ред. 
бр. 9) и добиениот процент ќе се помножи со ревалоризи-
раната отпишана вредност на средствата (ред. бр. 10). 

Резултатот од Ревалоризацијата на набавната вред-
ност (ред. бр. П) се намалува за износот на курсната раз-
лика (ред. бр. 4) и за^износот на разликата меѓу пазарната 
цена и ревалоризираната набавна вредност (ред. бр. 13) до 
износот на резултатот од Ревалоризацијата на набавната 
вредност утврден за редниот број од Номенклатурата на 
средствата за Ревалоризација. 

Во прегледот пред износот на разликата меѓу пазар-
ната цена и ревалоризираната набавна вредност (ред. бр. 
13) и износот на аликвотниот дел на ревалоризираната от-
пишана вредност (ред. бр. 14) се внесува знакот плус ( + ) 
ако пазарната цена е поголема од ревалоризираната вред-
ност или знакот минус (-) ако пазарната цена е помала. 

Член 4 
Од Ревалоризација се изземаат износите содржани во 

набавната вредност на средствата и тоа: 
1) износот на инвестиционите вложувања во година-

та за која се врши Ревалоризација вклучувајќи и набавка 
на инвестициониот материјал, реконструкции, адаптации, 
модернизации и доградби; 

2) износот на негативната курсна разлика за која е 
зголемена набавната вредност во годината за која се врши 
Ревалоризација. 

Член 5 
Основицата за Ревалоризација на набавната вредност 

на средствата се добива кога од набавната вредност ис-
кажана со состојбата на ден 31 декември се одбијат изно-
сите од член 5 на овој правилник. 

Основицата за Ревалоризација на отпишаната вред-
ност ја чини состојбата на таа вредност со состојбата на 
ден 31 декември без исправка на вредноста За износот на 
амортизацијата пресметана за годината за која се врши 
Ревалоризација. 

Ревалоризирана набавна вредност на средствата се 
добива кога набавната вредност што претставува основи-
ца за Ревалоризација се помножи со коефициентот за Рева-
лоризација, а ревалоризирана отпишана вредност се доби-
ва. кога отпишаната вредност, што претставува основица 
за Ревалоризација, ќе се помножи со коефициентот за Ре-
валоризација. 

Резултат од Ревалоризација на набавната вредност во 
смисла на овој правилник е разликата меѓу набавната 

вредност, што претставува основица за Ревалоризација, и 
ревалоризираната набавна вредност. Резултат од Ревало-
ризацијата на отпишаната вредност е разликата меѓу от-
пишаната вредност што претставува основица за Ревало-
ризација, и ревалоризираната отпишана вредност. 

Резултатот од Ревалоризацијата на набавната вред-
ност, односно резултатот од Ревалоризацијата на отпиша-
ната вредност, утврден во согласност со ст. 3 и 4 на овој 
член, се коригира по основа на усогласувањето на ревало-
ризираната набавна вредност според пазарната цена, а ре-
зултатот на Ревалоризацијата на набавната вредност се 
намалува за износот на курсните разлики за кој е зголеме-
на набавната вредност на средствата во годината за која 
се врши Ревалоризација. 

Ефектот од Ревалоризацијата е износот што се доби-
ва кога од резултатот на Ревалоризацијата на набавната 
вредност ќе се одземе резултатот на Ревалоризацијата на 
отпишаната вредност. 

Член 6 

Коефициентот за Ревалоризацијата се утврдува по-
себно за сите средства во групата на следниот начин: 

1) за градежни објекти и опрема, со делба со бројот 
100 од годишниот индекс на цените за Ревалоризација за 
годината за која се врши Ревалоризација утврден од стра-
на на Сојузниот завод за статистика за одделни средства 
во тие групи на средства; 

2) за шуми, со делба со бројот 100 од годишниот ин-
декс на цените по еден кубен метар дрвна маса што ја 
содржи шумата утврден за годината за која се врши Рева-
лоризација. 

Коефициентот за Ревалоризација се утврдува и во 
прегледот на средствата за Ревалоризација се искажува со 
две децимали. 

Член 7 
Споредување на ревалоризираната набавна вредност 

и текуштата пазарна цена на средствата корисникот на оп-
штествени средства врши ако годината за која Ревалори-
зацијата се спроведува задолжително, вршел набавка (ку-
пување, изградба, доградба) на истите, односно слични 
градежни објекти и опрема. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член ко-
рисникот на општествени средства може да се реши да 
врши споредување на ревалоризираната набавна вредност 
со текуштите пазарни цени и за градежните објекти и оп-
ремата што не ги прибавувал во годината за која се врши 
Ревалоризација, ако од изведувачот на градежните работи, 
односно производителот или испорачувачот на опрема 
прибави податоци за пазарните цени на исти или слични 
градежни објекти и опрема во таа година. 

Сразмерно на намалувањето или зголемувањето на 
ревалоризираната набавна вредност во согласност со ст. 1 
и 2 на овој член, корисникот на општествени средства 
врши намалување или зголемување на отпишаната вред-
ност. 

Член 8 
За износот на резултатите од Ревалоризацијата на на-

бавната вредност на средствата се задолжува соодветното 
конто на кое се искажува набавната вредност на тие сред-
ства, а за износот на резултатите од Ревалоризацијата на 
отпишаната вредност се одобрува соодветното конто на 
кое се искажува отпишаната вредност на тие средства. 

За ефектот од Ревалоризацијата се одобрува контото 
на кое се искажуваат изворите на сопствените деловни 
средства (деловен фонд), односно сопствените извори на 
средства за заедничка потрошувачка (фонд на заедничката 
потрошувачка). 

Ако со самоуправната спогодба за меѓусебните одно-
си во остварувањето на заедничкиот доход е уредено по-
врат на вредноста на здружените средства да се врши во 
ревалоризиран износ, ефектот од Ревалоризацијата што се 
однесува на здружените средства се одобрува на контото 
на кое се искажуваат обврските за здружените средства. 

Член 9 
Корисникот на општествени средства, податоците за 

резултатите од извршената Ревалоризација пропишана со 
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овој правилник ги доставува до надлежната Служба на оп-
штественото книговодство на Образецот Р-Ревалоризаци-
ја на општествените средства со состојба на ден 31 декем-
ври 19, година, (во натамошниот текст: Образец Р), 
што е отпечатен со овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Образецот Р посебно се составува за основните сред-
ства, а посебно за средствата за заедничка потрошувачка. 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија ќе го приспособи образецот Р кон потребите за ав-
томатска обработка на податоци. 

Член 10 
Образецот Р се пополнува врз основа на податоците 

искажани во прегледот на средствата за Ревалоризација, и 
тоа на следниот начин: 

1) во колоната 3 - се внесува набавната вредност со 
состојба на ден 31 декември за годината за која се врши 
Ревалоризација во која се вклучени и промените настана-
ти во текот на годината по основа на реконструкција, 
адаптација, модернизација и доградба и промените наста-
нати по основ на негативните курсни разлики во текушта-
та година (ред.бр. 3 од прегледот); 

2) во колоната 4 - се внесува износот на набавната 
вредност што ја претставува основицата за Ревалоризаци-
ја (ред. бр. 6 од прегледот); 

3) во колоната 5 - се внесува отпишаната вредност со 
состојба на ден 31 декември на годината за која се врши 
Ревалоризација, без амортизацијата пресметана за година-
та за која се врши Ревалоризација (ред. бр. 7 од прегле-
дот); 

4) во колоната 6 - се внесува резултатот од Ревалори-
зацијата на набавната вредност (ред. бр. 15 од прегледот); 

5) во колоната 7 - се внесува резултатот од Ревалори-
зацијата на отпишаната вредност (ред. бр. 16 од прегле-
дот). 

Реден Назив на средствата 
број 

1 2 

I СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА И НАДВОР 
ОД УПОТРЕБА 
1. Градежни објекти 
2. Опрема 
3. Добиток за приплод и добиток за работа 
4. Повеќегодишни засади 
5. Шуми 
6. Земјишта 

Вкупно (1 до 6) 

И ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК 
1. Градежни објекти" 
2. Опрема 
3. Добиток за приплод и добиток за работа 
4. Повеќегодишни засади 
5. Шуми 
6. Земјишта 

Вкупно (1 до 6) 

На крајот од образецот Р се искажува ефектот од Ре-
валоризацијата што ја претставува разликата меѓу коло-
ните 6 и 7 од образецот Р. 

Член 11 
Образецот Р се доставува до надлежната служба на 

општественото книговодство во еден примерок во рокот 
пропишан за доставување на завршната сметка. 

Член 12 
Ревалоризација на инвестициите во текот на залихи-

те на инвестициониот материјал на крајот од 1985 година, 
во делот кој се однесува на вложувањата извршени во 1983 
и поранешните години, ќе се изврши врз основа на куму-
лативните (збирните) индекси на цените што се утврдува-
ат со множење на годишните индекси на цените на соод-
ветната група, односно средствата во групата, што ги ут-
врдил Сојузниот завод за статистика за 1985 година и за 
изминатите години, почнувајќи од годината во која е из-
вршено вложување на средствата кај инвестициите во тек, 
односно за набавка на инвестиционен материјал на резер-
вите. 

Средствата од став 1 на овој член се внесуваат во пре-
гледот од член 3 на овој правилник посебно по годините 
на вложувањето. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8282/4 
6 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Владо Клеменчич, с. р. 

ОБРАЗЕЦ Р 

Основица за рева- Резултат од Рева-
лоризација лоризацијата 

Набавна вредност Набавна Отпиша- Набавна Отпиша-
со состојба на ден вредност на вред- вредност на вред-
31.XII 19- ност ност 
год. пред Ревало-

ризацијата 

3 4 5 6 7 

НАЗИВ НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

ШИФРА НА ДЕЈНОСТА 

МЕСТО НА СЕДИШТЕТО 
СР - САП ! 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 

НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА -

НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 
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III РЕЗЕРВИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. За градежни објекти 
2. Опрема 
Вкупно (1 до 2) 

ВКУПНО (I, II и III) 

Ефект од Ревалоризацијата за внесување 
во деловните средства - средства 
за заедничка потрошувачка 
- во изворите на сопствени средства .... 
- во изворите на здружени средства 

ВКУПНО:. 

Одговорен работник за спроведување 
на Ревалоризацијата, 

Раководител на корисникот на 
општествени средства, 

870. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 

став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и 
член 287 став 4 на Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85) 
и точка 8 од Одлуката за работите на вршење услуги при 
облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во ца-

ринската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/80, 
69/81,42/83, 52/83,47/84 и 66/84) во член 4 точка 8 на кра-
јот знакот точка и запирка се заменува со точка и се дода-
ва нов став 4, кој гласи: 

„Ако основните средства и потрошните стоки ги уве-
зуваат непосредно претставништва на странски лица и 
други странски организации, во рубриката 8 се запишува 
називот на претставништвото на странското лице, однос-
но називот на странската организација, а во шифреното 
поле шифрата: „0200000"." 

Точка 13 се менува и гласи: 
„13) во рубриката 13 (Земја во која се увезуваат стоки-

те) се запишува називот на земјата во која се наоѓа седиш-
тето на странскиот продавач, а во шифреното поле со 
должина од три места се запишува шифрата на таа земја 
од Кодексот на шифрите. 

Во точка 21 став 1 се менува и гласи: 
„21) во рубриката 21 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места во кое 
се запишува регистарскиот број од првиот дел на рубрика-
та 2 Пријави за склучениот договор за увоз." 

Во ст. 3 и 4 пред зборот: „број се додава зборот: „ре-
гистарски". 

Во точка 22 став 1 се менува и гласи: 
„22) во рубриката 22 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое со цифри се запишува денот, месецот и годината од 
вториот дел на рубриката 2 Пријави за склучен договор за 
увоз." 

Во ст. 3 и 4 зборовите: „на склучувањето на догово-
рот од" се заменуваат со зборовите: „од вториот дел на 
рубриката 2". 

Во точка 29 став 1 се менува и гласи: 
„29) во рубриката 29 (Единица на мера) се запишува 

кратенката за соодветната единица на мера од Одлуката 
за распоредување на стоките на форми за извоз и увоз 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85) (во понатамошниот 
текст: Одлуката), според која е договорена цената на сто-
ките, а во шифреното поле со должина од две места се за-
пишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите." 

Став 4 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, 

ако сукцесивно се царинат стоки во смисла на член За на 
Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/78, 29/83 и 7/84) што е неделива по количина, во 
шифреното поле на рубриката 29 се запишува шифрата 
„50" до царинењето на последната пратка. При царинење-
то на последната пратка со која се комплетираат стоките, 
во шифреното поле на рубриката 29 се запишува соодвет-
ната шифра од Кодексот на шифрите." 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако се увезуваат делови од член 4 став 1 точ. 1 до 4 

на Законот за Царинската тарифа, во шифреното поле на 
рубриката 29 се запишува шифрата: „88"." 

Во точка 30 став 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, 

ако сукцесивно се царинат стоки во смисла на член За на 
Законот за Царинската тарифа што се неделиви по коли-
чина, шифреното поле на рубриката 30 не се пополнува до 
царинењето на последните пратки. При царинењето на по-
следните пратки се запишува вкупната количина на сто-
ки." 

Во точка 34 став 3 се менува и гласи: 
„Во шифреното поле со должина од девет места се за-

пишува соодветната шифра на тарифниот став од Списо-
кот на стоки со форми на извоз и увоз што е составен дел 
на Одлуката (во понатамошниот текст: Списокот)." 

Во став 6 на крајот од четвртата алинеја точката се 
заменува со точка и запирка и се додава нова петта али-
неа, која гласи: 

„ - ако се увезуваат делови од член 4 став 1 точ. 1 до 4 
на Законот за Царинската тарифа, во шифреното поле на 
рубриката 34 се запишува соодветна шифра на финалниот 
производ од Списокот:" 

Точка 47 се менува и гласи: 
„47) во рубриката 47 (Форма (режим) на увозот) се за-

пишува кратенката за определена форма на увозот од 
Списокот (на пример: „КК", „КВ", „ЛБО"), а во шифрено-
то поле со должина од два места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат делови за одржување на увезена оп-
рема, во рубриката 47 се запишува кратенката за соодвет-
на форма на увозот што е пропишана - во точка 2 од Од-
луката, а во шифреното поле - соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите. Во рубриката „Забелешка" се внесува 
забелешката: „Слободно, сообразно со одредбите од точ-
ка 2 на Одлуката". 

Ако се увезуваат лабораториски хемикалии и реаген-
си во пакувања до 2,5 kg нето-тежина, во рубриката 47 се 
запишува кратенката за соодветната форма на увоз што е 
пропишана во точката 2 на Одлуката, во шифреното поле 

1 2 Ч ' 4 5 6 ? 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ( Број 72 - Страна 2011 

- соодветната шифра од Кодексот на шифрите. Во рубри-
ката „Забелешка" се внесува забелешката: „Слободно, со-
образно со одредбите на точка 2 на Одлуката"." 

Во точка 50 став 1 се менува и гласи: 
„50) во рубриката 50 (Вредност на стоките - во дина-

ри франко југограница) се пополнува само шифреното по-
ле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста 
на стоките во динари, што се добива со пресметување на 
износот во валутата кој е запишан во рубриката 49, по 
курсот според кого е утврдена проекцијата на платниот 
биланс на Југославија за тековната година." 

Во точка 51 став 1 се менува и гласи: 
„51) во рубриката 51 (Вредност на услугите и на вгра-

дениот материјал во динари) се пополнува само шифрено-
то поле со должина од девет места, во кое се запишува 
вредноста на услугите и вградениот странски материјал, 
во динари, а која се добива со пресметував на износот во 
валутата што е запишан во рубриката 49 по курсот според 
кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија за тековната година." 

Во точка 53 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„53) во рубриката 53 (Корисник) се запишува називот 

и седиштето на организацијата на здружен труд, односно 
организацијата за чија сметка се врши увоз на стоки, а во 
шифреното поле со должина од седум места се запишува 
матичниот број на односната организација. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, сојузните органи и организации, сојузните стоков-
ни резерви, Фондот за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини и за други потреби на федерацијата, во рубрика-
та 53 се запишува зборот: „Федерација", а во шифреното 
поле со должина од седум места се запишува бројот: 
„6000002"." 

Во точка 54 став 2 бројот: „25" се заменува со бројот: 
„28". 

Точка 55 се менува и гласи: 
„55) во рубриката 55 (Извор на средства) шифреното 

поле со должина од две места не се пополнува, ако со по-
себен пропис не е поинаку определено." 

Точка 56 се менува и гласи: 
„56) во рубриката 56 се пополнува само шифреното 

поле со должина од пет места во кое се запишува бројот 
на одобрението на директорот на Сојузната управа за ца-
рини врз основа на кое се подигнале стоките од царинар-
ницата без целосна документација врз основа на точка 10 
на Одлуката за условите и начинот на царинење на стоки-
те за кои не е поднесена документација и за случаите во 
кои не се поднесува царинска декларација." 

Точка 58 се менува и гласи: 
„58) во рубриката 58 се пополнува само шифреното 

поле со должина од три места во кое се запишува бројот: 
„010" кој означува дека стоките се подигнати според точка 
10 на Одлуката за условите и начинот на царинење на сто-
ките за кои не е поднесена документација и за случаите во 
кои не се поднесува царинска декларација." („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/76, 41/79, 18/81 и 18/82). 

Член 2 
Во член 9 точка 20 се менува и гласи: 
„20) во рубриката 20 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува регистарскиот број од првиот дел на рубрика-
та 2 Пријави за склучениот договор за извоз на услуги." 

Точка 21 се менува и гласи: 
„21) во рубриката 21 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое со цифри се запишува денот, месецот и годината од 
вториот дел на рубриката 2 Пријави за склучениот дого-
вор за извоз на услуги." 

Член 3 
Во член 13 точка 33 се менува и гласи: 
„33) во рубриката 33 шифреното поле со должина од 

две цели и едно децимално место се пополнува само ако 
се увезуваат делови од член 4 став 1 точ. 1 до 4 на Законот 
за Царинската тарифа и се запишува шифрата: „88"." 

Точка 34 се менува и гласи: 
„34) во рубриката 34 (форма (режим) на увозот) се за-

пишува кратенката за определена форма на увоз од Спи-

сокот (на пример: „КК", „КВ", „ЛБО"), а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако се увезуваат делови за одржување на увезената 
опрема, во рубриката 34 се запишува кратенката за соод-
ветната форма на увозот која е пропишана во точка 2 на 
Одлуката, а во шифреното поле соодветната шифра од 
Кодексот на шифрите. Во рубриката „Забелешка" се вне-
сува забелешката: „Слободно, сообразно со одредбите на 
точка 2 од Одлуката". 

Ако се увезуваат лабораториски хемикалии и реаген-
си во пакувања до 2,5 kg нето-тежина, во рубриката 34 се 
запишува кратенката за соодветната форма на увоз која е 
пропишана во точка 2 на Одлуката, а во шифреното поле 
- соодветната шифра од Кодексот на шифрите. Во рубри-
ката „Забелешка" се внесува забелешката: „Слободно, со-
образно со одредбите на точка 2 на Одлуката"." 

Точка 37 се менува и гласи: 
„37) во рубриката 37 (Вредност на стоките - во дина-

ри франко југограница) се пополнува само шифреното по-
ле со должина од десет места во кое се запишува вреднос-
та на стоките во динари, што се, добива со пресметување 
на износот во валута кој е запишан во рубриката 36, по 
курсот според кој е утврдена проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за тековната година." 

Во точка 38 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„38) во рубриката 38 (Корисник) се запишува називот 

и седиштето на организацијата на здружен труд, односно 
организацијата за чија сметка се врши увозот на стоки, а 
во шифреното поле со должина од седум места се запишу-
ва матичниот број на односната организација. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, сојузните органи и организации, сојузните стоков-
ни резерви, Фондот за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини или за други потреби на федерацијата, во рубри-
ката 38 се запишува зборот: „Федерација", а во ш и р е н о -
то поле со должина од седум места се запишува бројот: 
„6000002". 

Точка 39 се менува и гласи: 
„39) во рубриката 39 (Извор на средства) шифреното 

поле со должина од два места се пополнува ако со посебен 
пропис не е поинаку определено." 

Член 4 
Во член 18 точка 24 став 3 се менува и гласи: 
„Ако сукцесивно се царинат стоки во смисла на член 

За од Законот за Царинската тарифа што се неделиви по 
количина, во шифреното поле на рубриката 24 се запишу-
ва шифрата: „50" до царинењето на последната пратка. 
При царинењето на последната пратка со која стоките се 
комплетирани, во шифреното поле на рубриката 24 се за-
пишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите." 

По став 4, се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако се извозат делови за одржување или за изработ-

ка на готови производи за кои при распрредувањето се 
применуваат одредбите на точка 3 став 2 на Одлуката во 
шифреното поле на рубриката 24 се запишува шифрата: 
„88"." 

Во точка 25 став 3 се менува и гласи: 
„Ако сукцесивно се царинат стоки во смисла на член 

За на Законот за Царинската тарифа што се неделиви по 
количина, шифреното поле на рубриката 25 не се пополну-
ва до царинењето на последната пратка. При царинењето 
на последната пратка се запишува вкупната количина на 
стоки." 

Во точка 28 во став 6 на крајот од петта алинеја точ-
ката се заменува со точка и запирка и се додава нова шес-
та алинеја, која гласи: 

„ - ако се царинат делови за одржување или изработ-
ка на готови производи за кои при распоредувањето се 
применуваат одредбите на точка 3 став 2 на Одлуката, во 
шифреното поле на рубриката 34 се запишува соодветната 
шифра на финалниот производ од Списокот." 

Точка 29 се менува и гласи: 
„29) во рубриката 29 (Форма на извозот) се запишува 

кратенката за определена форма на извозот од Списокот 
(на пример: „ЛБ", „Д"), а во шифреното поле со должина 
од две места се запишува соодветната шифра од Кодексот 
на шифрите." 
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Точка 32 се менува и гласи: 
„32) во рубриката 32 (Фактурна вредност на стоките 

во динари) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет места, во кое се запишува износот во ди-
нари, кој се добива со пресметување на износот во валута 
што е запишан во рубриката 31 по курсот по кој е утврде-
на проекцијата на платниот биланс на Југославија за те-
ковната година." 

Во точка 33 став 1 се менува и гласи: 
„33) во рубриката 33 (Вредноста на стоките франко 

југограница - во динари) се пополнува само шифреното 
поле со должина од десет места, во кое се запишува изно-
сот во динари, кој се добива со пресметување на износот 
во валута што е запишан во рубриката 31 по курсот по кој 
е утврдена проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за тековната година." 

Точка 34 се менува и гласи: 
„34) во рубриката 34 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места во кое 
се запишува регистарскиот број од првиот дел на рубрика-
та 2 Пријави за склучениот договор за извоз." 

Точка 35 се менува и гласи: 
„35) во рубриката 35 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое со цифри се запишува денот, месецот и годината од 
вториот дел на рубриката 2 Пријави за склучениот дого-
вор за извоз." 

Во точка 36 став 1 се менува и гласи: 
„36) во рубриката 36 (Производител) се запишува на-

зивот и седиштето на организацијата на здружен труд чии 
стоки се предмет на извозот, а во шифреното поле со 
должина од седум места се запишува матичниот број н^ 
таа организација." 

Член 5 
Во член 21 точка 15 се менува и гласи: 
„15) во рубриката 15 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места во кое 
се запишува регистарскиот број од првиот дел на рубрика-
та 2 Пријави за склучениот договор за извоз." 

Точка 16 се менува и гласи: 
„16) во рубриката 16 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое се запишуваат со цифри, денот, месецот и годината од 
вториот дел на рубриката 2 Пријави за склучениот дого-
вор за извоз." 

Точка 33 се менува и гласи: 
„33) во рубриката 33 (Вредност на услугите - во дина-

ри) се пополнува само шифреното поле со должина од 10 
места, во кое се запишува вредноста на услугите и вграде-
ниот домашен материјал во динари, која се добива со пре-
сметување на вредноста на услугите и вградениот дома-
шен материјал во валутата што е запишана во рубриката 
32, по курсот според кој е утврдена проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија за тековната година." 

Точка Ј5 се менува и гласи: 
„35) во рубриката 35 (Фактурна вредност на стоките -

во динари) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет места, во кое се запишува вредноста на 
стоките во динари, која се добива со пресметување на фак-
турната вредност на стоките во валутата што е запишана 
во рубриката 34, по курсот по кој е утврдена проекцијата 
на платниот биланс на Југославија за тековната година." 

Во точка 36 став 1 се менува и гласи: 
„36) во рубриката 36 (Вредност на стоките во динари 

- франко југограница) се пополнува само шифреното поле 
со должина од десет места, во кое се запишува вредноста 
на стоките во динари, која се добива со пресметување на 
фактурната вредност на облагородените или поправените 
стоки во валутата што е запишана во рубриката 34, по 
курсот според кој е утврдена проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за тековната година." 

Точка 40 се менува и гласи: 
„40) во рубриката 40 (Производител) се запишува на-

зивот на организацијата на здружен труд што учествувала 
во облагородување или поправка, односно називот на ор-
ганизацијата на здружен труд чиј материјал е вграден во 
стоките, а во шифреното поле со должина од седум места 
се запишува матичниот број на односната организација." 

Точка 44 се менува и гласи: 
„44) во рубриката 44 (Вредност на услугите - во дина-

ри) се пополнува само шифреното поле со должина од де-
сет места, во кое се запишува вредноста на услугите во ди-
нари, која се добива со пресметување, на вредноста на ус-
лугите во валутата што е запишана во рубриката 43, по 
курсот според кој е утврдена проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за тековната година." 

Во точка 46 став 1 се менува и гласи: 
„46) во рубриката 46 (Форма (режим) на увозот) се за-

пишува кратенката за определена форма на извозот од 
Списокот (на пример: „ЛБ", „Д")." 

Во точка 51 став 1 се менува и гласи: 
„51) во рубриката 51 (Фактурна вредност - во дина-

ри) се пополнува само шифреното поле со должина од де-
сет места, во кое се запишува вредноста на домашниот ма-
теријал вграден во облагородените стоки што се извезува-
ат, во динари, која се добива со пресметување на фактур-
ната вредност на стоките во валутата што е запишана во 
рубриката 50, по курсот според кој е утврдена проекцијата 
на платниот биланс на Југославија за тековната година." 

Член 6 
Во член 23 точка 17 се менува и гласи: 
„17) во рубриката 17 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места во кое 
се запишува регистарскиот број од првиот дел на рубрика-
та 2 Пријави за склучениот договор за увоз, односно из-
воз. 

Точка 18 се менува и гласи: 
„18) во рубриката 18 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места во 
кое се запишува со цифри денот, месецот и годината од 
вториот дел на рубриката 2 Пријави за склучениот дого-
вор за увоз, односно извоз." 

Член 7 
Во член 63 се додава нов став 5, кој гласи. 
„Царинарницата секојдневно ќе ги доставува обрас-

ците од став 2 на овој член до Електронскиот сметачки 
центар на обработка." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 8 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправи-

те од царинската постапка што е составен дел на Правил-
никот за поднесување на исправи во царинската постапка, 
VII глава се менува и гласи: 

„VII ФОРМИ НА УВОЗ И ИЗВОЗ 

Форми на извоз и увоз Шифра 

1 2 3 

1. Дозвола -Д 01 
2 Слободен извоз-увоз -ЛБ 03 
3. Условно слободен увоз -ЛБО 04 
4. Контингент по количина -Кк 07 
5. Контингент по вредност -Кв 08" 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1986 го-

дина. 

01/1 Бр. Д-10980 
26 декември 1985 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Миленко Николиќ, с. р. 
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871. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85) и член 42 став 8 од Законот за девизното работе-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), сојузниот секре-
тар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ 
УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Како ден на извршување услуги во надворешно-
трговскиот промет, се смета, и тоа: 

1) за работи на меѓународен транспорт на стоки - де-
нот на испорака на стоките на примачот, а за работи на 
меѓународен превоз на патници - денот кога е извршен 
превозот на патниците. Како доказ за извршениот превоз 
на стоки служи соодветната исправа, а како доказ за из-
вршениот превоз на патници - патничката карта; 

2) за услуги во надворешнотрговскиот промет што 
Заедницата на југословенските железници, Заедницата на 
југословенските пошти, телеграфи и телефони и организа-
циите на здружен труд за воздушен сообраќај ги пресмету-
ваат преку странски управи, како ден на извршување услу-
ги се смета денот предвиден во меѓународните договори и 
во соодветните акти за спроведување на тие договори; 

3) за туристички работи со странство - денот назна-
чен во фактурата за извршената услуга на странскиот на-
рачувач; 

4) за работи на посредување во надворешнотрговски-' 
от промет - денот кога е извршено извозното царинење на 
стоките односно денот назначен во фактурата за изврше-
ната услуга на посредување; 

5) за облагородување на стоки во Југославија (дора-
ботка, преработка и обработка) - денот кога облагороде-
ните стоки се извозно царинети; 

6) за договорени контроли на квалитетот и квантите-
тот на стоки во меѓународниот промет, услуги на контро-
ла на летањето и водење странски воздухоплови на до-
машни аеродроми и користење на уреди за тие услуги -
денот на издавање фактура за извршената услуга; 

7) за застапување на странски лица - денот на издава-
њето извештај за одобрувањето провизија на странската 
фирма за извршената работа на застапување (кредит note), 
односно денот на поднесување пресметка за остварената 
провизија во изминатиот период, ако се договорат за за-
стапување е предвидено провизијата да се пресметува 
збирно за определен договорен период; 

- за продажба на стоки од консигнационен склад на 
странски стоки во Југославија - денот на извршеното пла-
ќање на странското лице за продадените стоки од консиг-
национен склад; 

- за застапување на странски лица на кредит - денот 
од кога според договорот за застапување тече обврската 
на странското лице да плати провизија за дадената услуга, 

- за сервисни услуги дадени на странски лица - денот 
на поднесување пресметка на странското лице за изврше-
ната сервисна услуга; 

8) за изведување инвестициони работи во странство -
денот на заверување на сметката односно на привремена-
та ситуација за извршените инвестициони работи од стра-
на на странскиот нарачувач, за завршена ситуација - де-
нот на заверката од страна на нарачувачот на работата 
односно на овластениот орган на земјата во која се изведе-
ни работите, ако според прописите на таа земја завршната 
ситуација подлежи на заверка; 

9) за работи на меѓународна шпедиција, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, лучки услуги, работи на 
јавни складови, работи на влечење, спасување и вадење на 
бродови, аеродромски услуги, работи на меѓународни сае-
ми и други услуги во меѓународниот промет - денот на из-
вршувањето на тие услуги, наведен во фактурата за из-
вршените услуги. 

2. Организациите на здружен труд што ги даваат ус-
лугите наведени во точка 1 од оваа наредба се должни во 
фактурата односно во соодветната исправа за извршената 
услуга да го внесат и датумот на завршувањето на из-
вршената услуга. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на денот 

1 

на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/85). 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 24006 
19 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

872. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНО. 
ТРГОВСКИ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1985 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРИ-

МЕНУВААТ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и другите општес-

твени правни лица (во натамошниот текст: организациите 
на здружен труд), според пријавите за склучените догово-
ри за извозот што народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини (во натамошни-
от текст: надлежните банки) ги прифатиле до 31 декември 
1985 година,а според кои извозот во целост не е извршен 
до тој ден, за вредноста на извозот што ќе се изврши во 
1986 година, поднесуваат пријава со повикување на бројот 
и датумот на порано прифатената пријава и исправа што 
им даваат право на извоз во 1986 година. 

2. Органиазциите на здружен труд, по пријавите за 
склучените договори за увозот што надлежните народни. 
банки ги прифатиле до 31 декември 1985 година, според 
кои увозот во целост не е извршен до тој ден - за вреднос-
та на стоките што ги увезуваат во 1986 година поднесува-
ат пријава, со повикување на бројот и датумот на порано 
прифатената пријава, кон која поднесуваат исправи што 
им даваат право на увоз по таа пријава во 1986 година, и 
тоа: 

1) за увоз на суровини и репродукционен материјал: 
„ - по основ на условно слободен увоз што се плаќа во 

конвертибилни девизи - потврда за оптоварувањето на 
општествено признатите репродукциони потреби за вред-
носта на стоките што се увезуваат во 1986 година, според 
упатството на сојузниот секретар за финансии; 

- по основ на контингентите - потврда на овластена-
та банка дека за вредноста на увозот во 1986 година е то-
варено правото на организацијата на здружен труд по ос-
нов на авансот за увоз на односните стоки во 1986 година, 
односно дека е товарен контингентот за 1986 година; 

- по основ на дозвола-акт на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија за продолжување на важноста на 
порано издадената дозвола, односно нова дозвола; 

2) За увоз на опрема: 
- по основ на контингентите-потврда на овластената 

банка дека за вредноста на увозот во 1986 година е товаре-
но правото на организацијата на здружен труд по основ 
на авансот за увоз на односната опрема односно дека е то-
варен контингентот за 1986 година; 

- по основ на дозволата-акт на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија за продолжување на важноста 
на порано издадената дозвола, односно нова дозвола. 

За увозот на опрема што се плаќа со конвертибилни 
девизи по сите форми на увозот, освен слободен увоз, кон 
пријавата се поднесува, покрај исправите од оваа точка и 
потврда на овластената банка за товарењето на обемот на 
правото на увоз на опрема на односната организација на 
здружен труд, по основ на амортизацијата и остварениот 
извоз. 

3) За увоз на стоки за широка потрошувачка: 
- по основ на контингентите-потврда на овластената 

банка дека за вредноста на увозот во 1986 година е товаре-
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но правото на организацијата на здружен труд по основ 
на авансот за увоз на односните стоки во 1986 година; 

- за увоз по основ на дозвола-акт на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија за продолжување на 
важноста на порано издадената дозвола односно нова до-
звола. 

За увоз на стока за широка потрошувачка која се пла-
ќа со конвертибилни девизи, по сите форми на увоз, освен 
слободен увоз, со пријавата се поднесува, покрај исправи-
те од оваа точка и потврда од Стопанската комора на Ју-
гославија дека вредноста на увозот на односните стоки во 
1986 година ќе биде опфатена со обемот на плаќањето на 
увозот на стоките за широка потрошувачка. 

3. За извоз и увоз на суровини, репродукционен мате-
ријал, опрема и стоки за широка потрошувачка што во 
1986 година се увезуваат по основ на слободен увоз по 
пријавите што надлежните банки ги прифатиле до 31 де-
кември 1985 година, се поднесува пријава за вредноста на 
извозот односно увозот во 1986 година, со повикување на 
бројот и датумот на порано прифатената пријава. Кон 
оваа пријава не се поднесуваат нови исправи за правото 
на извоз и увоз односно за плаќање на увозот. 

4. Организациите на здружен труд се должни пријави-
те од оваа наредба да ги поднесат најдоцна до 15 февруари 
1986 година. 

5. Одредбите на оваа наредба се применуваат и врз 
работи на извозот и увозот што се вршат како компенза-
циони работи со странство, работи кај кои извозот на сто-
ки и услуги се наплатува со увозот на стоки, работи на ма-
лограничниот промет, саемски компензациони работи и 
работи на облагородување на стоки што се плаќаат однос-
но наплатуваат во натура. 

6. Одредбите на оваа наредба се однесуваат и на на-
лозите за плаќање (образец 1450) за стоки што се увезува-
ат од консигнациони складови на странски лица во Југос-
лавија. 

7. По пријавите за склучените договори за надвореш-
нотрговскиот промет што надлежните банки ги прифати-
ле до 31 декември 1985 година, а според кои извозот од-
носно увозот во целост не е извршен до тој ден, кон прија-
вата што ја поднесуваат по одредбите на оваа наредба, 
организациите на здружен труд поднесуваат и царинска 
декларација за извршениот извоз односно извоз по тие 
пријави. 

8. Пријавите за склучените договори што надлежната 
банка ги прифатила во смисла на оваа наредба, организа-
циите на здружен труд ги поднесуваат на увид со царин-
ската декларација при увозот односно извозот на стоки по 
тие пријави. 

9. Поднесувањето на пријавите на начинот утврден 
во точка 3 на оваа наредба се применува и врз: 

а) стоките што во 1986 година се увезуваат по основ 
на условно слободен увоз (ЛБО) од земјите со кои е склу-
чен договор за клириншки начин на плаќање; 

б) работи на извозот и увозот на стоки според догово-
рите за долгорочна производствена кооперација со стран-
ство и вложување на средства на странски лица во домаш-
ни органиазции на здружен труд; 

в) работи на извозот и увозот на стоки според догово-
рите за отстапување на изградба на инвестициони објекти 
на странски лица; 

г) на увоз на вооружување и воена опрема што го 
врши Сојузната дирекција за промет и резерви на произ-
водите со посебна намена, односно организацијата на 
здружен труд што ќе добие одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана за вршење на тој промет, спо-
ред кој е поднесена пријава за склучен договор за увоз до 
Народната банка на Југославија - до Воениот сервис до 31 
декември 1985 година. 

10. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на 
увоз за кој не се поднесува пријава за склучени договори 
за увоз во смисла на точка 8 од Наредбата за роковите за 
поднесување пријави за склучени договори за надвореш-
нотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85). 

11. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на 
увозот што се врши според одредбите на Одлуката за ус-
ловите под кои физички лица можат да увезуваат, внесува-
ат и примаат определени предмети од странство. 

12. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

П. бр. 24005 
25 декембри 1985 година 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

873. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
34 ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДО-
ГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Организациите на здружен труд и другите правни 
лица што вршат работи на надворешнотрговскиот про-
мет (во натамошниот текст: организациите на здружен 
труд) се должни на банката овластена за вршење на пла-
тен промет и кредитни работи со странство (во натамош-
ниот текст: овластената банка), да и поднесат пријава за 
склучениот договор за надворешнотрговскиот промет со 
странско лице и за начинот на престанувањето на догово-
рот (во натамошниот текст: пријава за склучениот дого-
вор), и тоа: 

1) за работите на извоз на стоки и услуги - во рок од 
10 дена, а за работите на извоз на стоки и услуги на кредит 
- во рок од 30 дена од денот на склучувањето на догово-
рот; 

2) за работите на увоз на стоки и услуги - во рок од 
30 дена, а за работите на увоз на стоки и услуги на кредит 
- во рок од 45 дена од денот на склучувањето на догово-
рот; 

3) за работите на извоз на стоки што се изложени на 
меѓународни саеми, изложби и на други приредби во 
странство - во рок од 30 дена од денот на склучувањето на 
договорот; 

4) за работите на посредување во надворешнотргов-
скиот промет - во рок од 30 дена од денот на склучување-
то на договорот; 

5) за компензационите работи и за работите кај кои 
извозот на стоки и услуги се наплатува со увоз на стоки -
во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот; 

6) за работите на извоз и увоз на стоки во закуп - во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот; 

7) за работите на извоз и увоз на услуги за облагоро-
дување на стоки (преработка, доработка и обработка), за 
работите на извоз и увоз на услуги за облагородување по 
кои таа услуга се плаќа односно наплатува во стоки и за 
работите на извоз и увоз на услуги за поправки - во рок од 
30 дена од денот на склучувањето на договорот; 

8) за работите на извоз односно увоз на стоки за кои 
се врши извозно-увозно царинење во смисла на член 37 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство - во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот од-
носно од денот кога договорот за отстапување изградба 
на инвестиционен објект на странски изведувач е одобрен 
од страна на надлежниот орган односно од денот кога до-
говорот е запишан во регистарот што го води надлежниот 
орган; 

9) за работите кај кои стоките се испорачуваат од 
консигнационен склад на странски стоки во Југославија 
или од царински склад, а му се плаќаат непосредно на 
странско лице - во рок од 30 дена од денот на склучување-
то на договорот; 

10) за извоз и увоз на стоки врз основа на остварените 
разлики во вредноста настанати во работењето со стран-
ство (рабат, рабат на остварен годишен промет, бонифи-
кации и др.) - во рок од 30 дена од денот на договарањето 
односно утврдувањето на настанатите разлики; 

11) за работите на изведување на инвестициони рабо-
ти во странство, за работите на отстапување изградба на 
инвестициони објекти на странски изведувач во Југослави-
ја, за работите на долгорочната производствена коопера-
ција и деловно-техничката соработка со странство, за при-

i 
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бавување и отстапување материјално право на технологи-
ја, и за работите на увоз на стоки во рамките на договорот 
за вложување средства на странски лица во домашна орга-
низација на здружен труд - во рок од 30 дена од денот ко-
га договорот е одобрен од страна на надлежниот орган, 
односно од денот кога договорот е запишан во регистарот 
што го води надлежниот орган. 

Пријава за склучениот договор, како и пријава за рас-
кинувањето на склучениот договор за надворешнотргов-
скиот промет на вооружување и воена опрема, Сојузната 
дирекција за промет и резерви на производи со посебна 
намена односно организацијата на здружен труд која сог-
ласно со законот ќе добие одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрабна, и поднесува на Народната 
банка на Југосалвија - Воениот сервис. 

2. Пријавата за склучениот договор организцијата на 
здружен труд ја поднесува во пет примероци. Овластената 
банка по извршената контрола, ја прифаќа пријавата и два 
примерока задржува за потребите на девизната контрола 
и автоматската обработка на податоци, а три примероци 
му враќа на подносителот на пријавата. 

Ако на организацијата на здружен труд и е потребен 
поголем број примероци, пријавата може да ја поднесе во 
поголем број примероци, со тоа што во рубриката „Забе-
лешка" ќе ги наведе причините поради кои бара поголем 
број примероци. 

3. Организацијата на здружен труд која врз основа на 
самоуправната спогодба склучена во смисла на член 84 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство, е оп-
ределена за носител на работата и која за сметка на една 
или повеќе организации на здружен труд - учесници во ра-
ботата ќе склучи договор за надворешнотрговски промет 
со странско лице, ја поднесува пријавата за склучениот до-
говор во роковите наведени во точка 1 став 1 на оваа на-
редба. 

Пријавата за склучениот договор од став 1 на оваа 
точка и се поднесува на овластената банка во онолку при-
мероци колку има учесници во работата. 

Кон пријвата од став 1 на оваа точка носителот на 
работата поднесува и документација на организациите на 
здружен труд - учесници во работата, што се наведени во 
точка 7 на оваа наредба. 

Заверените пријави од став 2 на оваа точка овласте-
ната банка и ги враќа на организцијата на здружен труд -
носител на работата, што им ги доставува на организаци-
ите на здружен труд - учесници во работата. 

Врз основа на пријавата поднесена во смисла на став 
1 од оваа точка, организациите на здружен труд - учесни-
ци во работата поднесуваат пријави за склучениот дого-
вор, врз основа на кои се врши извоз односно увоз. Тие 
пријави се поднесуваат во бројот на примероците наведе-
ни во точка 2 на оваа наредба. 

Кон пријавата за склучениот договор од став 5 на 
оваа точка, организцијата на здружен труд е должна да 
приложи заверена пријава за склучениот договор на носи-
телот на работата и исправите што и даваат право на из-
воз односно увоз. 

Ако носителот на работата е и учесник на еден дел од 
работата, должен е да поднесе и пријава за склучениот до-
говор за тој дел од работата. 

Автоматска обработка на статистичките податоци од 
пријавата се врши врз основа на пријавата за склучениот 
договор на организациите на здружен труд - учесници во 
работата. 

Како датум на склучување на договорот во пријавата 
од став 5 на оваа точка се внесува датумот кога носителот 
на работата го склучил договорот со странскиот содогова-
рач, а во рубриката „Забелешка" на пријавата од таа точка 
се наведува бројот и датумот на пријавата на носителот 
на работата и називот на организациите на здружен труд -
носители на работата. 

4. Ако овластената банка утврди дека пријавата за 
склучениот договор не е поднесена во пропишаниот рок, а 
се исполнети и другите пропишани услови за поднесување 
на пријавата, ќе ја прифати пријавата, а организацијата на 
здружен труд - подносител на пријавата, ќе ја пријави за 
прекршокот од член 154 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство. 

5. Ако при контролата на поднесените пријави за 
склучените договори се установат недостатоци што не 
претставуваат поврела на прописите, овластената банка 

на подносителот ќе му ја врати пријавата, во рокот кој не 
може да биде подолг од 15 дена од денот на приемот на. 
пријавата од страна на организацијата на здружен труд, 
да изврши исправки и дополненија на пријавата. 

Ако подносителот на пријавата која му е вратена за-
ради исправка во смисла на став 1 од оваа точка, и доста-
ви на овластената банка исправна пријава во рокот ут-
врден во став 1 на оваа точка, ќе се смета дека пријавата е 
поднесена во рокот и е прифатена под датумот на прво-
битното поднесување на пријавата. 

6. Прифаќањето на пријавата за склучениот договор 
го означува овластената банка на пријавата и на прилози-
те, ставајќи штембил „прифатено", назив на овластената 
банка, датум на прифаќањето и потпис на овластеното ли-
це. Овие пријави се заведуваат во „Регистарот на пријави-
те за склучените договори за извоз" односно во „Региста-
рот на пријавите за склучените договори за увоз", што се 
водат кај овластените банки на образецот што е отпечатен 
кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел. 

Регистарот од став 1 на оваа точка содржи: шифра на 
овластената банка, регистарски број, датум под кој е при-
фатена пријавата, назив на организацијата на здружен 
труд извозник односно увозник, број и датум на склучува-
ње на договорот и реден број на тоа барање и датум на 
прифаќањето на барањето за измена на пријавата за склу-
чениот договор односно датум на поништување на прија-
вата. 

7. Организациите на здружен труд од точка 1 став 1 
на оваа одредба кон пријавата за склучениот договор при-
лагаат до овластената банка исправи врз основа на кои е 
пополнета пријавата за склучениот договор (склучен дого-
вор со странскиот содоговарач; фактура; докази за право-
то на извоз односно за увоз и плаќање), освен за стоките 
чијшто изво,з и увоз е слободен. 

Под исправите со кои се докажува правото на извоз 
и увоз во смисла на став 1 од оваа точка се подразбираат 
актите: за утврдените аванси за извоз, увоз и плаќање; за 
извршената распределба за контингенти; за издадената 
дозвола и согласност; уверение за потеклото на стоките и 
одобрение за вршењето на одделни форми на надвореш-
нотрговски промет. За увозот на стоки врз основа на ус-
ловно слободен увоз се поднесува и потврда од овластена-
та банка дека на односната организација на здружен труд 
се товарени општествено признатите репродукциони по-
треби за плаќање на увозот на суровини и на друг репро-
дукционен материјал, а ако се работи за увоз и плаќање на 
опрема која е на регулирана форма на увозот (условно 
слободен увоз, увоз по основ на контингенти и дозволи), и 
документ на овластената банка дека на организацијата на 
здружен труд и е товарен утврдениот дел на обемот на 
плаќањето на опремата. За увозот и плаќањето на стоки за 
широка потрошувачка кои се на регулирана форма на уво-
зот (условно слободен увоз, увоз по основ на контингенти 
и дозволи), кон приајвата се прилага и потврда од Стопан-
ската комора на Југославија дека односниот увоз е во рам-
ките на обемот предвиден со член 128 на Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

Податоците и другите соопштенија што се од значе-
ње за следењето на извршувањето на договорот, во случај-
на недоволен простор во рубриката „Забелешка" на обра-
зецот на пријавата, се поднесуваат во посебен прилог во 
онолкав број примероци колку што се поднесуваат прија-
ви, и во нив се наведува бројот и датумот што на пријава-
та за склучениот договор на кој be однесуваат и претставу-
ваат составен дел на таа пријава. Податоците и другите 
соопштенија што се внесени во посебен прилог мораат да 
бидат потпишани од лицето што ја потпишува и пријава-
та и заверени со печат на организацијата на здружен труд 
- извозник односно увозник. Овие прилози ги заверува и 
овластената банка на начинот на кој се заверува и пријава-
та. 

8. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа на-
редба, организациите на здружен труд не поднесуваат 
пријава за склучениот договор во следните случаи: 

1) за извоз и увоз на книги, списанија и други публи-
кации преку поштенски пратки односно за извоз на книги, 
списанија и публикации чијашто вредност по склучениот 
договор не е поголема од 200.000 динари; 

2) за извоз и увоз на филателистички марки чијашто 
вредност е поголема од 50.000 динари, што се испорачува-
ат v^vn ПИСМОНОСНИ платни: 
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3) за извоз и увоз на музички ноти за јавно изведува-
ње; 

4) за извоз и увоз на електрична енергија, на приро-
ден гас и нафта со гасовод односно нафтовод; 

5) за извоз и пазарна продажба во странство на свежо 
овошје, зеленчук и печурки; 

6) за извоз на риби, полжови; змии и жаби од дневен-
лов; 

7) за извоз на стоки на консигнациони и сопствени 
складови во странство и продажба на тие стоки во стран-
ство; 

8) за увоз на странски стоки заради нивното сместу-
вање во консигнациони складови на странски стоки во Ју-
гославија; 

9) за купување стоки од консигнационен склад, ако и 
се плаќаат на организацијата на здружен труд - застапни-
кот на странска фирма во Југославија која држи консигна-
ционен склад; 

10) за продажба на домашни прехранбени производи, 
пијачки и тутун на дипломатските односи на конзуларни-
те претставништва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на претставништвата на Стопанска-
та комора на Југославија во странство; ^ 

11) за продажба на домашни прехранбени производи, 
пијачки, тутун и други стоки за широка потрошувачка на 
деловни и работни единици на организациите на здружен 
труд основани во стрнство - за потребите на тие единици; 

12) за извоз на стоки и услуги чијашто вредност по 
склучениот договор не го преминува износот од 100.000 
динари; 

13) за привремен извоз и увоз на стоки во смисла на 
член 53 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, освен работите наведени во точка 1 одредба 
под 6 на оваа наредба; 

14) за конечно царинење на привремено увезени сто-
ки на облагородување и вградување, ако вредноста на сто-
ките што конечно се царинат не го преминува износот од 
30.000 динари; 

15) за извоз и увоз на стоки без наплата односно без 
плаќање на противвредноста, што се испраќа односно 
прима како помош заради отстранување на последиците 
од земјотреси, поплави,пожари и сл.; 

16) за стоки што се извезуваат односно увезуваат, без 
плаќање на противвредноста за научни, просветни, кул-
турни, здравствени и социјални цели во смисла на член 47 
од Законот за прометот на стоки и услуги со странство; 

17) за извоз и увоз на стоки за кои комисиски е ут-
врдено дека не се испорачани со извезените односно увезе-
ните и оцаринети стоки; 

18) за стоки што се извезуваат или увезуваат, а за кои 
комисиски е утврдено дека се испорачани во поголемо ко-
личество од договореното; . 

19) за увоз ,на делови што заради нужни поправки на 
превозните средства оштетени во странство, се вградени 
во тие средства во странство, како и за извршената услуга 
на поправка на тие средства; 

20) за увоз на делови заради замена на дотраениот 
или уништениот дел што се купува и вградува во возду-
хоплов, како и за извршените услуги на поправка на тие 
воздухоплови; 

21) за извоз и увоз на стоки заради замена на извезени 
односно увезени стоки за кои комисиски е утврдено дека 
се неисправни или дека не одговараат на договорените ус-
лови; 

22) за увоз на стоки што на организациите на здружен 
труд регистрирани за меѓународен транспорт на стоки, им 
остануваат по истоварот во ринфузна состојба (т.и. р а с к -
рена); 

23) за работи на меѓународната шпедиција, работи на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународ-
ни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со 
странство, работи на договорна контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоки во меѓународниот промет, застапу-
вање на странски фирми, лучки услуги, работи за јавно 
складирање, поштенски, телеграфски и телефонски услуги, 
работи за влечење, спасување и вадење на бродови, аерод-
ромски услуги, работи на меѓународни саеми, услуги на 
цевоводен транспорт, услуги за реклама и економска про-
паганда; 

24) за извоз и увоз на мостри и рекламни материјали 
што се извезуваат односно увезуваат без наплата односно 
без плаќање на противвредноста; 

25) за продажба на прехранбени производи, пијачки и 
тутун, горива, мазива и друг потрошен материјал на 
странски бродови, на јахти и воздухоплови во домашни 
луки и воздухопловни пристаништа; 

26) за потрошен материјал и специјална амбалажа за 
сервирање на храна и пијачки што се извезуваат во стран-
ство за опремање на домашни воздухоплови; 

27) за извоз и увоз на телевизиски, филмски или на 
друг начин снимени вести или слики и програмски прило-
зи за директна емисија преку средства на јавното инфор-
мирање (РТВ, кина, ПТТ, печат), како и користење на услу-
гите на ТВ центри во текот на снимање и подготвување на 
програмите за емитирање; 

28) за сите видови печатен материјал од областа на 
културата, просветата и науката, како и документација 
што државните органи, организации на здружен труд и 
други организации ги примаат врз основа на меѓународни 
или меѓудржавни спогодби; 

29) за документација што се испраќа или прима во 
врска со меѓународните лицитации и конкурси; 

30) за продажба на стоки и вршење услуги на стран-
ски лица во Југославија за девизи, во согласност со пропи-
сите. 

9. Ако по поднесувањето на пријава за склучен дого-
вор е изменет странскиот односно домашниот содогово-
рач во тој договор, организацијата на здружен труд е 
должна да поднесе нова пријава и барање за поништување 
на порано поднесената пријава. 

Ако по поднесувањето на пријава за склучен договор 
дошло до "промени на елементите во договорот склучен со 
странскиот содоговарач, освен елементите од став 1 на 
оваа точка, организацијата на здружен труд е, должна да 
изврши измени во поднесената пријава за склучен договор 
во рок од 15 дена од денот на престанувањето на промена-
та во договорот склучен со странскиот содоговарач. 

На начинот пропишан во став 2 на оваа точка, орга-
низацијата на здружен труд ќе постапи и ако правата и об-
врските од поранешниот склучен договор ги презел друг 
странски содоговарач, како и во случајот од став 1 на оваа 
точка, ако е веќе реализиран дел од склучената работа. 

Ако царинските органи при царинењето на стоки ут-
врдат дека вистинската состојба на стоките во поглед на 
количината, видот, квалитетот, вредноста и формите на 
извозот и увозот не им одговара на пбдатоците наведени 
во пријавата за склучен договор, организацијата на 
здружен труд е должна во рок од 15 дена од денот на пра-
восилноста на решението на царинарницата, со кое е на-
ложено поднесување на исправна документација, да из-
врши измена на пријавата за склучен договор, заради 
усогласување со вистинската состојба. 

Ако се царинат стоки при увозот, царинските органи, 
покрај податоците од став 4 на оваа точка, утврдуваат да-
ли се врши увоз во предвидената динамика на увозот. 

Ако динамиката на извршениот увоз не е во соглас-
ност со динамиката на увозот наведена во пријавата, ца-
ринарницата ќе ги царини стоките и за тоа ќе го извести 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Стопан-
ската комора на Југославија. 

Измени во поднесената пријава за склучен договор, 
во смисла на ст. 3 и 4 од оваа точка, се вршат со поднесу-
вање на барање до овластената банка за измена на прија-
вата во кое се внесуваат податоците што се менуваат, со 
повикување на бројот и датумот на порано поднесената 
пријава за склучен договор. 

Барањето за измена на пријавата се поднесува во пет 
примероци со кои се постапува на начинот од точка 2 на 
оваа наредба. Кон барањето за измена на пријавата подно-
сителот на барањето прилага на увид и примерок на прво-
битно прифатената пријава за склучен договор во која се 
врши измена кој овластената банка му го враќа на подно-
сителот откако на истиот ќе ги стави ознаката „Реклами-
рано", називот на овластената банка, датум и потпис. 

Кон барањето за измена на пријавата за склучен до-
говор организацијата на здружен труд и ја прилага на ов-
ластената банка и документацијата врз основа на која е 
пополнете барањето за измена на пријавата. 

Овластената банка нема да го прифати барањето за 
измена на пријавата за склучен договор ако од податоците 
во пријавата односно од барањето за измена на пријавата 
и приложената документација утврди дека тие измени не 
се во согласност со прописите. 

а 
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10. Организациите на здружен труд не се должни да 
поднесат барање за измена на пријавата за склучен дого-
вор од точка 9 на оваа наредба, за извозни и увозни работи 
за волуминозни стоки, растурен товар, товар во цистерни, 
ако количината на извезените односно на увезените стоки 
не преминува 2% од договорената количина, како и за ра-
боти кај кои вредноста на повеќе извезените стоки однос-
но услуги не го преминува износот од 10.000 динари во од-
нос на вредноста наведена во пријавата за склучен дого-
вор. 

П. Организациите на здружен труд што купуваат 
странски стоки од консигнационен склад на странски сто-
ки во Југославија (точка 8 одредба под 9), пред извршено-
то плаќање на организацијата на. здружен труд - застап-
ник на странска фирма во Југославија и преземањето на 
стоките, ова купување и го пријавуваат на овластената 
банка на образецот 1450-К што го пропишува Народната 
банка на Југославија. 

Кон налогот од став 1 на оваа точка организациите 
на здружен труд ја прилагаат и потребната документација 
(профактура на организацијата на здружен труд - застап-
ник на странска фирма во Југославија и докази за изврше-
ното товарење на правото на увоз и плаќање и др.) врз ос-
нова на која е издаден налогот. 

Овластената банка ќе одбие да го завери налогот од 
став 1 на оваа точка, ако од налогот и приложената доку-
ментација утврди дека купувањето на странски стоки од 
консигнационен склад не е во согласност со прописите. 

Налозите од став 1 на оваа точка се запишуваат во 
„Регистарот на заверените налози за плаќање", кој 
содржи: шифра на овластената банка, регистарски број, 
датум на регистрирањето на налогот, назив на налогода-
вецот, реден број на барањето за измена на налогот и да-
тум на поднесувањето, а кој се води кај секоја овластена 
банка на образецот што е отпечатен кон оваа наредба и 
претставува нејзин составен дел. 

Измени на податоците во образецот на налогот 
1450-К се вршат пред преземањето на стоките, со поднесу-
вање на барање за измена што го пропишува Народната 
банка на Југославија. 

12. Ако договорот склучен со странски содоговарач, 
според кој, во смисла на точка 1 од оваа наредба, е подне-
сена пријава за склучен договор, биде раскинат или на 
друг начин престане да важи, организацијата на здружен 
труд е должна да и поднесе пријава за раскинување на 
склучениот договор или за друг начин на престанување на 
договорот на овластената банка во рок од 10 дена од де-
нот на раскинувањето на договорот. Овластената банка се 
известува со поднесување на барање за поништување на 
пријавата во пет примероци кон кои се прилагаат сите 
примероци на прифатената пријава и пријавата за изврше-
ните измени на таа пријава што се поништуваат. Прило-
зите дијагонално се прецртуваат и над линијата се испи-
шува зборот „Поништено". 

Ако според пријавата за склучен договор од став 1 на 
оваа точка е веќе реализиран дел од склучената работа, 

организацијата на здружен труд поднесува барање за из-
мена на пријавата за склучен договор. 

Организацијата на здружен труд што користела реес-
контен кредит е должна, во случај на раскинување на дого-
ворот за тој кредит, кон барањето за поништување на при-
јавата, наместо примерокот на пријавата кој и е даден на 
банката кон барањето за добивање на реесконтен кредит, 
да поднесе потврда на банката кај која користела реескон-
тен кредит дека договорот за реесконтен кредит е раски-
нат. Пријавата ја задржува банката кон документацијата 
врз основа на која е одобрен кредитот. 

По прифаќањето, оригиналот и една копија од бара-
њето со која се пријавува поништувањето на пријавата, 
овластената банка ги задржува за свои потреби. Другите 
копии на барањето му ги враќа на подносителот на бара-
њето заедно со еден примерок на поранешната пријава со 
ознака „Поништено". 

13. Во почетокот на секоја година, а најдоцна до 31 ја-
нуари, организацијата на здружен труд - извозник однос-
но увозник и поднесува на овластената банка пријава за 
неизвршениот извоз односно пријава за неизвршениот 
увоз на стоки односно на услуги, за неизвршениот дел на 
склучената и пријавената работа со состојба на 31 декем-
ври од претходната година. 

14. Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 го-
дина, пријавите за склучени договори и се поднесуваат на 
народната банка на републиката односно на народната 
банка на автономната покраина на чија територија е се-
диштето на организацијата на здружен труд која поднесу-
ва пријава, а одредбите од оваа наредба што се однесуваат 
на овластените банки, во тој период се однесуваат на на-
родните банки на републиките односно на народните бан-
ки на автономните покраини. 

15. Организациите на здружен труд што до 31 декем-
ври 1985 година не извршиле извоз односно увоз по прија-
вите за склучени договори за надворешнотрговски промет 
се должни на народната банка на републиката односно на 
народната банка на автономната покраина, најдоцна до 15 
февруари 1986 година, да и поднесат пријава за склучен 
договор за извоз односно увоз, за неизвршениот дел на 
склучената работа, во смисла на Наредбата за начинот на 
усогласување на пријавите за склучените договори за над-

(ворешнотрговскиот промет поднесени до 31 декември 
' 1985 година со прописите што се применуваат во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85). 

16. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 
престанува да важи Наредбата за начинот и роковите за 
поднесување пријави за склучените договори за надвореш-
нотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77, 
53/78,. 19/83, 20/85 и 67/85). 

17. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

П. Бр. 24004 
19 декември 1985 година Сојузен секретар 

Белград з а надво.решна трговија, 
д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

Страна бр. 

. РЕГИСТАР НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 
ЗА 

ШИФРА НА СЕДИШТЕТО НА БАНКАТА ГОДИНА НА УПИСОТ 

Регистарски 
број 

Датум на 
прифаќањето 
на пријавата 

Назив на извозникот 
- увозникот 

Склучен договор Барање за измена Регистарски 
број 

Датум на 
прифаќањето 
на пријавата 

Назив на извозникот 
- увозникот Број Датум Регистарски 

број 
Датум 

на 
прифаќањето 

1 2 3 4 5 6 7 

Страна бр. 
РЕГИСТАР НА НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ 1450-К 

ШИФРА НА СЕДИШТЕТО НА БАНКАТА - ,ГОДИНА НА УПИСОТ 

Регистарски 
број 

Датум 
на прифаќањето 

на налогот 
Назив на увозникот 

Склучен договор Барање за измена Регистарски 
број 

Датум 
на прифаќањето 

на налогот 
Назив на увозникот 

Број Датум Број 
на налогот (од 
Рубриката 4) 

Датум 
на 

прифаќањето 
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874. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УП-
ЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА 
ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИ-
ЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИ-
ХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КО-

РИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и на други самоу-
правни организации и заедници, за начинот на уплатува-
ње на тие приходи и за начинот на известување на корис-
ниците на Тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84, 67/84 и 5/85) во точка 41 став 1 одредбите под 1 и 2 
се менуваат и гласат: 

„1) на сметката бр. 842-1968 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопанство-
то по основ на задолжителниот заем од 1985 година; 

2) на сметката бр. 842-1973 - Деловни средства на ор-
ганизациите на здружен труд од областа на стопанството 
по основ на задолжителниот заем од 1986 година". 

2. Во точка 56, во табелата во колона 3 зборовите: 
„Стари град" се заменуваат со зборот: „Белград", а во ко-
лона 4 бројот: „018" се заменува со бројот: „ООО". 

3. Во точка 59 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„1) преодната сметка бр. 842-2068 - Средства за за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП Косо-
во за 1985 година; 

2) преодната сметка бр. 842-2073 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП Косо-
во за 1986 година". 

4. Точка 65 се менува и гласи: 
„Приходите на буџетот на федерацијата од царини и 

од други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 
1985 година и делот од приходите на основниот данок на 
промет на производи за прометот остварен до 31 јануари 
1986 година, се уплатуваат во корист на буџетот на феде-
рацијата согласно со член 23 став 3 од Законот за извршу-
вање на буџетот на федерацијата за 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84). 

При уплатата на приходите од царини и од други 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1985 го-
дина и на делот од приходите на основниот данок на про-
мет на производи за прометот остварен до 31 декември 
1985 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1986 година, 
уплатителите на тие приходи на сите налози за уплата ќе 
назначат во горниот десен агол „за 1985 година". 

Заради разграничување на приходите од став 1 на 
оваа точка меѓу 1985 и 1986 година, уплатителите на при-
ходи, при уплатата на приходите од царини и од други 
увозни давачки и на делот на приходите од основниот да-
нок на промет на производи за. прометот остварен во јану-
ари 1986 година, на сите налози за уплата ќе назначат во 
горниот десен агол: „за 1986 година". 

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Бр. 6-3556/4 
6 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клемеичич, с.р. 

875. 
Врз основа на член бб став 1 точ. 9 и 18 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 150 став 3 од За-
конот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), а заради спроведување на член 61 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ОД СТРАНА НА НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИ-

ТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Со оваа одлука, заради единствено спроведување 

на прописите, се пропишуваат начинот на вршење контро-
ла на спроведувањето на прописите за мерките на заед-
ничката емисиона, парична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика и начинот на 
вршење контрола на применувањето на законите и пропи-
сите што го регулираат девизното работење и кредитните 
односи со странство (во натамошниот текст: контрола на 
спроведувањет на прописите) од страна на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини. 

2. Контрола на спроведувањето на прописите од 
страна на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, Народната банка на Ју-
гославија врши: 

1) со преглед на извештаите и на книговодствената и 
друга документација во Народната банка на Југославија; 

2) со преглед на документацијата за извршената кон-
трола на банките и на другите финансиски организации 
што ја извршиле народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини, а што се должни 
да и ја доставуваат на Народната банка на Југославија, и 
тоа: на записниците за извршената контрола, на донесени-
те решенија со кои народната банка го одбива барањето 
на банката за користење средства од примарната емисија, 
решенијата за преземање мерки спрема банките и другите 
финансиски организации и решенијата за запирање на 
траењето на преземените мерки, официјалните белешки за 
окончување на постапката, пријавите поднесени до над-
лежните органи за прекршоци, стопански престапи или 
кривични дела и на актите на надлежните органи донесени 
во врска со поднесените пријави; 

3) со непосреден преглед на документацијата во на-
родната банка на републиката и народната банка на авто-
номната покраина. 

3. Работниците во Народната банка на Југославија 
можат да вршат контрола над спроведувањето на пропи-
сите со непосреден преглед на документацијата во народ-
ната банка на републиката и народната банка на автоном-
ната покраина само врз основа на овластување, во кое е 
определен и предметот на контролата. 

4. Народната банка на републиката и односната на-
родна банка на автономната покраина кај која се врши 
контрола над спроведувањето на прописите со непосреден 
преглед, е должна да му обезбеди на овластениот работ-
ник во Народната банка на Југославија увид во сета доку-
ментација со која располага, како и, по негово барање, да 
му поднесе и достави други податоци и извештаи што се 
однесуваат на предметот на контролата. 

5. за извршената контрола над спроведувањето на 
прописите кај народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина овластениот 
работник во Народната банка на Југославија составува из-
вештај, кој и се доставува на Народната банка кај која е 
извршена контрола. 

На фактичката состојба утврдена во извештајот на-
родната банка кај која е извршена контрола над спроведу-
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вањето на прописите може да стави писмени забелешки во 
рок од осум дена од денот на доставувањето на извешта-
јот. 

6. Ако од наодите на контролата над спроведувањето 
на прописите, извршена според точка 2 на оваа одлука, 
произлегува дека народната банка на републиката или на-
родната банка на автономната покраина не ги спроведува-
ла прописите, наодите на контролата ќе му се достават на 
разгледување на Советот на гувернерите, кој за тоа доне-
сува заклучок. 

За донесениот заклучок на Советот на гувернерите се 
известува советот на народната банка на републиката од-
носно советот на народната банка на автономната покра-
ина за која е утврдено дека не ги спроведувала прописите, 
ако постои основано сомневање дека со контролата ут-
врдените неправилности содржат и обележја на стопански 
престап или кривично дело, Народната банка на Југосла-
вија е должна да поднесе пријава до надлежниот орган. 

7. За извршените контроли над спроведувањето на 
прописите од страна на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини, Народната 
банка на Југославија најмалку еднаш тримесечно израбо-
тува извештаи што ги доставува до Советот на гувернери-
те, до народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење кон-
трола на спроведувањето на прописите од страна на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77). 

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

О. бр. 118 
20 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

876. 
Врз основа на член бб 1 точка 18 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 150 став 3 од Зако-
нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), а заради спроведување на член 58 став 7 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВА ПОСТАПКА ВО ПРИМЕ-
НАТА НА МЕРКИТЕ СПРЕМА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ 

ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИ 
1. Со оваа одлука се уредува еднакво постапување на 

Народната банка на Југославија, на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
при контролата на банките и другите финансиски органи-
зации што ги применуваат прописите донесени заради 
спроведување на заедничката емисиона, парична и девиз-
на политика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика, на прописите од областа на девизното работење и 
кредитните односи со странство и прописите со кои е ре-
гулиран платниот промет со странство и девизно валутни-
те работи во Југославија (во натамошниот текст: прописи-
те) и се определува редоследот во примената на мерките 
спрема банките и другите финансиски организации што не 
се придржуваат кон тие прописи. 

2. Контрола на банките и другите финансиски орга-
низации, во смисла на оваа одлука, врши народната банка 
на републиката односно народната банка на автономната 
покраина, надлежна спрема седиштето на банката и друга 
финансиска организација, а контрола на сите банки и дру-
ги финансиски организации на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија врши На-
родната банка на Југославија. 

Контрола на деловната единица и на деловниот орга-
низационен дел на банката и на друга финансиска органи-
зација врши народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина надлежна према 
седиштето на деловната единица и деловниот организаци-
онен дел на банката и друга финансиска организација, а 
должна е таа контрола да ја изврши на барање од народ-
ната банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина, надлежна спрема седиштето на 
банката и другата финансиска организација. 

Ако банката и друга финансиска организација корис-
тат средства од примарната емисија кај народната банка 
на републиката односно народната банка на автономната 
покраина, која во смисла на став 1 од оваа точка, не е над-
лежна да врши контрола на нејзиното работење, на бара-
ње од народната банка кај која банката^ друга финансис-
ка организација користи средства од примарната емисија, 
контрола е должна да изврши народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната покраи-
на надлежна спрема седиштето на таа банка и другата фи-
нансиска организација. 

Во контролата од став 2 на оваа точка може да учес-
твува и народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина надлежна спре.ма се-
диштето на банката и другата финансиска организација, а 
во контролата од став 3 на оваа точка може да учествува и 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина која на банката односно на дру-
га финансиска орган-изација и одобрила користење на 
средствата од примарната емисија. 

3. Контрола во смисла на оваа одлука народната бан-
ка врши: 

1) со преглед на извештајот и на друга документација 
што ќе ги добие од банката и од друга финансиска органи-
зација, како и со преглед на друга документација со која 
располага народната банка, а која се однесува на работе-
њето на банката и на друга финансиска организација; 

2) со непосреден преглед на деловните книги и на 
друга документација во банката и во друга финансиска ор-
ганизација. 

При вршењето на контролата од став 1 на оваа точ-
кка, народната банка може да прегледа: 

1) соодветна документација кај организацијата на 
здружен труд и кај друг учесник во девизното работење и 
кредитните односи со странство; 

2) деловните книги и друга документација на крајни-
те корисници на средства добиени по основ од чл. 19, 20, 
20а, 21 и 32 од Законот на Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини. 

4. Народната банка е должна да обезбеди постојано и 
навремено да се врши контролата од точка 3 став 1 на од-
редбата под 1 на оваа одлука. 

Ако врз основа на извршената контрола од став 1 на 
оваа точка се утврди дека банката, односно друга финан-
сиска организација не се придржувала кон прописите, на-
родната банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од се-
дум дена од денот на приемот на изештајот и на друга 
документација, да состави записник и да и го достави на 
банката односно на друга финансиска организација. 

Банката, односно друга финансиска ординација 
може да стави забелешки на наодот во записникот за из-
вршената контрола во рокот што го определила народна-
та банка, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 
осум дена од денот на доставувањето на записникот. 

5. Народната банка врши контрола на примената на 
прописите спрема утврдената програма, односно планот 
за работа за определен период и тоа со непосреден пре-
глед на деловните книги и на другата документација во 
банката и во друга финансиска организација. 

При вршењето на контролата од став 1 на оваа точка, 
народната банка е должна да изврши и контрола на из-
вештајот и на другата документација што банката, однос-

-f. 
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но друга финансиска организација во изминатиот период 
и ја доставила на народната банка и, ако утврди дека во 
извештајот податоците не се точни, должна е тоа да го на-
веде во записникот за извршената контрола. 

За извршената контрола се сочинува записник што 
народната банка и го доставува на банката, односно на 
друга финансиска организација заради давање забелешки. 

На наодот во записникот 'за извршената контрола, 
банката односно друга финансиска организација може да 
стави забелешки во рокот што ќе го одреди народната 
банка, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 15 де-
на од денот на доставувањето на записникот. 

6. Ако при вршењето на контролата е извршен и пре-
глед на документацијата кај корисниците на општествени 
средства од точка 3 став 2 на оваа одлука, во записникот 
за извршената контрола на банката односно на друга фи-
нансиска организација се внесуваат и наодите што се ут-
врдени со тој увид, како и доказите со кои тие се потврду-
ваат. 

7. Ако банката односно друга финансиска организа-
ција, во оставениот рок за поднесување забелешки на за-
писникот за извршената контрола од точка 4 став 3 и точ-
ка 5 став 4 на оваа одлука, основано не ги оспорила наоди-
те во записникот или не доставила докази дека во тој рок 
ги отстранила неправилностите утврдени со контролата, 
народната банка е должна во рок од 15 дена од денот на 
истекот на тој рок да донесе решение ,со кое на банката од-
носно на друга финансиска организација ќе и наложи не-
правилностите утврдени во текот на контролата да ги от-
страни, да определи рок за усогласување на работењето со 
прописите и да презе.ме мерки по редоследот утврден со 
оваа одлука. Народната банка е должна во решението да 
наведе дека преземената мерка спрема банката односно 
спрема друга финансиска организација се продолжува ако 
во оставениот рок не се отстранети утврдените неправил-
ности. 

За извршената контрола од точ. 2 и 3 на оваа одлука, 
решение донесува народната банка на републиката однос-
но народната банка на автоно.мната покраина надлежна 
спрема седиштето на банката и спрема друга финансиска 
организација. 

8. Во согласност со точка 7 на оваа одлука, народната 
банка презема спрема банката односно спрема друга фи-
нансиска организација мерка запирање на понатамошно 
кредитирање и купување на хартии од вредности кај на-
родните банки. / 

Ако банката, односно друга финансиска организација 
не ги користи средствата од примарната емисија кај на-
родните банки, народната банка спрема таа банка односно 
спрема друга финансиска организација, покрај мерката за-
пирање на понатамошно кредитирање и купување на хар-
тии од вредности, презема и мерка ограничување на обе-
мот на пласманот. 

Во решението народната банка го определува рокот 
за усогласување на работењето со прописите и рокот на 
траењето на преземената мерка од став 1 односно од став 
2 на оваа точка кој не може да биде подолг од 30 дена, сме-
тајќи од денот на доставувањето на решението. 

Ако банката односно друга финансиска организација 
во текот на контролата или дополнително, пред донесува-
њето на решението од став 3 на оваа точка, ја отстранила 
неправилноста утврдена во текот на контролата и за тоа и 
доставила на народната банка соодветни докази, за таа 
банка односно друга финансиска организација, народната 
банка не донесува решение за усогласување на работењето 
со прописите туку составува официјална белешка дека не-
правилностите се отстранети и постапката е завршена, но 
согласно со член 58 став 9 од Законот за Народната банка 
на Југославија,и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, поднесува пријава до надлежниот 
орган за дејствијата и делата што се казниви по законот. 

9. Ако банката, односно друга финансиска организа-
ција, во рокот определен со решението од точка 8 на оваа 
одлука не го усогласи своето работење со прописите, на-
родната банка е должна во рокот до 15 дена од денот на 
истекот на тој рок да донесе решение со кое спрема банка-
та односно спрема друга финансиска организација ќе пре-
земе мерка ограничување на обемо,т на пласманот, огра-
ничување на задолжувањата во странство и други санкции 
предвидени со сојузен закон. 

Ако народната банка со решението донесено во сог-
ласност со тачка 8 став 2 на оваа одлука презела спрема 
банката, односно спрема друга финансиска организација 
мерка запирање на понатамошно кредитирање и купување 
на хартии од вредност и мерка ограничување на обемот на 
пласманите со решението од став 1 на оваа точка ќе презе-
ме мерка ограничување на задолжувањето во странство и 
други санкции предвидени со сојузен закон. 

Во решението што го донесува во согласност со ст. 1 
и 2 на оваа точка, народната банка го определува рокот за 
усогласување на работењето со прописите и рокот на тра-
ењето на преземените мерки, кој не може да биде подолг 
од 30 дена од денот на доставување на решението. 

Ако е преземена мерка ограничување на обемот на 
пласманите, во смисла на оваа одлука, спрема банката, од-
носно спрема друга финансиска организација, таа банка, 
односно друга финансиска организација не може да ги зго-
лемува пласманите над состојбата на денот на донесува-
њето на решението, а ако таа состојба е над дозволениот 
пораст, со решението ќе и се ограничат пласманите на сос-
тојбата на дозволениот пораст. 

10. Народната банка е должна да донесе решение за 
запирање на примената на преземените мерки ако утврди 
дека банката односно друга финансиска организација по 
донесување на решените за преземената мерка го усогла-
сена своето работење со прописите. 

11. Ако банката, односно друга финансиска организа-
ција во рокот определен со решението од точка 9 на оваа 
одлука, не го усогласила своето работење со прописите, 
народната банка е должна во рок од 10 дена од денот на 
истекот на рокот предвиден во точка 9 на оваа одлука, да 
бара од собранието на банката односно од друга финан-
сиска организација, во рамките на својата надлежност, да 
преземе мерки работењето на банката, да се усогласи со 
прописите. Народната банка ќе определи рок од 30 дена 
сметајќи од денот на доставувањето на барањето на со-
бранието на банката за усогласување на работењето со 
прописите, а за поднесеното барање ќе го извести собрани-
ето на општествено-политичката заедница која врши над-
зор над законитоста на работата на банката, односно на 
друга финансиска организација. 

Во рокот што го определило собранието на банката, 
односно друга финансиска организација за примена на 
преземените мерки заради усогласување на работењето со 
прописите, преземените мерки на народната банка се при-
менуваат се додека банката, односно друга финансиска ор-
ганизација не постапи по решението на народната банка. 

Ако со мерките што ги презело собранието на банка-
та според одредбата на став 2 од оваа точка, не е обезбеде-
но законито работење на банката, односно на друга фи-
нансиска организација, народната банка е должна да при-
стапи кон наплата на сите свои побарувања и на банката 
односно на друга финансиска организација да и го одземе 
правото да врши девизно работење. 

Во решението што народната банка го донесува во 
согласност со став 3 од оваа точка, ќе се наведе дека банка-
та, односно друга финансиска организација е должна, во 
рок од 30 дена од денот на доставување на решението, да 
ги намири сите долгувања спрема сите народни банки, без 
оглед на тоа по кој основ тие настанале, дека и се одзема 
правото да врши платен промет со странство и кредитни 
работи со странство и девизно-валутни работи во Југосла-
вија, и да ги ликвидира своите работи по основ на овлас-
тувањето што и е дадено и да ги укине своите сметки во 
странство. 

12. Ако народната банка со контрола утврдила дека 
банката односно друга финансиска организација за која, 
во смисла на оваа одлука, е донесено решение за преземе-
ната мерка и понатаму не се придржува кон прописите, 
народната банка со ново решение ќе и наложи отстранува-
ње на утврдените неправилности и ќе определи рок за 
усогласување на работењето со прописите, како и рок за 
траење на преземената мерка, во согласност со оваа одлу-
ка. 

13. Контрола на примената на прописите, во смисла 
на оваа одлука, првенствено се должни да вршат народни-
те банки на републиките односно народните банки на ав-
тономните покраини, кои се одговорни за навремено 
вршење на контрола, како и за преземање мерки спрема 
банките односно спрема други финансиски организации. 
Наместо народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина, контрола на банка-
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та и на друга финансиска организација може да изврши 
Народната банка на Југославија ако' за определената кон-
трола се укажала потреба или ако народната банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната по-
краина за тоа навремено се договорила со Народната бан-
ка на Југославија. 

Ако народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина не извршила контро-
ла на банката, односно на друга финансиска организација, 
или не презела мерки спрема банката, односно спрема 
друга финансиска организација, Народната банка на Ју-
гославија е должна да ја изврши тда контрола и да ги пре-
земе тие мерки. 

14. Записникот за извршената контрола, решението 
со кое народната банка го одбива барањето на банката за 
користење на средств,ата од примарната емисија, решени-
ето за преземената мерка спрема банката односно спрема 
друга финансиска организација, како и решението за запи-
рање на траењето на преземената мерка и официјална бе-
лешка за завршување на постапката, народната банка на 
републиката односно народната банка на автономната по-
краина е должна, истовремено со доставувањето на банка-
та односно на друга финансиска организација, да и ја до-
стави и на Народната банка на Југославија. 

15. Народната банка на Југославија е должна месечно 
да го известува Советот на гувернерите за утврдените не-
правилности во работењето на банките и на други финан-
сиски организации и за мерките што народните банки ги 
презеле заради усогласување на нивното работење со про-
писите. 

16. Пријавите од став 4 точке 8 на оваа одлука народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, освен на надлежниот орган, ги доставува-
ат истовремено и до Народната банка на Југославија а за 
нивниот исход ја известуваат Народната банка на Југосла-
вија тримесечно.1 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење кон-
трола на работењето и за обезбедувањето еднаква постап-
ка во примената на мерките спрема банките и другите фи-
нансиски организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/85). 

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

О. бр. 1119 
20 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, с. р. 

877. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОП-
ШТЕСТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина може на организација 
на здружен труд регистрирана за вршење надворешно-
трговски промет и на друго општествено правно лице да 
им даде одобрение да држат девизи на сметка во стран-
ство, кај странска банка првокласен кореспондент на бан-
ката овластена за работи со странство, под условите ут-
врдени со оваа одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз ос-
нова на барање од организацијата на здружен труд или од 
друго општествено правно лице најдолго за една година. 

Ако организцијата на здружен труд или друго оп-
штествено правно лице има потреба девизите да ги држи 
во странство подолго од една година, таа е должна пред 
денот на истекот на текуштата година на народната банка 
на републиката односно на народната банка на автоном-
ната покраина да и поднесе ново барање. 

2. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на организација-
та на здружен труд да и даде одобрение да држи девизи на 
сметка во странство: 

1) за изведување инвестициони работи во странство 
до 20% од вредноста на склучената работа, и тоа: 

- за дел од авансот примен од странскиот партнер, 
ако со договорот за изведување инвестициони работи во 
странство тој дел од авансот е обусловен со држење деви-
зи на сметка во странство, или за дел на странскиот кре-
дит добиен за финансирање'на таа работа, ако со догово-
рот за кредит тој дел од кредитот е обусловен со држење 
девизи на сметка во странство со доставување фотокопија 
од тој договор кон барањето за издавање одобрение, 

- за потребите на снабдувањето и одржувањето на 
единиците преку кои се изведуваат инвестициони работи 
во странство (обезбедување, сместување и исхрана на ра-
ботниците) и за трошоците во врска со редовното текуш-
то одржување на просториите (канцеларии, мензи, спални 
и др.) - во височина на едномесечните просечни трошоци 
за тие намени, а според претсметката што се поднесува 
кон барањето за издавање одобрение; 

2) за вредноста на инвестиционите работи со наплата 
во локална валута (која не може да се трансферира), за ко-
ја е добиено одобрение од народната банка на република-
та односно од народната банка на автономната покраина 
за наплата на дел од побарувањата во друга валута а не во 
онаа што е пропишана, со тоа што кон барањето се при-
ложува односното одобрение; 

3) за давање кауција или полагање депозит за добро, 
квалитетно и навремено извршување на определени рабо-
ти, ако странскиот содоговорач тоа го обусловува, со под-
несување на докази, и тоа: фотокопии на договорот или 
барањето на странскиот содоговорач односно на условите 
од распишаната лицитација или фотокопија на прописот 
на странската земја кој предвидува обврска за давање кау-
ција или полагање депозит за извршување на таа работа; 

4) за плаќање услуги во странство од страна на орга-
низациите на здружен труд што вршат услуги во меѓуна-
родниот стоковен и патнички сообраќај и од страна на за-
едниците за осигурување на имоти и лица односно на за-
едниците за реосигурување само во оние случаи во кои со 
прописот на односната земја не е можно да се изврши пла-
ќање и наплатување на овие услуги преку ќонтокорентна 
сметка - до височина на просечните месечни трошоци од 
претходната година утврдени врз основа на книговодстве-
ните податоци, што се прилагаат кон барањето за добива-
ње одобрение. Кон барањето се прилага и потврда од дип-
ломатското односно конзуларното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство или потврда од заедничкото стопанско пре-
тставништво на Стопанската комора на Југославија во од-
носната земја дека прописот на таа земја не овозможува 
плаќање и наплатување на овие услуги преку контокорен-
тна сметка. 

Барањето на организацијата на здружен труд треба 
да содржи основ, износ и вид на девизите за кои се бара 
одобрение, како и назив на земјата и на банката кај кои се 
држат девизите, кои податоци народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната покраи-
на посебно ги внесува во одобрението. Кон барањето, по-
крај писмено образложение, се приложува позитивно мис-
лење на домашната овластена банка за бонитетот на 
странската банка од точка 1 на оваа одлука и соодветна 
документација пропишана со оваа точка. 

3. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на деловната за-
едница, банката, задругата, комората или на друго општо 
здружение, на самоуправната интересна заедница или на 
друга самоуправна организација и заедница, општестве-
но-политичка и друга општествена организација и на дру-
го општествено правно лице да им даде одобрение дел од 
остварените девизи, што според прописот на односната 

i I 
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земја не можат да се трансферираат, да се држи на сметка-
.та во странство. 

Општествените правни лица од став 1 на оваа точка 
во барањето го наведуваат основот според кој се остваре-
ни девизите, износот и видот на девизите, како и називот 
на земјата и на банката кај кои се држат девизите. Кон ба-
рањето како доказ се приложува извод од прописот на 
земјата во која се остварени девизите дека не е дозволен 
нивен трансфер, заверен од страна на дипломатското од-
носно конзуларното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна ,Република Југославија или на заедничкото 
стопанско претставништво на Стопанската комора на Ју-
гославија во односната земја. Кон барањето се приложува 
и одобрение од народната банка на републиката односно 
од народната банка на автономната покраина за наплата 
на дел од побарувањата.во друга валута а не во онаа што е 
пропишана. 

4. По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 од оваа 
одлука, организациите на здружен труд од точка 2 одред-
ба под 1, алинеја прва и одредба под 2 на оваа одлука и 
други општествени правни лица од точка 3 на оваа одлу-
ка, можат да држат нетрансферабилни (локални) валути 
во странство и- кај други банки, ако кон барањето при-
ложат и позитивно мислење од банката овластена за рабо-
ти со странство за бонитетот на таа странска банка. 

5. За работите што ги врши Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена одобре-
ние според оваа одлука издава Народната банка на Југос-
лавија - Воениот сервис. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да. важат Одлуката за условите под кои ли-
цата од член 79 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство можат да. држат девизи во 
странство („Службен лису на СФРЈ", бр. 53/83) и Одлука-
та за условите за давање одобрение на организациите на 
здружен труд да држат девизи во странство односно рабо-
тењето да го вршат преку контокорентна сметка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/85). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 годи-
на. 

О. бр. 120 
18 декември 1985 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер на Народната бан-
ка на Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

878. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТА ВО РАБОТЕЊЕ-
ТО СО СТРАНСТВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ ВО 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 
1. Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина може на организација 
на здружен труд да и даде одобрение наплата на извозот 
на стоки и услуги да изврши во ефективни странски пари, 
освен наплатите што се сметаат како менувачки работи 
согласно со Законот за вршење на менувачки работи и за 
прометот на ефективни странски пари во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 40/84) и со прописи-
те донесени врз основа на тој закон. 

Одобрение од став 1 на оваа точка може да и се изда-
де на организација на здружен труд под следните услови: 

1) стоките да се извезуваат од Југославија во соглас-
ност со важечките прописи; 

2) кон барањето за издавање одобрение да се при-
ложи одлука на надлежниот орган на управувањето на ор-

ганизацијата на здружен труд дека е согласен со наплата-
та во ефективни странски пари. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава поеди-
нечно за секое плаќање врз основа на барањето на органи-
зацијата на здружен труд, кон кое се прилага пропишана-
та документација. i 

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа точка, 
може да се издаде одобрение и за определен временски пе-
риод, но не за подолг од една година. 

2. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на организација 
на здружен труд што се занимава со определена надво-
решнотрговска работа, под услов да има склучен договор 
за вршење на менувачки работи, да и даде одобрение на-
плата на продадените стоки односно на дадените услуги 
да изврши во ефективни странски пари, и тоа: 

1) на организација на здружен труд која се занимава 
со продажба на домашни стоки и странски стоки во сло-
бодни царински продавници и на странски стоки во бесца-
ринските зони - од домашни физички лица и странски фи-
зички лица; 

2) на организација на здружен труд која се занимава 
со работи на продажба на странски стоки од консигнацио-
ни и потконсигнациони складови - од страна на физички 
лица; 

3) на организација на здружен труд која се занимава 
со снабдување на странски воздухоплови и бродови со го-
риво и мазиво, како и со снабдување на странски возду-
хоплови и бродови со земјоделски и прехранбени произво-
ди, технички материјал и други потрошни стоки - од 
странски лица; 

4) на организација на здружен труд која врши услуги 
во меѓународниот стоковен и патнички промет кога како 
овластен застапник на странски лица, непосредно или пре-
ку патнички односно туристички агенции, продава пат-
нички и стоковни возни исправи за сметка на странски ли-
ца што ги застапуваат за услуги дадени на странски лица 
во Југославија - од странски лица. 

Ефективните странски пари наплатени според одред-
бите од оваа точка се полагаат на посебна девизна сметка 
на организацијата на здружен труд согласно со член 100 
од Законот за девизното работење. 

3. Наплатување во ефективни странски пари и во че-
кови што гласат на странски пари, во смисла на оваа од-
лука, може да се врши само во валутите содржани во лис-
тата на курсевите на ефективните странски пари што ја 
издава надлежниот орган на меѓубанкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар. 

Ако за определени ефективни странски пари се вове-
дат посебни ограничувања, тие ограничувња важат и за 
наплатувањата во ефективни странски пари и во чекови 
што гласат на странски пари кои се вршат според оваа од-
лука. 

4. За работите што ги врши Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена, одоб-
рение според оваа одлука издава Народната банка на Ју-
гославија - Воениот сервис. 

5. На наплатите во ефективни странски пари што не 
се регулирани со оваа одлука се применуваат одредбите 
од Одлуката за условите под кои наплатувањето во Југос-
лавија се врши во ефективни странски пари, странски че-
кови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/82, 77/82, 4/83, 53/84 и 20/85). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои плаќа-
њето и наплатувањето во работењето со странство се 
врши во ефективни странски пари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/83 и 42/83). 

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

О. бр. 121 
18 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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879. 
Врз основа на член 50 ст. 1 и 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и на 
член бб став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 
ПРОМЕТОТ И СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ПЛАЌАЊЕТО И 
НАПЛАТУВАЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ПРЕКУ КОНТО-
КОРЕНТНА СМЕТКА, КАКО И НА ДРУГИ ПОДАТО-
ЦИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТИЕ ИЗ-

ВЕШТАИ 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица кои, врз основа на одобрението на на-
родната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина, држат девизи за сметка во 
странство, се должни на тие банки да им доставуваат три-
месечни извештаи за прометот и состојбата на таа сметка 
на начинот и во роковите утврдени со оваа одлука. 

Организациите на здружен труд од член 49 на Зако-
нот за девизното работење кои плаќањето и наплатување-
то на услугите го вршат преку контокорентна сметка се 
должни да и доставуваат на народната банка на републи-
ката односно на народната банка на автономната покраи-
на тримесечни извештаи за прометот и состојбата на кон-
токорентната сметка на начинот и во роковите утврдени 
со оваа одлука. 

2. Организациите на здружен труд од точка 1 став 1 
на оваа одлука и доставуваат на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на автономната 
покраина тримесечен извештај кој ги содржи следните 
податоци: одобрен износ и вид девизи што се држат на 
сметка во странство, почетно салдо, промет на сметката 
во странство, салдо на крајот на тримесечјето, основ спо-
ред кој девизите се држат во странство, како и називот на 
земјата и банката кај која се држат девизите и тоа до 25 во 
наредниот месец за претходното тримесечје. 

3. Организациите на здружен труд од точка 1 став 2 
на оваа одлука, и доставуваат на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на автономната 
покраина тримесечен извештај за извршените наплати и 
за плаќањата преку контокорентната сметка, како и за 
плаќањето и наплатите на услугите преку контокорентна-
та сметка согласно со меѓународните конвенции и догово-
ри, вклучувајќи го и салдото на почетокот и на крајот на 
тримесечно, а врз основа на книговодствените податоци 
за таа сметка и тоа до 25 во наредниот месец за претход-
ното тримесечје. Наведените податоци се даваат по видо-
ви услуги во соодветна валута со ознака на земјата и тоа 
посебно за секоја контокорентна сметка во рамките на деј-
ностите. 

4. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина и доставува на Народ-
ната банка на Југославија збирни тримесечни, шестоме-
сечни, деветтомесечни и годишни извештаи врз основа на 
примените податоци од организациите на здружен труд и 
другите општествени правни лица на начинот од точ. 2 и 3 
на оваа одлука, во рок од 40 дена од денот на истекот на 
периодот за кој се поднесува извештајот. 

Извештајот од став 1 точка 1 на оваа одлука се доста-
вува на образец број 1, а извештајот од став 1 на точка 2 
на оваа одлука на образец број 2, кои се отпечатени кон 
оваа одлука и претставуваат нејзин составен дел. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за податоците што органи-
зациите на здружен труд се должни да ги доставуваат до 
народната банка на републиката односно до народната 
банка на автономната покраина во врска со работењето 
преку сметки во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77). 

Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 годи-
на. 

О. бр. 122 
18 декември 1985 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југос-
лавија, 

Радован Макиќ, с. р. 

Образец број 1 
Народна банка  

ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПРОМЕТОТ И СОСТОЈБАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ГИ ДРЖАТ НА СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД ; ДО 

(во илјади дин. по курсот од чл. 35 став 2 на ЗДР) 

Реден Основ од Одлуката 
Број на 
одобреа 
нието 

вид на С тР а н с к а 
в и д н а банка валутата 

Одо-
брен 
износ 

Салдо на 
почетокот Промет 

Салдо на 
крајот на 

број Основ од Одлуката 
Број на 
одобреа 
нието 

вид на С тР а н с к а 
в и д н а банка валутата 

Одо-
брен 
износ 

на извеш-
тајниот пе-
риод 

Уплата Исплата 
извештај-
ниот пе-

риод 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Конвертибилни 
да се наведе 
- основ од Одлуката 
Вкупно 

II Клиринг 
да се наведе 
- основ од Одлуката 
Вкупно: 

III Локални валути 
да се наведе 
- Основ од одлуката 
Вкупно: . . . 

(Печат и потпис на овластеното лице) 
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Образец број 2 
Народна банка 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПРОМЕТОТ И СОСТОЈБАТА НА КОНТОКОРЕНТНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ЧЛЕН 49 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 

(во илјади дин. по курсот од чл. 35 ст. 2 на ЗДР) 

Реден 
број Организација на здружен труд Вид на 

услуга 
Земја и 
вид на 
валута 

Стран-
ска 

банка 

Салдо на по-
четокот на из-

вештајниот 
период 

Промет Салдо на кра-
јот на извештаЈ-

Уплата Исплата НИОт период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Конвертибилни 
дејности 

Вкупно: 

II Клиринг 
дејности 

Вкупно: 

III Локални валути 
дејности 

Вкупно: 

(Печат и потпис на овластеното лице) 

880 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/83), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ 

ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО 

1. Домашни лица и странски лица можат во патнич-
киот промет со странство да изнесуваат од Југославија од-
носно да внесуваат во Југославија ефективни динари до 
износ од 5.000 динари по лице, и тоа еднаш годишно при 
првото излегување од Југославија односно при првото 
влегување во Југославија, а при секое следно излегување 
од Југославија односно влегување во Југославија во текот 
на истата година - до износ од 2.000 динари по лице, и тоа 
во апоени од 1.000 динари и помали. 

2. Во пограничниот промет (двосопственички и ма-
лограничен) двосопствениците можат секојдневно да вне-
суваат во Југославија и да изнесуваат од Југославија ефек-
тивни динари до износ од 1.000 динари, а другите корис-
ници на исправи во малограничниот промет месечно ефек-
тивни динари до износ од 2.000 динари во дозволените 
апоени, ако со меѓудржавна спогодба не е определено пои-
наку. 

3. Ако влегувањето во определена земја е обусловено 
со замена на динари за соодветен износ на национална ва-
лута, а динарскиот износ од точ. 1 и 2 на оваа одлука не е 
доволен, југословенските граѓани можат да изнесуваат и 
износ на динари поголем од износите утврдени во точ. 1 и 
2 на оваа одлука, но не повеќе од износот на динари кој е 
потребен за замена во определена национална валута. 

4. Јубиларни и пригодни ковани пари изданија на На-
родната банка на Југославија домашни лица и странски 
лица можат да внесуваат во Југославија без ограничување. 

Јубиларни и пригодни ковани пари од став 1 на оваа 
точка странски лица можат да изнесуваат на Југославија 

само со исправа од царинарницата за пријавување на тие 
пари при нивното внесување односно со пресметка на ов-
ластениот продавач за нивното купување во Југославија. 

Јубиларни и пригодни ковани пари од став 1 на оваа 
точка домашни лица не можат да изнесуваат од Југослави-
ја. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за изнесување и внесување 
на ефективни динари во патничкиот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 
35/81, 66/81, 71/81, 44/83, 52/83, 55/84 и 66/84). 

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

О. бр. 123 
18 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југос-
лавија, 

Радован Макиќ, с. р. 

881. 
Врз основа на член 79 ст. 2 и 3 и член 82 став 2 од За-

конот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85) и член бб став 1 точка 18 од Законот на Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИСПРАЌАЊЕ 
ОД ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛА-

ВИЈА НА ПАРИ И ВРЕДНОСНИЦИ 
1. Народната банка на Југославија односно народна-

та банка на автономната покраина може да даде одобре-
ние за изнесување од Југославија преку поштенски и други 
пратки, динари и вредносници што гласат на динари, под 
следните услови, и тоа: 
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1) ефективни динари - само за нумизматички и колек-
ционерски цели - најмногу до три комплета од сите бан-
кноти по едно барање; 

2) вредносници што гласат на динари (превозни кар-
ти со почетна станица во странство). 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се приме-
нува на изнесување од Југославија на: 

1) ефективни странски пари што банките овластени 
за работи со странство ги испраќаат во странство во ко-
рист на нивната сметка кај странскиот кореспондент; 

2) ефективни странски пари што Народната банка на 
Југославија ги изнесува или ги испраќа во странство во ко-
рист на нејзината сметка кај странскиот кореспондент; 

3) јубилејни и пригодни ковани пари издание на На-
родната банка на Југославија што банките овластени за 
работи со странство ги испраќаат во странство врз основа 
на претходно примените уплати од странство; 

4) УНЕСКО-бонови. 
3. Поштенските и други пратки за Југославија што 

содржат ефективни динари, поштата е должна да и ги 
предаде на народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина, без оглед кој е 
корисник на такви пратки. Народната банка на република-
та односно народната банка на автономната покраина ќе 
постапи со таква пратка на начинот предвиден со Законот 
за девизното работење. 

Поштенските и други пратки за Југославија што 
содржат вредносници кои гласат на динари поштата може 
да му ги предаде на корисникот на пратката. 

4. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може да издаде одобре-
ние за изнесување или испраќање од Југославија, и тоа: 

1) на странски хартии од вредност ако тие хартии по-
текнуваат од влогови во странство на организацијата на 
здружен труд односно на банката овластена за работи со 
странство, и тоа заради депонирање кај банката во стран-
ство или заради користење за определени намени кога ра-
ботењето со странство тоа го бара (пропишана обврска за 
држење хартии од вредност во земјата на издавањето, об-
врска на депонирање заради присуствување на собир на 
акционери и др.); 

2) на вредносници односно хартии од вредност што 
гласат на странска валута, а што втасале од странство, 
ако подносителот на барањето ги враќа во странство зара-
ди исправка на податоците, поради истекот на рокот или 
од други причини. 

Странското лице што при внесувањето во Југослави-. 
ја му пријавило на странските органи странски хартии од 
вредност, може тие хартии слободно да ги изнесе од Југос-
лавија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите на изнесување и 
испраќање од Југославија и внесување во Југославија на 
пари и вредносници („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77, 
4/78 и 13/80). 

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

О. бр. 124 
18 декември 1985 година Претседател 

Белград н а Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

882. 
Врз оснава на член 160 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и на член бб 
став 1 точка 18 од Законот на Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИ-
ЦА МОРААТ ДА ГИ ПОДНЕСАТ ЗАРАДИ ДЕВИЗНА 
КОНТРОЛА И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 

ТИЕ ИСПРАВИ 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица што подлежат на девизна контрола (во 

натамошниот текст: организациите), согласно со член 195 
од Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/85) и поднесуваат на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на автономната 
покраина определена документација, во роковите пропи-
шани со оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ор-
ганизациите што вршат работи за потребите на Југосло-
венската народна армија и други потреби за народната од-
брана што ги обезбедува Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана односно Сојузната дирекција за промет и ре-
зерви на производи со посебна намена и што подлежат на 
девизна контрола од страна на Народната банка на Југос-
лавија, определена документација и во роковите пропиша-
ни со оваа одлука, и поднесуваат на Народната банка на 
Југславија - Воениот сервис. 

2. Организациите поднесуваат еден примерок на ре-
шението за упис во судскиот регистар за вршење на надво-
решнотрговски промет веднаш, а најдоцна во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на решението. Организа-
циите поднесуваат и еден примерок од измените и допол-
ненијата на решението за упис во судскиот регистар, како 
и еден примерок на решението за бришење на организаци-
јата од судскиот регистар веднаш, а најдоцна во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

3. Организациите поднесуваат пријава за договор во 
надворешнотрговскиот промет склучен со странски ^ д о -
говорувач во рокот предвиден во прописот за поднесува-
ње на пријави за склучните на договори во надворешно-
трговскиот промет. 

4. Организациите поднесуваат во два примерока спе-
цификација за извршениот извоз и увоз по пат на поштен-
ски пратки, книги, списанија и други публикации, еднаш 
месечно, а најдоцна до последниот ден во текуштиот ме-
сец за сите примени односно издадени фактури во измина-
тиот месец. 

5. Организациите поднесуваат заверен препис на 
склучениот договор за извоз и увоз на електрична енергија 
и за увоз на плин, во рок од 30 дена од денот кога догово-
рот е склучен. 

Ако е во прашање извоз и увоз на електрична енерги-
ја што се дава во размена или како помош, организациите 
поднесуваат, во два примерока, пресметка со странските 
содоговорувачи еднаш годишно или по истекот на догово-
рениот период во кој размената односно помошта е из-
вршена, а која ги содржи податоците за количината и 
вредноста на извезената и увезената електрична енергија. 

6. Организациите што снабдуваат странски бродови 
и воздухоплови во домашни дуки и пристаништа со гори-
во, мазиво, вода, земјоделско-прехранбени производи и со 
друг потрошен материјал, поднесуваат во три примерока, 
месечни прегледи на продадените и наплатените стоки, во 
рок од 60 дена од денот на истекот на месецот во кој сто-
ките се наплатени. Кон месечните прегледи организациите 
приложуваат и спецификација на стоките и примерок од 
фактурата што ја заверила царинарницата. 

7. Организациите што со странскиот содоговорувач 
склучиле договор за долгорочна производствена коопера-
ција поднесуваат еден примерок од договорот што е заве-
рен од страна на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, заедно со спецификацијата на производите и ни-
вните делови што се предмет на договорот во рок од 30 
дена од денот кога договорот е одобрен. Кон договорот за 
долгорочна производствена кооперација организацијата 
поднесува еден примерок од актот со кој е дадена соглас-
ност за увозот на тие производи и делови од страна на Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

8. Организациите што склучиле договор за прибаву-
вање и отстапување на материјално право на технологија 
односно договор за деловно-техничка соработка со стран-
ски партнер, поднесуваат еден примерок од договорот кој 
е одобрен од страна на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, во рок од 30 дена од денот кога договорот е 
одобрен. 

9. По надворешнотрговски работи од член 41 на Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство, по кои во 
смисла на точка 3 од оваа одлука се поднесуваат пријави 
за склучените договори за увоз кон пријавата за склучени-
от договор, се поднесува решение за доверувањето на уво-
зот на најпогодниот понудувач или доказ дека не е потреб-
но да се спроведе јавна лицитација. 

+ ' г 
1 
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10. Организациите на здружен труд што вршат рабо-
ти на надворешнотрговскиот промет и доставуваат на на-
родната банка на републиката односно на народната бан-
ка на автономната покраина, заради правдање на рокот на 
наплатата на извезените стоки и услуги, документ за из-
вршената наплата, што се користи во платниот промет со 
странство во согласност со прописот за начинот на врше-
ње на платен промет со странство. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на оваа 
точка е должна, кон документот од тој став да поднесе 
преглед во кој е извршена наплатата распоредена на за-
клучоци односно на царински декларации. 

Ако извршената наплата се однесува на повеќе заклу-
чоци, или на повеќе царински декларации, организацијата 
на здружен труд од став 1 на оваа точка е должна, кон до-
кументот од тој став, да поднесе преглед во кој е извршена 
наплата распоредена на заклучоци односно на царински 
декларации. 

11. Банките овластени за вршење на платен промет и 
кредитни работи со странство му го поднесуваат на стран-
скиот кореспондент во рок од 7 дена од денот на издава-
њето на налогот следното: 

1) копија од налогот што му е издаден на странски 
кореспондент по дознаките за странство (вклучувајќи ги и 
телеграфските налози), заедно со еден примерок од нало-
гот на домашно лице за извршување на плаќање во стран-
ство; 

2) копија на налогот што му е издаден на странски 
кореспондент за отворање на ностро-акредитив, заедно со 
еден примерок од налогот на домашно лице за отворање 
на ностро-акредитив; 

3) копија на налогот издаден на странски кореспон-
дент, заедно со еден примерок од налогот на домашно ли-
це за зголемување односно намалување на отворениот 
ностро-акредитив; 

4) копија на налогот за извршено враќање на неиско-
ристените износи по отворен ностро-акредитив; 

5) извештај за приливот на девизи по основ на сторно 
на извршено плаќање или на дел од извршено плаќање во 
странство; 

6) копија на налогот издаден на странски кореспон-
дент заедно со еден примерок од налогот на домашно ли-
це за враќање на остварениот девизен прилив односно на 
дел од тој прилив; 

7) копија на извршените исплати по отворени ностро-
-акредитиви; 

8) копија на пресметките за продажба на чек, за плаќ-
ањата што се вршат по пат на чек; 

9) копија на налогот со кој е извршено плаќање во ко-
рист на девизните и динарските сметки на странски лица. 

12. Организациите поднесуваат еден примерок од ре-
шението на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
со кое е одобрен договорот за вложување на средства на 
странски лица во домашна организација на здружен труд, 
заедно со актот за добиената согласност, ако е во праша-
ње вложување во опрема или од вложените средства се на-
бавува опрема односно со актот за добиената согласност 
од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, докол-
ку вложувањето се врши во репродукционен материјал и 
суровини, а се работи за стоки чиј увоз е регулиран, во рок 
од 30 дена од денот на доставувањето на решението. Ис-
товремено организацијата поднесува и одобрен договор 
за вложувањето средства на странски лица во домашна 
организација на здружен труд. 

Организациите поднесуваат еден примерок од извес-
тувањето до Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја за уписот на договорот за вложувањето во регистар, во 
рок од 30 дена од денот на доставувањето на известување-
то. 

13. Организациите поднесуваат еден примерок од за-
верениот превод на договорот склучен со странска фирма 
за преземање и доверување на застапништво, држење на 
консигнационен склад и вршење услуги на сервисирање, 
во рок од 30 дена од денот на евидентирањето на тој дого-
вор во Стопанската комора на Југославија. 

Организациите што на странска фирма ќе и ги дове-
рат работите на застапување и продажба на стоки од кон-
сигнационен склад во странство, поднесуваат еден приме-
рок од заверениот превод на договорот склучен со стран-
скиот содоговорувач, во рок од 30 дена од денот на склу-
чувањето на договорот. 

Организациите од ст. 1 и 2 на оваа точка поднесуваат 

и еден примерок од заверениот превод на договорот, од 
измените и дополненијата на договорот склучен со стран-
ска фирма, како и документација за раскинот или преста-
нокот на важењето на тој договор, во рок од 30 дена од де-
нот на измената, раскинот односно престанокот на 
важењето на договорот. 

Организациите што во странство основале складови 
(консигнациони или сопствени) за продажба на извезени 
стоки, поднесуваат решение за упис во регистарот на де-
ловни единици во странство, во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на решението. Организациите поднесуваат 
и еден примерок од измените и дополненијата на решени-
ето за уписот во регистарот на деловни единици во стран-
ство, како и еден примерок од решението за бришење од 
тој регистар во рок од 30 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

14. Организациите што со странски партнер ќе склу-
чат договор за долгорочна производствена кооперација 
по кој наплатата и плаќањето се врши со пребивање на до-
левањата и побарувањата на контокорентна сметка, 
должни се за секој месец најдоцна до 10-ти наредниот ме-
сец, да поднесат: 

1) заверен извод од контокорентната сметка што ја 
водат во своето книговодство, со сите промени на таа 
сметка; 

2) копија на фактурата за извршениот извоз односно 
увоз, како и друга документација врз основа на која се из-
вршени книжењата на контокорентната сметка; 

3) месечен извештај за извршениот извоз односно 
увоз преку извозник односно увозник, кој не е кооперант, 
заверен од нродната банка на чие подрачје е седиштето на 
извозникот односно увозникот; 

4) преглед на вкупниот извоз и увоз во изминатиот 
месец. 

15. По работите на извоз и увоз на услуги за кои врз 
основа на прописите од точка 3 на оваа одлука се поднесу-
ваат пријави за склучени договори во надворешно-тргов-
скиот промет, организациите поднесуваат еден примерок 
од фактурата односно еден примерок од пресметката, ако 
е договорено плаќање во процент од изработените или 
продадените производи, во рок од 15 дена од денот кога 
му е извршена услугата на странскиот корисник односно 
во рок од 15 дена од денот на примената фактура од из-
вршителот на услугата или од извршената пресметка. 

16. Организациите што склучиле договор за изведува-
ње на инвестициони работи во странство поднесуваат пре-
сметки за работите и извештаи за извршените работи во 
странство, заверени привремени ситуации и конечна ситу-
ација, како и други исправи во согласност со прописите со 
кои се регулирани рботите за изведување на инвестициони 
работи во странство. 

17. Организациите поднесуваат копија од одобрение-
то за склучување и извршување на работа за посредување 
во надворешнотрговскиот промет, во рок од 30 дена од де-
нот на давањето на одобрението. 

Организацијата на здружен труд на која и е одобрено 
вршење на работи на посредување во надворешнотргов-
скиот промет поднесува пресметка за извршувањето на 
таа работа во рокот наведен во решнието за одобрување 
на работата. 

18. Организациите што вршат работи на надвореш-
нотрговски промет на филмови, ако продажбата односно 
купувањето на правото на прикажување на филмот е дого-
ворено во фиксен износ или во процент на учеството, под-
несуваат еден примерок од фактурата издадена од органи-
зацијата на здружен труд односно од странската фирма, 
во рок од 15 де^а од денот кога му е издадена фактурата 
на странскиот купувач односно од денот на приемот на 
фактурата од странскиот продавач. 

Ако е во прашање работа на копродукција, т.е. произ-
водство на филм во која учествуваат југословенски и 
странски филмски производители, а продажбата на фил-
мот ја врши организација на здружен труд регистрирана 
за вршење на надворешнотрговски промет на филмови, 
таа организација поднесува еден примерок од заверениот 
превод на договорот склучен со странскиот купувач во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот. 

19. По склучени и пријавени работи за материјално 
право на технологија и склучени и пријавени договори за 
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деловно-техничка соработка, организациите поднесуваат 
еден примерок од фактурата издадена од страна на прода-
вачот ако е договорено плаќање во процент од изработе-
ните или од продадените производи, во рок од 15 дена од 
денот на приемот на фактурата односно од денот кога е 
извршена пресметката. 

По склучени и пријавени работи за материјално пра-
во на технологија и склучени и пријавени договори за де-
ловно-техничка соработка организациите поднесуваат 
еден примерок од фактурата издадена од домашниот про-
давач - ако е договорена купувачка во фиксен износ однос-
но еден примерок од пресметката - ако е договорена на-
плата во процент од изработените или продадените про-
изводи и др., во рок од 5 дена од денот кога му е издадена 
фактурата на странскиот купувач односно од денот кога е 
примена пресметката. 

20. За остварениот извоз за кој не е извршена напла-
та, како и за побарувањата по други основи организации-
те доставуваат извештај за состојбата на побарувањата од 
странство по остварениот извоз и по други о.снови за секој 
месец до 10 во наредниот месец. 

21. Организациите што вршат услуги во меѓународ-
ниот стоковен и патнички промет и заедниците за осигу-
рување на имот и лица односно заедниците за реосигуру-
вање се должни да доставуваат заверен превод од секој 
склучен договор со странски партнер за плаќањето и на-
платувањето на услугите преку контокорентна сметка, во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на тој договор. 

22. Организациите што вршат услуги на превоз во 
железничкиот и во воздушниот сообраќај и организациите 
на здружен труд што вршат поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги врз основа на меѓународни договори и 
што вршат плаќања на тие услуги преку контокорентна 
сметка се должни во рок од 30 дена од денот на склучува-
њето на договорот да достават заверен превод од тие до-
говори. 

23. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Наредбата за исправите што органи-
зациите на здружен труд и другите домашни правни лица 
мораат да ги поднесат заради девизна контрола до народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и за роковите за поднесување на тие испра-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77, 68/78, 26/80, 37/81 
и 27/84). 

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

О. бр. 126 
18 декември 1985 година 

Белград Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

(назив на увозникот) 

883. 

Врз основа на член 37 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМИ ТЕКУШТИ ПЛА-

ЌАЊА СПРЕМА СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружен труд и други општес-
твени правни лица што вршат надворешнотрговски про-
мет (во натамошниот текст: увозници), се должни на бан-
ката овластена за работи со странство преку која вршат 
плаќање во странство, да и го пријават секое поголемо те-
кушто плаќање спрема странство на 30 дена пред денот на 
втасаноста на плаќањето. 

Рокот од став 1 на оваа точка се смета од денот на 
приемот на пријавата за поголеми плаќања до денот кога 
банката овластена за работи со странство со дознака го 
извршува налогот за плаќање спрема странство односно 
до денот на исплатата по акредитивот. 

Пријавите од став 1 на оваа точка се поднесуваат на 
образецот што е отпечатен кон оваа одлука и претставува 
нејзин составен дел. 

2. Под поголемо плаќање, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира секое плаќање во конвертибилни девизи 
што го преминува износот од 10.000.000 САД долари. 

3. Налозите за плаќање што нема да се пријават во 
смисла на точка 1 од оваа одлука не можат да се извршу-
ваат. 

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

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

О. бр. 128 
18 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

Образец бр. 1 

(овластена банка) 

ПРИЈАВА 
НА ПОГОЛЕМИ ТЕКУШТИ ПЛАЌАЊА СПРЕМА СТРАНСТВО 

за периодот од до 

Износ 

Земја на Во оригинална Во САД Ѕ Забелешка 
плаќањето валута 

1 2 3 4 5 

I. Налази за отворање акредитиви 
1. 
2. 
3. итн. 
Вкупно акредитиви 



Страна 2026 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 

1 2 3 4 5 

II. Дознаки за плаќање на увоз на 
стоки и услуги за готово 
1. 
2. 
3. итн. 
Вкупно дознаки 

В к у п н о : I и I I 

(датум на приемот на пријавата кај (место на печат на увозникот и пот-
овластената банка пие на овластеното лице) 

(место на печат на овластената банка 
и потпис на овластеното лице) 

884. 
Врз основа на член 63 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РОКОВИТЕ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ПЛАНОВИ ЗА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА 
ДЕВИЗИ НА БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 
1. Банките овластени за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластените банки), им ги доставуваат на 
Народната банка на Југославија и на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
плановите за девизниот прилив и девизниот одлив, во сог-
ласност со плановите и програмите за извоз и увоз на ор-
ганизациите на здружен труд, сочинети врз основа на 
податоците со кои тие располагаат, и тоа: месечно, триме-
сечно, полугодишно и годишно. 

Плановите од став 1 на оваа точка се утврдуваат на 
Образецот 1 „План на приливот и одливот на девизи", кој 
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

Во планот за прилив и одлив на девизи приливот се 
искажува во конвертибилни девизи по сите основи што ќе 
ги остварат организациите на здружен труд, други оп-
штествени правни лица, граѓани и граѓански правни лица, 
како и приливот што и се пренесува на Народната банка 
на Југославија по основ на член 9 од Законот за вршење на 
менувачки работи и за прометот на ефективни странски 
пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 
40/84) и на член 105 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

Во планот за приливот и одливот на девизи одливот 
се искажува во конвертибилни девизи по сите основи што 
ќе ги извршат организациите на здружен труд, општестве-
ните правни лица, граѓаните и граѓанските правни лица, 
како и преносите на Народната банка на Југославија по 
основите од став 3 на оваа точка. 

(Назив на овластената банка) 

2. Планот за приливот и одливот на девизи на овлсте-
ните банки од точка 1 на оваа одлука ги опфаќа и планови-, 
те на основните банки во состав на здружените банки, како 
и плановите на други основни банки за кои вршат работи 
со странство и работи на Меѓубанкарскиот состанок на 
единствениот девизен пазар. 

3. Сите износи во плановите за приливот и одливот 
на девизи се искажуваат во САД долари, со тоа што пре-
сметувањето во САД долари се врши по важечкиот курс 
на денот на поднесувањето на планот. Износите се ис-
кажуваат во илјади САД долари. 

4. Овластените банки полугодишните и годишните 
планови ги доставуваат најдоцна на 15 дена пред денот на 
почетокот на планскиот период, а месечните и тримесеч-
ните планови - најдоцна на пет дена пред денот на почну-
вањето на периодот за кој се поднесува планот. 

5. Извештаите за извршување на месечните планови 
за приливот и одливот на девизи, овластените банки се 
должни да ги доставуваат до Народната банка на Југосла-
вија и до народните банки на републиките односно народ-
ните банки на автономните покраини до 15-ти во месецот 
за изминатиот месец. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за обврската на банките ов-
ластени за работи со странство на Народната банка на Ју-
гославија, на народните банки на републиките и на народ-
ните банки на автономните покраини да им доставуваат 
податоци за планираниот девизен прилив и девизен одлив 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/83). 

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

О. бр. 129 
18 декември 1985 година 

Белград 
Заменик - претседател 

на Советот на гувернерите 
заменик - гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

Образец бр. 1 

(Место) 
ПЛАН ЗА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ 

НА ДЕВИЗИ 
За 198 година 

(во илјади САД долари)') 

ОПИС 

I. Девизен прилив2) 
1. По извоз на стоки и наплата на извоз на кредит 
2. По извоз на услуги и нестоковен прилив 

1) Пресметано по курсевите што важат на ден 4-'(ден на изработката на планот за прилив и одлив) 
2) Во приливите под том. 1, 2, 4 и 6 се внесуваат сите приливи на сметката 3100, додека во приливите под тон. 3 и 5 се внесуваат и приливите на сметките 

3000 и 3001. Во прилив не се внесуваат купувачите на девизи од НБЈ 
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3. Прилив во корист на физички лица и на граѓански правни лица (на 
сметките 3100, 3000 и 3001) 

4. По основ на аванси: 
- за изведување на инвестициони работи во странство 
- за извоз на опрема и бродови 

5. Неидентификуван девизен прилив по основ на ефектива (сметка 3000) и 
на чекови (сметка 3010) 

6. Камати 
В к у п н о : 

II. Девизен одлив1) 
1. Отплати на фиксни и гарантирани обврски 

(главница) 
2. Камати 
3. Плаќања во готово по увоз на стоки: 

- дознаки 
- акредитиви што се ликвидираат во извештајниот период 

4. Плаќања по увоз на услуги и нестоковни плаќања 
5. Подигната ефектива и извршени дознаки од девизни сметки на граѓани-

те (од сметките 3100 и 3000) 
6. Преноси на Народната банка на Југославија по основ на менувачки ра-

боти и на член 105 од Законот за девизното работење 
В к у п н о : 

НЕТО ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ (I-II) 

III. Користење на депозити, кредитни линии и финансиски кредити во стран-
ство 

IV. Користење на стоковни кредити (плаќања) 
V. Прилив на сметката 7000 по сите основи 

VI. Одлив од сметката 7000 по сите основи ( 

(Потпис на овластеното лице) 

1) Во одливите под тон. 1, 2, 3, 4 и 6 се внесуваат сите одливи што се планираат од сметката.3100 додека 
во одлив под точката 5 се внесува и одливот од сметката 3000. Во одлив не се внесуваат плаќањата со 
девизи купени од Народната банка на Југославија. 

885. 

Врз основа на член 61 од Законот за девизното рабо-
тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА 
РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДЕВИЗИТЕ НА 
СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ДА ГИ ДЕПОНИРААТ 
НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ СО ОТКАЗЕН РОК ИЛИ 

ДА ГИ ОРОЧАТ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
1. Банките овластени за рабоТи со странство можат 

девизите на сметките во странство да ги депонираат на не-
определено време со отказен рок или да ги орочат на оп-
ределено време под следните услови: 

1) банката овластена за работи со странство да нема 
втасани а ненаплатени фиксни и гарантирани обврски во 
странство; 

2) во периодот за кој се бара депонирање на девизи 
кај странски банки, банката овластена за работи со стран-
ство да може да ги отплати сите обврски што втасуваат во 
странство од други средства; 

3) девизните средства да бидат вклучени во најголе-
миот износ на девизи што банката овластена за работи со 
странство може да ги држи на своите сметки, во соглас-
ност со Одлуката за најмалиот односно најголемиот износ 
на девизи што банките овластени за работи со странство 
можат да ги држат на своите сметки во текот на 1986 годи-
на. 

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

О. бр. 130 
18 декември 1985 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик гувернер на 
Народната банка на Југосла-

вија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

886. 
Врз основа на член 33 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА 
РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА КУПУВААТ И 
ПРОДАВААТ ДЕВИЗИ НА СТРАНСКИТЕ ДЕВИЗНИ 

ПАЗАРИ 
1. Банките овластени за работи со странство можат 

на странски девизни пазари да купуваат и продаваат деви-
зи заради обезбедување соодветна валутна структура на 
девизните резерви со кои ракуваат и непречено плаќање 
на втасаните обврски во странство. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, банките овластени за работи со странство не можат да 
купуваат и продаваат одделни девизи на странски девизни 
пазари, ако настанат поголеми растројства на тие пазари 
- додека траат тие растројства. Одлука за привремена за-
брана на купување и продажба на девизи на странски де-
визни пазари донесува гувернерот на Народната банка на 
Југославија и за тоа ги известува Сојузниот извршен со-
вет, Советот на гувернерите на првата седница, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини и банките-членки овластени за работи со стран-
ство. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои банките 
овластени за работи со странство можат да купуваат и да 
продаваат девизи на странските девизни пазари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/83). 

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

О. бр. 131 
18 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 
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8 8 7 . 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА 
КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКИ ПАЗАР 
1. На единстениот девизен пазар можат да се купува-

ат и продаваат следните видови на девизи: 
1) австриски шилинг (Sch); 
2) белгиски франак (Bfrs); 
3) данска круна (Dkr); 
4) финска марка (Fmk); 
5) француски франак (FF); 
6) холандски флорин (НИ); 
7) инталијанска лира (Lit); 
8) норвешка круна (Nkr); 
9) германска марка (DM); 

10) шпанска пезета (Pz); 
11) швајцарски франак (Sfr); 
12) шведска круна (Skr); 
13) англиска фунта (Lstg); 
14) јапонски јен (Yen); 
15) кувајтски динар (Kuv.din); 
16) канадски долар (Сап.Ѕ); 
17) САД долар (USA Ѕ); 
18) австралиски долар (А.Ѕ); 
19) португалски ескудос (Рр); 
20) европска валутна единица (ECU). 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување видот на 
девизи што се предмет на купување и продажба на девиз-
ниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/84). 

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

О. бр. 132 
18 декември 1985 година 

Белград 

Заменик - претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

888. 
Врз основа на член 32 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ СО КОИ НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИНТЕРВЕНИРА НА МЕЃУБАН-
КАРСКИОТ СОСТАНОК НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕ ПАЗАР 
1. На меѓубанкарскиот состанок на единствениот де-

визен пазар Народната банка на Југославија интервенира 
со следните видови девизи: 

1) австриски шилинг (Sch); 
2) белгиски франак (ВГг); 
3) данска круна (Dkr); 
4) финска марка (Fmk); 
5) француски франак (FF); 
6) холандски флорин (НИ); 
7) италијанска лира (Lit); 
8) норвешка круна (Nkr); 
9) германска марка (DM); 
10) шпанска пезета (Pz): 
11) швајцарски франк (Sfr); 
12) шведска круна (Skr); 

13) англиска фунта (Lstg); 
14) јапонски јен (Yen); 
15) кувајтски динар (Kuv. din.); 
16) канадски долар (Can. Ѕ); 
17) САД долар (SAD Ѕ); 
18) австралиски долар (А Ѕ); 
19) португалски ескудос (Рр) 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-

дина. 

О. бр. 133 
18 деке.мври 1985 година 

Белград 

' Заменик-претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р, 

889. 
Врз основа на член 41 ст. 1 и 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 

НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Народната банка на Југославија врши платен про-

мет со странство за потребите на федерацијата и нејзини-
те органи и организации. 

2. Платниот промет со странство што го врши На-
родната банка на Југославија ги опфаќа сите плаќања и 
наплатувања со странство по работите на федерацијата и 
нејзините органи и организации. 

3. Платниот промет со странство за потребите на Ју-
гословенската народна армија и за други потреби на на-, 
родната одбрана, и за потребите на Сојузната дирекција 
за промет и резерви на производи со посебна намена и на 
органите и организациите на федерацијата по посебно ре-
шение на надлежниот орган на федерацијата, го врши На-
родната банка на Југославија - Воениот сервис. 

4. Покрај работите од точка 1 на оваа одлука, Народ-
ната банка на Југославија врши и работи што се во непос-
редна врска со вршењето на платен промет со странство 
за федерацијата и за нејзините органи и организации, и 
тоа: работи на користење и отплатување на странски кре-
дити, по кои корисници се федерацијата, Народната банка 
на Југославија или банката овластена за работи со стран-
ство, ако е тоа пропишано со сојузен закон; работи на ис-
плата на купони за регулирање на државни долгови и дру-
ги работи по државни хартии од вредност; специјални де-
визно-валутни работи (откуп и продажба на ефективна 
странска валута за посебни намени, инкасо на странска ва-
лута и сл.); работи на инкасо документи, како и вршење 
на потребните операции по платниот промет со странство 
по кој иницијатори се исклучително странски лица. 

5. Народната банка на Југославија врши и работи од 
општо значење за платниот промет со странство, и тоа: 
работи за изработка на збирки на спесимен чекови, стран-
ски банкноти и ковани пари; работи на известување и веш-
тачење на фалсификати на странски банкноти и ковани па-
ри; работи на изработка на информации за пуштање во 
оптек на странски банкноти и ковани пари, како и работи 
на замена на динарски банкноти од странски баратели. 

6. На вршењето на работите на платен промет со 
странство од точ. 2 и 3 на оваа одлука се применуваат од-
редбите на Одлуката за начинот на вршење на платниот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85). 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за начинот на вршење на 
платниот промет со странство за потребите на федераци-
јата и нејзините органи и организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77) и Одлуката за вршење платен промет со 
странство за потребите на Југословенската народна арми-
ја и за други потреби на народната одбрана и на Сојузна-
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та дирекција за промет и резерви на производи со посебна 
намена („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78). 

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

О. бр. 140 
25 декември 1985 година 

. Белград 

Го заменува 
претседателот 

на Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

890. 
Врз основа на член 36 став 5 и член 62 став 2 од Зако-

нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Платниот промет со странство се врши преку смет-

ки во странство и преку сметки на странски банки и други 
странски лица во Југославија, на начинот утврден со оваа 
одлука. 

2. Наплатувањата и плаќањата во платниот промет 
со странство се вршат со дознака, акредитив, инкас доку-
менти, чек, кредитно писмо и со други инструменти на 
плаќањето вообичаени во меѓународниот платен промет. 

3. По наплатите и плаќањата од точка 2 на оваа одлу-
ка се употребуваат обрасците на налозите и другите доку-
менти пропишани со оваа одлука, што содржат податоци 
и обезбедуваат контрола на извршувањето. 

II. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ 
ДЕВИЗИ 

1. Наплати од странство 
4. Банката овластена за работите со странство (во на-

тамошниот текст: овластената банка), преку која е из-
вршена наплата од странство, е должна за извршената на-
плата да ја извести по најбрз пат (со Телекс, телеграма) 
организацијата на здружен труд или друго општествено 
правно лице на чие име гласи наплатата (во натамошниот 
текст: корисник на наплатата), истиот ден кога е известе-
на за извршената наплата. Тој ден, а најдоцна наредниот 
работен ден овластената банка е должна да испостави на-
лог на образецот 743 - Извештај за наплатата од стран-
ство, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува не-
јзин составен дел. Со налогот 743 извршената наплата ја 
евидентира на сметката на обврските за неизвршената ис-
плата по наплатите од странство. 

Под известување за извршената наплата од став 1 на 
оваа точка се подразбира примен уреден налог на стран-
ска банка за исплата на домашно лице и извештај кој 
може да биде содржан и во тој налог дека се уплатени де-
визи во корист на сметката на овластената банка кај бан-
ката во странство, ако со оваа одлука не е уредено поина-
ку. 

Налогот 743 од став 1 на оваа точка задолжително 
содржи податок за датумот на извршената наплата од 
странство во смисла на член 44 одредба 1) од Законот за 
девизното работење, заради примена на курсот од член 98 
став 4 на Законот за девизиното работење за пресметка на 
динарската противвредност. 

Корисникот на наплатата е должен на овластената 
банка преку која е извршена наплата од странство да и 
поднесе налог на Образецот 745 - Налог за исплата на ди-
нарската противвредност, што е отпечатен кон оваа одлу-
ка и сочинува нејзин составен дел. Со тој налог извршена-
та наплата се распоредува заради исплата на динарската 
противвредност на организацијата на здружен труд или 

на друго општествено правно лице чиишто стоки или ус-
луги се извезени и наплатени (во натамошниот текст: крај-
ниот корисник). 

Корисникот на наплатата и поднесува на овластена-
та банка преку која е извршена наплата од странство на-
лог 745, истиот, а најдоцна наредниот ден, од денот кога 
таа банка известила за извршената наплата од странство. 
Ако тоа не е во можност, податоците потребни за исплата 
на динарската противвредност на крајниот корисник ќе ги 
пренесе на банката со телекс во истиот рок. Во налогот 
745, корисникот на наплатата е должен да ги наведе бро-
јот и датумот на телексот со кој ги пренел податоците за-
ради исплата, како и дека тој налог служи како потврда за 
телексот. Налогот 745 и се доставува на овластената банка 
преку која е извршена наплатата од странство најдоцна во 
рок од два работни дена од денот кога корисникот на на-
платата е известен за извршената наплата од странство. 

11о наплатите од странствр што се вршат со докумен-
тарен акредитив или со инкасо стоковни документи, ко-
рисникот на наплатата е должен на овластената банка 
преку која се врши наплата, од стоковниот и другиот до-
кумент, што ги поднесува заради наплата, да го поднесе и 
налогот 745 за исплата на динарската противвредност на 
крајниот корисник. 

Во налогот 745 или во телексот со кој се пренесуваат 
податоците потребни за исплата на динарската против-
вредност на крајниот корисник по извршената наплата од 
странство, корисникот на наплатата е должен да ја наведе 
овластената банка која треба да ја изврши исплатата на 
динарската противвредност на крајниот корисник и овлас-
тената банка која на крајниот корисник му ги пресметува 
општествено признатите репродукциони потреби и води 
евиденција од член 126 на Законот за девизното работење, 
без оглед на тоа дали е тоа иста банка или се работи за две 
овластени банки. 

5. Наплатите од странство по работите од член 100 
на Законот за девизното работење се одобруваат во девизи 
со налогот 743 непосредно во корист на посебните девиз-
ни сметки на кои се држат девизи остварени по тие рабо-
ти, кај овластената банка кај која се водат тие сметки. 

6. Овластената банка преку која е извршена наплата 
од странство му ја, исплатува динарската противвредност 
на крајниот корисник според налогот 745 или телекс на 
налогот на корисникот на наплатата од точка 4 став 5 на 
оваа одлука, истиот а најдоцна наредниот работен ден од 
денот на приемот на тој налог. 

По наплатата од странство што е извршена на начи-
нот од точка 4 став 6 на оваа одлука, овластената банка 
преку која е извршена таа наплата му исплатува динарска 
противвредност на крајниот корисник според налогот 745 
кој корисникот на наплатата го поднел до таа банка на на-
чинот предвиден во тој став, во рок од два работни дена 
од денот кога е известена дека е извршена, наплатата во 
смисла на член 44 одредба под 1) на Законот за девизното 
работење. 

7. Налогот 745 или телекс," налогот на корисникот на 
наплатата од точка 4 на оваа одлука, по кој друга овласте-
на банка му исплатува динарска противвредност на крај-
ниот корисник, се извршува така што овластената банка 
преку која е извршена наплата од странство податоците 
од тој налог со телекс ги пренесува на таа друга банка и 
истовремено кај себе на таа банка односно на банката во 
која е здружена, износот од налогот го евидентира на 
сметката како дел на девизната позиција. Во налогот 745 
кој се доставува заради евидентирање на истиот износ на 
девизи, се наведува бројот и датумот на телексот со кој се 
пренесени податоците од тој налог. Налогот 745 служи ка-
ко потврда на телексот. 

Во телекс - налогот од став 1 на оваа точка со кој се 
пренесуваат податоците на другата банка заради исплата 
на динарската противвредност на крајниот корисник и во 
налог 745 кој се доставува како потврда на тој телекс-на-
логот задолжително ,се наведува податокот од точка 4 
став 3 на оваа одлука. 

8. Овластената банка преку која е извршена наплата 
по работите од точка 5 на оваа одлука, а која се одобрува 
на девизната сметка што се води кај друга банка, се еви-
дентира на сметката на таа банка односно на банката во 
која е здружена, износот на девизи од налогот 743 како дел 
од девизната позиција. 

На начинот од став 1 на оваа точка постапува овлас-
тената банка преку која е извршена наплата од странство 
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и по наплатите од странство што преку неа се извршени а 
се одобруваат на девизна сметка или на девизен штеден 
влог на граѓаните и на граѓанските правни лица и на 
странски лица што се водат кај други овластени банки. 

9. Овластената банка преку која е извршена наплата 
од странство и доставува еден примерок на налогот 743 
непосредно на банката од член 108 став 2 на Законот за де-
визното работење за намената од тој став, и на истиот на-
чин и доставува еден примерок на налогот 745 на овласте-
ната банка од став 1 на тој член за намените од член 126 
на Законот за девизното работење. 

Примерок од налогот 743 од став 1 на оваа точка и се 
доставува во 1986 година на народната банка на републи-
ката односно народната банка на автономната покраина. 

10. На начинот од точ. 4 до 9 на оваа одлука се поста-
пува и со наплатите што се вршат од девизната сметка на 
странски лица кај овластените банки и од посебна девизна 
сметка на организациите на здружен труд што се води во 
смисла на член 100 од Законот за девизното работење. 

По наплатите што се вршат на сметката од став 1 на 
оваа точка, како ден на наплата се смета денот кога е за-
должена девизната сметка од тој став. 

2. Плаќања во странство 
П. Плаќањата во странство во согласност со Законот 

за девизното работење се вршат со платните инструменти 
од точка 2 на оваа одлука, врз основа на налозите и доку-
ментите што мораат да содржат податоци потребни за из-
вршување и контрола на плаќањето. 

. 12. Плаќањето во странство со дознака, инкасо доку-
мент, чек и кредитно писмо се врши врз основа на налогот 
кој на овластената банка преку која се врши плаќањето, го 
дава организацијата на здружен труд или друго општес-
твено правно лице на образецот 1450 - Налог за извршува-
ње на дознаки во странство, што е отпечатен кон оваа од-
лука и сочинува нејзин составен дел. 

13. Плаќањето во странство со документарен акреди-
тив се врши врз основа на налогот за отворање на акреди-
тив кој на овластената банка, преку која се врши плаќање-
то, и го дава организацијата на здружен труд или друго 
општествено правно лице на образецот 1451 - Налог за от-
ворање на акредитив. Извршеното плаќање од акредити-
вот на корисникот во странство овластената банка од чиј-
што акредитив е извршена исплатата го ликвидира со на-
лог на образецот 1451 а - Извештај за исплата од акреди-
тив, што е отпечатен кон оваа одлука и сочинува нејзин 
составен дел. 

Насловната страна на образецот 1451 ја уредува ов-
ластената банка, втората страница на тој образец е отпе-
чатена кон оваа одлука и сочинува нејзин составен дел. 

За плаќање со документарен акредитив се применува-
ат, во поглед, на дефинициите, карактерот на обврските 
што со акредитивот се преземаат, определувањето на сте-
пенот и одговорноста на банките, начинот на утврдување 
на исправноста на документите, деталите во врска со оси-
гурувањето, објаснението на термините и утврдувањето 
на временските елементи - Еднообразните правила и оби-
чаи за документарни акредитиви, усвоени од Меѓународ-
ната трговска комора. Еднообразните правила и обичаи за 
документарни акредитиви се применуваат во согласност 
со прописите со кои се регулира плаќањето на корисници-
те во странство. Вообичаените документи се транспортни 
документи или документи за примопредавање на стоки. 
Ако со акредитивот не се предвидуваат никакви докумен-
ти како услов за исплата, таквиот акредитив не се смета 
како документарен акредитив. 

14. За извршување на плаќањата во странство по на-
лозите од точ. 12 и 13 на оваа одлука организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица издавачи 
на тие налози и ја уплатуваат динарската противвредност 
на овластената банка што ги извршува тие налози однос-
но на овластената банка од член 108 на Законот за девиз-
ното работење, ако налозите ги доставува преку таа банка. 

15. Плаќањето.во странство по работи од член 100 на 
Законот за девизното работење се врши со девизи од по-
себна девизна сметка од точка 5 на оваа одлука, кои се 
пренесуваат од таа сметка на соодветна сметка од која 
банката го извршува плаќањето. За овие плаќања се упот-
ребуваат налозите на обрасците од точ. 12 и 13 на оваа од-
лука. 

16. Увозникот може налогот за плаќање од точка 12 
односно од точка 13 на оваа одлука да и го поднесе и да 
изврши уплата на динарската противвредност на овласте-
ната банка која кај банката извршител на тие налози има 
евидентирани девизи во смисла на точка 7 од оваа одлука. 

Овластената банка на која и се поднесени налози за 
плаќање во странство на начинот од став 1 на оваа точка 
ја задржува уплатената динарска противвредност, а при-
мените налози и ги проследува на банката што ќе ги из-
врши врз товар на девизите што ги има евидентирани кај 
таа банка. 

Овластената банка што врши плаќања во странство 
со налозите од став 2 на оваа точка извршените плаќања 
во странство ги пресметува според курсот од член 99 на 
Законот за девизното работење, и за износот на динарска-
та противвредност пресметана според тој курс ги известу-
ва увозникот и овластената банка од став 2 на оваа точка 
заради доплата на динарската противвредност на таа бан-
ка што треба да ја изврши увозникот, односно заради вра-
ќање на увозникот на повеќе уплатената динарска против-
вредност. 

17. Овластената банка што има евидентирани девизи 
кај друга банка, во смисла на точка 7 од оваа одлука, може 
на таа банка да и ги проследува на извршување налозите 
од точ. 12 и 13 на оваа одлука што се извршуваат со деви-
зи од посебни девизни сметки од точка 5 на оваа одлука 
или од девизни сметки и девизни штедни влогови на граѓ-
ани и граѓански правни лица и странски лица. 

Овластената банка на која и се поднесени налози за 
'плаќање во странство од став 1 на оваа точка ти проследу-
ва тие налози на друга банка што ќе ги изврши врз товар 
на девизите што ги има евидентирано кај таа банка. 

18. Овластените банки можат, наместо постапката од 
точ. 16 и 17 на оваа одлука, меѓусебните односи да ги уре-
дат така што банката на која и се поднесени налозите за 
плаќање да ги изврши плаќањата по тие налози со право 
на рамбурс на сметка на банката во странство кај која има 
евидентирани девизи, во смисла на точка 7 од оваа одлука. 

19. За плаќања што се вршат во корист на посебна де-
визна сметка што се води за организациите на здружен 
труд држатели на консигнациони складови на странски 
лица во Југославија, организациите на здружен труд и 
други општествени правни лица и даваат на овластената 
банка кај која се води таа сметка налог на образецот 
1450-К, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува не-
јзин составен дел. 

Налогот за плаќање од став 1 на оваа точка се дава и 
динарската противвредност се уплатува на начинот од 
точка 14 односно точка 16 од оваа одлука. 

20. Налозите за плаќања во корист на сметка на кон-
сигнационен склад на странски лица во Југославија што се 
вршат со девизи од посебни девизни сметки од точка 5 на 
оваа одлука и со девизи од девизни сметки и девизни 
штедни влогови на граѓани и граѓански правни лица и 
странски лица, што се водат кај банка која не води девизна 
сметка на консигнационен склад, се извршуваат така што 
банката тие налози и ги проследува на банката која води 
сметка на консигнациониот склад и кај себе го евидентира 
на таа банка односно на банката во која е здружена изно-
сот на девизите од налозите за плаќање како дел на најзи-
ната девизна позиција. 

Ако овластената банка кај која се водат девизни смет-
ки на лицата од став 1 на оваа точка има евидентирани де-
визи во смисла на точка 7 од оваа одлука кај банката која 
води сметка на консигнационен склад, налозите за плаќа-
ње од став 1 на оваа точка и ги проследува на таа банка, со 
тоа што да ги изврши врз товар на девизите што ги има 
евидентирани кај таа банка. 

21. Овластената банка преку која ќе се изврши плаќа-
њето во странство, по еден примерок од извршениот на-
лог 1450, 1450-К и 1451 а им доставува на банките од член 
108 на Законот за девизното работење за намени од член 
126 на тој закон. 

Во 1986 година примероците на налозите од став 1 на 
оваа точка и се доставуваат на народната банка на репуб-
ликата односно на народната банка на автономната по-
краина. 
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III. НАПЛАТИ И.ПЛАЌАЊА ВО ПРЕСМЕТКОВНИ ВА-
ЛУТИ И ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ПО ПОСЕБ-

НИ АРАНЖМАНИ 

22. Платниот промет со земјите со кои Југославија 
има склучени договори за клириншки начин на плаќање се 
врши во согласност со тие договори, со платните спогод-
би склучени со тие земји, со меѓубанкарските аранжмани 
за спроведување на тие спогодби, на начинот пропишан со 
оваа одлука. 

23. Наплатите и. плаќањата со земјите од точка 22 на 
оваа одлука се вршат во пресметковни валути Преку кли-
риншки и други сметки што Народната банка на Југосла-
вија ги има кај банките на тие земји. 

24. Наплатите од странство во премстковни валути 
се пресметуваат и им се исплатуваат на крајните корисни-
ци во динарска противвредност, а плаќањата во странство 
во тие валути се вршат со наплата на динарската против-
вредност. Пресметката на динарската противвредност се 
врши според курсевите што се утврдуваат во согласност 
со одредбата од член 28 став 2 на Законот за девизното ра-
ботење. 

25. По наплати од странство во пресметковни валути 
се употребуваат налозите на обрасците 743 и 745, а за пла-
ќањата во тие валути-налозите на обрасците 1450, 1451 и 
1451 а. За плаќање во пресметковни валути за купување на 
стоки од консигнациони складови на странски лица во Ју-
гославија се употребува налогот на образецот 1450-К, ако 
плаќањата ги вршат организации на здружен труд и други 
општествени правни лица, а за плаќањата во странство на 
продадените стоки се употребува налогот на образецот 
1450. 

26. По наплатите и плаќањата од точка 23 на оваа од-
лука пресметка меѓу Народната банка на Југославија и ов-
ластените банки преку кои се вршат тие наплати и плаќа-
ња се врши во динари, според курсевите што се утврдува-
ат во согласност со одредбата на член 28 став 2 од Законот 
за девизното работење. 

27. Овластената банка преку која е извршена наплата 
од странство постапува на начинот пропишан во точ. 4, 6 
и 9 на оваа одука. 

На начинот од став 1 на оваа точка се постапува и по 
наплати што се вршат од девизна сметка на странско лице 
кај овластената банка. 

28. По наплати од Странство по кои корисници се 
странски лица, исплатите на тие лица се вршат врз основа 
на нивниот налог во динари или во пресметковни валути 
со одобрение на девизната сметка или на девизниот ште-
ден в,лог на тие лица согласно со Законот за девизното ра-
ботење. 

По наплати од странство во пресметковни валути по 
кои корисници се граѓани и граѓански правни лица, испла-
тата на тие лица се врши во динари. 

29. Плаќањата во странство по налозите од точ. 12 и 
13 на оваа одлука се вршат на начинот пропишан во точка 
14 на оваа одлука. 

Плаќањата во странство по налозите на странски ли-
ца се вршат врз товар на девизните сметки или девизните 
штедни влогови на тие лица. 

30. Наплатите и плаќањата во конвертибилни девизи, 
во рамките на посебните аранжмани склучени со одделни 
земји, преку сметките што во тие земји ги имаат Народна-
та банка на Југославија или овластените банки, се вршат 
во согласност со тие аранжмани, на начинот пропишан со 
оваа одлука за наплата и плаќања во конвертибилни деви-
зи. 

Платниот промет со странство по работи на малог-
раничниот промет, во рамките на меѓудржавни договори, 
се врши во согласност со тие договори, на начинот пред-
виден со оваа одлука. 

IV. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА СО СТРАНСТВО ВО 
ДИНАРИ 

31. Наплатите и плаќањата во динари меѓу домашни 
и странски лица од Законот за девизното работење се 
вршат на начинот пропишан со оваа одлука. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА СОСТОЈБАТА 
И ПРОМЕТОТ НА СМЕТКИТЕ 

32. Овластените банки и организации на здружен 
труд и други општествени правни лица се должни на на-
родната банка на републиката односно на народната бан-
ка на автономната покраина и на Народната банка на Ју-
гославија да им ги доставуваат потребните податоци на 
обрасците на налозите пропишани со оваа одлука, како и 
извештаите за сосотојбата и прометот на сметките во 
странство и другите сметки, дадени со упатството за при-
мена на оваа одлука. 

Со упатството од став 1 на оваа точка ќе се утврдат 
роковите за доставување на податоците и извештаите од 
оваа точка. 

33. Ако се изгуби налогот издаден на обрасците про-
пишани со оваа одлука, се издава дупликат што го замену-
ва. Дупликатот го издава издавачот на налогот, врз осно-
ва на писмено барање и изјава на корисникот на налогот 
дека најдениот изгубен налог нема да го користи. 

34. Народната банка на Југославија дава упатство за 
применување на оваа одлука. 

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
35. Со влегувањето на оваа одлука во сила престану-

ва да важи Одлуката за начинот на вршење на платниот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/79). 

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

О.бр. 142 
25 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
др Слободан Станојевић, с. р. 

891. 
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАЈ КОИ СТРАНСКИ БАНКИ 
БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

МОЖАТ ДА ИМААТ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ 
1. Банките овластени за работи со странство можат 

да имаат редовни и посебни девизни сметки кај странски 
банки - првокласни кореспонденти. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
Народната банка на Југославија може да определи банки-
те овластени за работи со странство (во натамошниот тек-
ст: овластените банки) да имаат девизни сметки и кај дру-
ги странски банки по специфични работи. 

2. Народната банка на Југославија, врз основа на об-
разложено барање на овластената банка, може да даде сог-
ласност за отворање на девизните сметки од точка 1 став 2 
на оваа одлука. 

3. Народната банка на Југославија може да и наложи 
на овластената банка, сметката кај одделен кореспондент 
да ја изгасне, ако оцени дека настанале условите поради 
кои сметката треба да се изгасне. 

4. Врз основа на налогот на Народната банка на Ју-
гославија од точка 3 на оваа одлука, овластената банка е 
должна, во рокот определен во тој налог, да ја изгасне 
сметката во странство и затечените девизи на таа сметка и 
да ги пренесе на сметката кај друга странска банка или да 
ги употреби за плаќање во странство во рамките на заед-
ничката девизна позиција или девизите да ги продаде на 
единствениот девизен пазар. 

5. Овластените банки што имаат сметки во стран-
ство, затечени на денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, работат и натаму преку тие сметки со тоа што се 
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должни да ги усогласат со оваа одлука до 31 март 1986 го-
дина. 

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

О. бр. 141 
25 декември 1985 година 

Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на гу-

вернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

892. 
Врз основа на член'24 и член 65 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
рботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84), Советот на гувернерите 
донесува 

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

РИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА 
1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-

дитната политика што ја спроведуваат Народната банка 
на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, ќако и банките со 
својата деловна политика, со оваа одлука се регулираат 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-г 
тива и на динарските пласмани на основните и здружени-
те банки (во натамошниот текст: банките). 

2. Во согласност со одредбите на точка 1 од оваа од-
лука, банките, во периодот од 1 до 31 јануари 1986 година, 
ќе обезбедат: 

- порастот на нивната нето домашна активу да изне-
сува најмногу до 1,0% на 31 јануари; 

- порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-
ва најмногу до 1,5% на 31 јануари 1986 година. 

При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива, во смисла на став 1 од оваа точка, не се зема пред-
вид ефектот од промената на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1985 година, според ,образецот КН-БИФО. 

За изнесат на непокриеното пречекорување на ли изр-
еките пласмани на 31 декември 1985 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од одредбата 
под 2 алинеја втора став 1 на оваа точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и 
другата акт,ива и пасива во нето износ. 

4. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
точка 2 од оваа одлука се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општесгвено-правни лица, на ин-
терните банки, на граѓанските правни лица и граѓаните, 
освен пласманите што им ги даваат на банките, на Југос-
ловенската банка за меѓународна економска соработка, на 
Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската 
штедилница. 

5. По исклучок, во рамките на нето домашната акти-
ва и на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 
2 до 4 од оваа одлука, обврската за ограничување на по-
растот нема да се применува на: пласманите на банките 
од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, пласманите за обнова и 
изградба на подрачјата настрадани од земјотрес, пласма-
ните од дополнителните и посебните средства што се ко-
ристат за побрз развој на САП Косово, а. најмногу до ви-
сочината на остварениот прилив на средствата за тие на-

мени во согласност со законите и со други прописи, плас-
маните за кредитирање на извозот на опрема и бродови и 
за изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит - до височината на средствата примени во 1986 го-
дина за таа намена од Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка; на инвестиционите кредити 
на банките што ги придружуваат пласманите од постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини - во делот што се форми-
ра со здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд и на инвестиционите кредити на банките во 
кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обно-
ва и развој и нејзините афилијации, на Европската инвес-
тициона банка и на EUROFIM. 

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

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел од порастот на динарските пласмани до 
височината на пропишаниот пораст што е утврден за се-
кој месец, во смисла на точка 2 алинеја трета став 1 одред-
ба под 2 и став 4 од оваа одлука. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно примаат 
неискористениот дел од порастот на динарските пласма-
ни, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, 
со тоа што периодот за кој се врши отстапување не може 
да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно при-
мениот дел од неискористениот пораст на динарските 
пласмани банката е должна да ја извести надлежната на-
родна банка во рок од три дена од денот на отстапувањето 
односно примањето на неискористениот дел од можниот 
пораст на динарските пласмани, со доставување на фото-
-копија од договорот или самоуправната спогодба за меѓ-
усебно отстапување и примање на неискористениот дел од 
порастот на динарските пласмани, склучена помеѓу банки-
те или помеѓу здружената банка и основните банки членки 
на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 
став 1 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во 
точка 2 став 1 алинеја втора на оваа одлука, не можат да 
го отстапат неискористениот дел од можниот пораст на 
динарските пласмани, освен ако отстапувањето се врши 
помеѓу банките во рамките на иста здружена банка од те-
риторијата на републиката односно автономната покраи-
на или помеѓу банките во рамките на исто здружение на 
банкарските организации. 

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни до над-
лежната народна банка да доставуваат извештај за оства-
рениот пораст на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, според книговодствената состојба на крајот на 
секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропи-
шан за доставување на билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини и доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на не-
то домашната актива и на динарските пласмани на банки-
те на ,ниво на републиките односно автономните покраи-
ни и по еден примерок од примените индивидуални из-
вештаи на банките во рок од пет дена од истекот на рокот 
за доставување на билансот на банката. 

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

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги 
пропишува Народната банка на Југославија. 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 4 

О. бр. 146 
25 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 
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893. 
Врз основа на член бб став 1 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО 1986 

ГОДИНА 
1. Старосните и инвалидските пензии и семејните 

пензии, остварени или усогласени по Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување на воените осигуреници, 
определени од пензискиот основ што го сочинува платата 
по прописите за платите на активните воени лица што 
важеа во деке.мври 1984 година, се усогласуваат во 1986 го-
дина. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат 
така што како нов пензиски основ се зема личниот доход 
на чинот односно на класата во смисла на член 18 став 4 
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници што по прописите за личните доходи 
на активните воени лица кои важеа во декември 1985 годи-
на, им припаѓа на активните воени лица со соодветен чин, 
односно класа, како и посебни додатоци во смисла на член 
64 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на 
нов основ за определување на семејната пензија, што го 
сочинува усогласената старосна, односно инвалидска пен-
зија во смисла на став 1 од оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат 
по службена должност, без донесување на посебно реше-
ние, а новите износи на така усогласените пензии припаѓа-
ат од 1 јануари 1986 година. 

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

Бр. 63-1 
24 декември 1985 година 

Белград 

Собрание на заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
Рахмија Кадениќ, с. р. 

894. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 50/83, 7/84 и 25/85), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА. 
ЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 

ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
1. Во Решението за утврдување на опремата што е ос-

лободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 
точка 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/85) во точка 2 по зборовите: „1985 година" се дода-
ваат зборовите: „и на увозот што ќе се врши во 1986 годи-
на". 

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

Е. п. бр. 453 
5 декември 1985 10дина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

895. 
Врз основа на член 163 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АВАНСОТ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 
НА СТОКИ ПО ОСНОВ НА КОНТИНГЕНТИ ВО 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1986 ГОДИНА 
1. За извоз на стоки по основ на контингенти во прво-

то тримесечје на 1986 година се утврдува аванс во височи-
на до 25% од количината, односно вредноста на тие стоки 
што организациите на здружен труд ги извезле во 
претходната година. 

Во рамките на авансот од став 1 на оваа точка секоја 
организација на здружен труд може да користи аванс за 
извоз.на стоки по.основ на контингенти во првото триме-
сечје на 1986 година во количина, односно вредност до 
20% од количината односно вредноста на тие стоки што ги 
извезла во претходната година. 

Во рамките на авансот на став 2 на оваа точка орга-
низациите на здружен труд можат во првото тримесечје 
1986 година да извезуваат стоки по усогласените пријави 
за склучени договори за извоз (во натамошниот текст: 
пријава за извоз) што народните банки на републиките од-
носно народните банки на автономните покраини ги при-
фатиле до 31 декември 1985 година, како и по пријавите за 
извоз што ќе ги поднесат народните банки на републиките 
односно народните банки на автономните покраини во 
првото тримесечје на 1986 година. 

Ако количината односно вредноста на стоките по 
пријавите за извоз прифатени до 31 декември 1985 година 
го надминува износот на авансот утврден според став 2 на 
оваа точка, на организациите на здружен труд им се ут-
врдува аванс до височината од став 1 на оваа точка. 

2. За увоз и плаќање на стоки по основ на континген-
ти во првото тримесечје на 1986 година се утврдува аванс 
во височина до 25% од вкупната количчина односно вред-
ност на тие стоки што организациите на здружен труд ги 
увезле во претходната година. 

Во рамките на авансот од став 1 на оваа точка, секоја 
организација на здружен труд може да користи аванс за 
увоз на стоки по основ на контингенти во првото триме-
сечје на 1986 година во количина односно вредност до 20% 
од количината односно вредноста на тие стоки што ги из-
везла во претходната година; 

1) за увоз и плаќање на сезонски и берзански произво-
ди - до 40% од извршениот увоз на тие производи во пре-
тходната година; 

2) за увоз и плаќање на масло за јадење - до количи-
ните односно вредностите на утврдените контингенти за 
увоз во 1985 година, по кој увоз не е извршен. 

Во рамките на количините односно вредностите ут-
врдени според став 2 на оваа точка, организациите на 
здружен труд можат во првото тримесечје на 1986 година 
да увезуваат и плаќаат стоки по усогласените пријави за 
склучени договори за увоз (во натамошниот текст: прија-
ви за увоз) што народните банки на републиките односно 
народните банки на автономните покраини ги прифатиле 
до 31 декември 1986 година, како и по пријавите што ќе ги 
поднесат до народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини во првото три-
месечје на 1986 година. 

Ако количината односно вредноста на стоките по 
пријавите за увоз поднесени до 31 декември 1985 година го 
надминуваат износот на авансот утврден според став 2 на 
оваа точка, на организациите на здружен труд им се ут-
врдува аванс до височината од став 1 на оваа точка. 

3. Количините односно вредностите на авансите ут-
врдени според одредбите на ова решение ќе се вклучат во 
контингентите што на организациите на здружен труд ќе 
им се утврдат во 1986 година. 

4. За потребите на организациите на здружен труд 
што се основани во 1986 година или во таа година почнале 
да работат, како и за потребите на организациите на 
здружен труд што во 1985 година не увезувале стоки по ос-
нов на континтенти, се утврдува аванс за увоз во височина 
од 5% од вредноста од вкупниот увоз на тие етики во пре-
тходната година. 
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5. Авансите утврдени според одредбите на ова реше-
ние ќе се засметаат во контингентите што на организации-
те на здружен труд ќе им се утврдат за 1986 година. 

6. Ова решение влегува во сила на I јануари 1986 го-
дина. 

П. бр. 24003 
19 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р. Миленко Бојаниќ, с. р. 

896. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести што ја загрозуваат целата 
замја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА 
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКОТО ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗ-

НИ БОЛЕСТИ 
1. Се утврдува дека следните организации на здружен 

труд располагаат со соодветна опрама и дека имаат 
стручни работници за проверување на лабораториското 
испитување (идентификација ) на причинителите на од-
делни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, 
и тоа: 

1) причинители на беснило - Пастеров завод, Нови 
Сад; 

2) причинители на пегав тифус и Брилова болест -
Медицински факултет на Универзитетот во Сараево,'Са-
раево; 

3) причинители на грип - Институт за имунологија и 
вирусологија - Торлак, Белград, Имунолошки завод, За-
греб, Завод з9 заштита на здравјето на СР Хрватска, За-
греб и Завод на СР Словенија за здравствена заштита, 
ЈЂубљана; 

4) причинители на детска парализа - Институт за 
имунологија и вирусологија - Торлак, Белград и П е н о -
лошки завод, Загреб; 

5) причинители на колера - Завод за здравствена за-
штита на СР Србија „Д-р Милан Јовановиќ - Батут", Бел-
град и Завод за заштита на здравјето на СР Хрватска, За-
греб; 

6) причинители на маларија - Завод за здравствена 
заштита на СР Србија „Д-р Милан Јовановиќ - Батут", 
Белград; 

7) причинители на големи сипаници и причинители 
на вирусни хеморагични трески - Институт за имунобио-
логија и вирусологија - Торлак, Белград; 

8) причинители на заразно труење со храна предизви-
кано од салмонели - Завод за здравствена заштита на СР 
Србија „Д-р Милан Јовановиќ - Батут", Белград, Завод за 
заштита на здравјето на СР Хрватска, Загреб, и Региона-
лен завод за здравствена заштита, Сараево; 

9) причинители на синдром на стекнат имунолошки 
дефицит (сида) - Микробиолошки институт на Медицин-
скиот факултет, Љубљана. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за утврдување на организа-
циите на здружен труд кои ги исполнуваат условите за 
проверување на лабораториското испитување на причини-
телите на одделни заразни болести („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/81). 

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

Бр. 2548 
4 ноември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

897. 
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), Советот на гувернерите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДО-

ГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на попол-

нување на обрасците на Пријавата за склучен договор за 
извоз, Пријавата за склучен договор за увоз, Барањето за 
измена - поништување - дополнување на пријава за склу-
чен договор за извоз, Барањето за измена - поништување 
на пријава за склучен договор за увоз, Пријавата за неиз-
вршен извоз, Пријавата за неизвршен увоз, како и на Ко-
дексот на шифрите за пополнување пријави за склучен до-
говори за надворешнотрговскиот промет (во натамошни-
от текст: Кодексот на шифрите), што се дава во прилог 
кон ова упатство. 

И. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ 
2. Пријавувањето на склучените договори за извоз на 

стоки и услуги се врши на образецот бб - Пријава за склу-
чен договор за извоз, што е даден во прилогот кон ова 
упатство. 

Ако со еден договор склучен со странски содоговарач 
е предвидено наплатата да се врши во повеќе различни ва-
лути или стоките да се извезуваат во повеќе земји на наме-
на се поднесуваат онолку пријави колку има валути или 
земји на намена. Сите пријави носат ист број на склучени-
от договор од контролникот на организацијата на 
здружен труд, а се разликуваат по регистарскиот број под 
кој се заведени во регистарот што го води народната бан-
ка на рапубликата односно народната банка на автоном-
ната покраина (во натамошнио текст: надлежната банка). 

Ако со еден договор е опфатен извозот на стоки и из-
возот на услуги, се поднесува посебна пријава за склучен 
договор за извоз на стоки, а посебна пријава за склучен до-
говор за извоз на услуги. Пријавите имаат ист број - број 
на склучениот договор од контролникот на организација-
та на здружен труд, а се разликуваат по регистарскиот 
број под кој се заведени во регистарот на надлежната бан-
ка. ј 

Ако со еден договор е предвидена испорака на повеќе ј 
видови стоки што се неделиви по количина и во чие произ-
водство учествувале повеќе од една организација на 
здружен труд, за секој таков вид стоки што се распоредува 
во еден тарифен став на Списокот на стоките со формите 
на извозот и увозот, се поднесува посебна пријава за склу-
чениот договор за извоз која го носи бројот на склучениот 
договор, а се разликува по регистарскиот број. I 

3. Образецот на пријавата за склучен договор за из-
воз содржи два дела: основен и посебен дел. Во основниот 
дел на образецот се наоѓаат општите податоци врзани за 
пријавувањето на склучениот договор: назив на организа-
циите на здружен, труд - извозници, назив на странскиот 
купувач, вкупната вредност на договорената работа и др. 
Во посебниот дал на образецот се наоѓаат податоци за 
производителот на стоки односно давателот на услуга, ви-
дот на стоките, односно видот на услугата со наименува-
ње на тарифниот број и наименувањата на стоките од 
Списокот на стоките со формите на извозот и увозот. 

Ако со една пријава за склучен договор се пријавува-
ат повеќе производители на стоки односно повеќе давате-
ли на услуги и повеќе видови стоки со различни тарифни 
броеви, кон пријавата за склучениот договор за извоз (Об-
разец бб) се поднесува потребниот број на обрасци 66/1 од 
пријавата во кои се пополнуваат онолку посебни делови 
на пријави колку што има видови стоки или производите-
ли. 

Ако кон пријавата за склучен договор за извоз се под-
несува посебен дел на пријава на образецот 66/1, потребно 
е во заглавјето на тој образец да се запише следното: на-
зив и седиште на извозникот и број и датум на пријавата 
за склучениот договор. 
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Извоз на стоки 
4. Во одделни рубрики на образецот на Пријавата за 

склучен договор за извоз се запишува: 
1) во рубриката 1 (надлежна банка) се запишува нази-

вот на банката на републиката односно на банката на ав-
тономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на организацијата на здружен труд - извозник, а во шиф-
реното поле со должина од седум места се запишува шиф-
рата на надлежната банка од Кодексот на шифрите, а со 
поминувањето на девизната документарна контрола на 
банките овластени за работи со странство во тоа поле ќе 
се запише седумцифрената ознака на матичниот број на 
овластената банка. Оваа рубрика ја пополнува надлежна-
та банка. 

2. во рубриката 2 (регистарски број и датум) се запи-
шува бројот и датумот од регистарот што го води над-
лежната банка во смисла на Наредбата за начинот и роко-
вите за поднесување пријава за склучени договори за над-
ворешнотрговскиот промет. Во првото шифрено поле кое 
содржи шест места се запишува бројот под кој пријавата е 
заведена во регистарот, а во второто шифрено поле кое 
исто така содржи шест места се запишува датумот на ре-
гистрацијата на пријавата за склучен договор (на пр. 31 
март 1986 година, како: 310386), во третото шифрено поле 
се става ознаката „1" ако пријавата ја поднесува организа-
ција на здружен труд која врз основа на склучена самоуп-
равна спогодба, согласно со член 84 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство е определена за носи-
тел на работата. Во другите случаи ова поле не се попол-
нува. Оваа рубрика ја пополнува надлежната банка. 

Пријавата се заведува во регистарот по извршената 
контрола и прифаќањето на пријавата од страна на над-
лежната банкар при што како датум на регистрација се 
внесува датумот на прифаќањето на пријавата; 

3) во рубриката 3 (број и датум на склучениот дого-
вор), во првото шифрено поле со должина од шест места 
се запишува бројот од контролникот што го водат органи-
зациите на здружен труд во смисла на прописите за воде-
ње евиденција за склучени ,девизни и кредитни работи со 
странство, а во второто шифено поле со должина од шест 
места се запишува датумот на склучувањето на договорот 
со шест цифри (на пр. 31 март 1986 година: како: 310386); 

4) во рубриката 4 (извозник) се запишува називот и 
седиштето на организацијата на здружен труд која подне-
сува пријава за склучен договор. Во шифреното поле со 
должина од седум места се запишува матичниот број на 
извозникот од единствениот регистар на организациите и 
заедниците распоредени по дејности што го води репуб-
личкиот односно покраинскиот завод за статистика; 

5) во рубриката 5 (форма на извозната работа) се за-
пишува формата на извозната работа од Кодексот на 
шифрите, а во шифреното поле со должина од два места 
се запишува соодветна шифра од Кодексот на шифрите; 

6) во рубриката 6 (назив, седиште и земја на странски 
купувач - нарачувач) се запишува називот, седиштето и 
земјата на странскиот купувач со кој е склучен договор. 
Во првото шифрено поле се запишува ознаката „1" ако се 
извезува со сопствено претпријатие основано во стран-
ство, ако се извезува со мешовито претпријатие основано 
во странство се запишува ознаката „2". Во другите случаи 
ова шифрено поле не се пополнува. Во второто шифрено 
поле со должина од три места се запишува шифрата на 
земјата на купувачот од Кодексот на шифрите; 

7) во рубриката 7 (земја на намена) се запишува земја-
та во која стоките односно услугите се извезуваат спрема 
диспозицијата на купувачот, а во шифреното поле со 
должина од три места - шифрата на земјата од Кодексот 
на шифрите; 

8) во рубриката 8 (валута на наплата) се запишува во 
шифреното поле со должина од три места шифрата на ва-
лутата на наплатата од Кодексот на шифрите, а во неза-
сенченото поле - ознаката на видот на валутата во која ќе 
се изврши наплатата на извезените стоки. Ако наплатата 
се врши во нетрансферабилна (локална) валута, како шиф-
ра на валута на наплатата се зема шифрата на земјата од 
Кодексот на шифрите на која тоа и е национална валута 
(на пр. за либиски динар, шифрата е 321, што е шифра за 
Либија); 

9) во рубриката 9 (паритет) се запишува соодветниот 
паритет, а во шифреното поле се внесува соодветната 
шифра, и тоа: 

1) - извоз со паритет на CIF односно франко стран-
ско место, 

2) - извоз со паритет франко југограница односно 
FOB. 

10) во рубриката 10 (фактурна вредност во валута) во 
шифреното поле со должина од 13 места се запишува фак-
турната вредност на стоките, односно услугите во валута 
на наплатата со две децимални места, намалена за догово-
рените разлики наведени во рубриката 16. Таа вредност 
претставува нето-износ од договорот, што ќе се наплати 
од купувачот. Кај извозот на стоки односно услуги на кре-
дит, вредноста на каматата не се внесува во оваа рубрика, 
туку во рубриката 35. Фактурната вредност во валута од 
оваа рубрика е еднаква на збирот на вредноста во валута 
од рубриката 27 на посебниот дел од пријавата. 

Во случај на извоз на опрема што се комплетира со 
купување на дел од опрема во странство без увоз во Југос-
лавија, во рубриката 10 се внесува вкупната вредност на 
опремата од договорот; 

11) во рубриката 11 (трошоци од југограница во валу-
та) во шифреното поле со должина од 13 места се запишу-
ва износот на реалните трошоци од југословенската гра-
ница до местото на испораката, изразени во странска ва-
лута на која гласи фактурната вредност на стоките, во слу-
чаи кога стоките се продадени со паритет на CIF односно 
франко странско место. Ако трошоците му се платени на 
домашен превозник во динари се пресметуваат во соод-
ветна валута. 

Вредноста на трошоците од југословенската граница 
во валута од оваа рубрика е еднаква на збирот на вреднос-
тите во валута од рубрика 28 на посебниот дел од оваа 
пријава; 

12) рубриката 12 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи е определено поинаку; 

13) рубриката 13 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи е определено поинаку; 

14) во рубриката 14 (начин на наплата и матичен број 
на банката) во првото шифрено поле со должина од две 
места се запишува шифрата на начинот на наплата од Ко-
дексот на шифрите. Во второто шифрено поле со должина 
од седум места се запишува матичниот број на банката 
преку која се врши наплатата од странство. Матичниот 
број на банката се наоѓа во регистарот на организацијата 
и заедницата што го води републичкиот односно покраин-
скиот завод за статистика; 

15) во рубриката 15 (начин на склучување на работа-
та) се запишува начинот на кој работата е склучена: ди-
ректно, преку посредник или застапник. Ако работата е 
склучена преку посредник или застапник се запишува име-
то, седиштето и земјата на посредникот или застапникот. 
Во првото засенчно поле се запишува ознаката „1" ако по-
средникот или застапникот е сопствено претпријатие ос-
новано во странство, а ознаката „2" се запишува ако по-
средникот или застапникот е мешовито претпријатие ос-
новано во странство. Во другите случаи ова поле останува 
празно. Во второто шифрено поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на земјата каде што е седиштето 
на посредникот или застапникот од Кодексот на шифри-
те; 

16) во рубриката 16 (договорени разлики со купува-
чот - нарачувач) се запишува вредноста на договорената 
разлика со назначување на видот на разликата (рабат, ка-
са-шконто и др.). Во шифреното поле со должина од десет 
места се запишува вредноста на договорената разлика во 
валута со два децимала. Ако има повеќе видови договореа 
ни разлики се искажуват збирно, а во рубриката забелешка 
- се специфицираат поединечно; 

17) во рубриката 17 (други договорени разлики) се за-
пишува вредноста на договорената разлика, со назначува-
ње на видот на договорената разлика која не е пресметана 
во фактурата со купувачот (посредничка, односно застап-
ничка провизија и др.). Во првото шифрено поле се запи-
шува ознаката „1" ако со странски со договарач е склучено 
наплатата да биде намалена за износот на посредничката 
- застапничка провизија, во другите случаи ова поле е 
празно. Во второто шифрено поле со должина од три мес-
та се запишува шифрата на валутата од Кодексот на шиф-
рите во која се плаќа провизијата, а во третото шифрено 
поле со должина од десет места се запишува вредноста во 
валута со два децимала. Ако има повеќе видови договоре-
ни разлики тие се искажуваат збирно, а во рубриката забе-
лешка се специфицираат поединечно; 
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18) рубриката 18 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи е определено поинаку; 

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи е определено поинаку; 

20) во рубриката 20 (вкупен број на посебни делови на 
пријавата) се запишува.вкупниот број на посебните дело-
ви на пријавите поднесени до надлежната банка. Овој број 
се запишува во шифреното поле со должина од четири 
места; 

21) во рубриката 21 (реден број на, посебните делови 
на пријавата) во шифреното поле со должина од четири 
места се запишува редниот број на посебниот дел на при-
јавата што се поднесува до надлежната банка. Ако се под-
несуваат повеќе посебни делови на пријави, броевите про-
должуваат во рамките на ист регистарски број на пријава-
та; 

22) во рубриката 22 (производител - давател на услу-
га) се запишува називот и седиштето на производителот 
на стоки - давател на услуги. 

Во шифреното поле со должина од седум места се за-
пишува матичниот број на организацијата од единствени-
от регистар на организациите и заедниците што се води 
кај републичките и покраинските заводи за статистика. 
Ако извозот на стоки го врши организација на здружен 
труд во свое име и за своја сметка во оваа рубрика се запи-
шува називот на таа организација - сопственик на стоки, а 
во шифреното поле нејзиниот матичен број; 

23) во рубриката 23 (тарифен број и наименување на 
стоките и трговски назив на стоките) се запишува тарифа 
ниот став и наименувањето на стоките од Списокот на 
стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот, а 
во шифреното поле се запишува деветцифрена шифра на 
тарифниот став од тој список. Во оваа рубрика се запишу-
ва и трговскиот назив на стоките односно видот на услу-
гите што се предмет на договорот; 

24) во рубриката 24 (единица на мера) се запишува 
кратенката за соодветна единица на мера од Списокот на 
стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот 
според која е договорена цената на стоките, а во шифено-
то поле со должина од две места се запишува соодветна 
шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се извезуваат со овој список не е 
пропишана единицата на мера, се запишува кратенката на 
единицата на мера од договорот која одговара на Кодек-
сот на шифрите, а во шифреното поле соодветна шифра 
од Кодексот на шифрите. 

Ако договорената единица на мера не е предвидена 
со Кодексот на шифрите, таа мора да се пресметува спо-
ред соодветната единица на мера од Кодексот на шифри-
те, а во шифреното поле се запишува соодветна шифра од 
Кодексот на шифрите. 

Ако пријавата за склучен договор за извоз се поднесу-
ва за истовидни стоки што произвеле повеќе производите-
ли, а тие стоки се неделиви по количество, во оваа рубрика 
во првиот посебен дел се запишуваат податоци за едини-
цата на мера, додека кај другите посебни делови во оваа 
рубрика се запишува „99"; 

25) во рубриката 25 (количество) се запишува коли-
чеството на стоки според единицата на мера наведена во 
рубриката 24 со два децимала. Ако количеството е догово-
рено со клаузулата „сса", се наведува ознака „сса" пред ко-
личеството во незасенченото поле, во првото шифрено по-
ле со должина од едно место се запишува ознаката „1". 
Доколку не е договорено количеството со клаузулата 
„сса", првото шифрено поле не се пополнува. Во второто 
шифрено поле со должина од дванаесет места се запишува 
количеството спрема единицата на мера. 

Ако Пријавата за склучен договор за извоз се подне-
. сува за истовидни стоки што ги произвеле повеќе произво-
дители, а тие стоки се неделиви по количесто во оваа руб-
рика во првиот посебен дел, во првото шифрено поле се 
внесува шифрата „9", а во второто шифрено поле се запи-
шуваат податоци за вкупното количество на стоки, додека 
кај другите посебни делови оваа рубрика не се пополнува; 

26) во рубриката 26 (режим на извозот) се запишува 
ознаката на режимот од Списокот на стоките со формите 
на извозот и увозот, а во шифреното поле со должина од 
два места шифрата на режимот на извозот од Кодексот на 
шифрате; 

27) во рубриката 27 (фактурна вреднсот во валута) во 
шифреното поле со должина од тринаесет места се запи-

шува фактурната вредност на стоките односно услугите 
во валута на наплатата со два децимала, и тоа намалена 
за сразмерен дел на договорената разлика наведена во 
рубриката 16. Во оваа рубрика се запишува фактурната 
вредност која се однесува на еден производител, еден вид 
стоки, односно услуги и др. 

Ако со пријавата се опфатени еден вид стоки што се 
распоредуваат во еден тарифен став, што се произведени 
од еден производител, тогаш фактурната вредност од руб-
риката 27 е еднаква на вредноста назначена во рубриката 
10; 

28) во рубриката 28 (трошоци од јуѓограница во валу-
та) во шифреното поле со должина од тринаест места, се 
запишува припаѓачкиот износ на трошоците сразмерно со 
учеството на фактурната вредност на одделни стоки од 
рубриката 27 во однос на вкупната фактурна вредност од 
рубриката 10; 

29) во рубриката 29 во шифреното поле со должина 
од тринаесет места се запишува вредноста во валутата со 
два децимала од делот на опремата што, заради доком-
плетирање, ќе биде купена во странство и директно испо-
рачана на купувачот во странство; 

30) во рубриката 30 во шифреното поле со должина 
од тринаесет места се запишува вредноста во валутата со 
два децимала од делот на опремата што се наплатува во 
готово во рамките на договорот склучен „за готово и на 
кредит"; ѕ 

31) во рубриката 31 (број на кредитната пријава) во 
шифреното поле со должина од шест места се запишува 
бројот под кој, кај народната банка е регистрирана прија-
вата за склучената кредитна работа во смисла на член 41 
од Законот за кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 66/85). 

32) во рубриката 32 (краен рок на извозот) се запишу-
ва рокот (месецот и годината) до кој според договорот из-
возот треба да се изврши (на пример септември 1986 годи-
на како 0986). 

33) Во рубриката 33 (динамика на извозот во процен-
ти) се запишува динамиката на извозот по квартали во те-
куштата година, во наредната година по полугодиштето, 
а за другите години заедно, и тоа во проценти од вкупната 
фактурна вредност во договорот од рубриката 27. Дина-
миката на извозот се дава во цели проценти (на пример 33, 
а не 33,3), така што вкупниот збир на процентите од оваа 
рубрика да биде 100 (на пример 33 + 33 + 34); 

34) во рубриката 34 (заверување на прифаќањето на 
пријавата се внесува печат и потпис на овластеното лице 
што ја прифатило пријавата во надлежната банка; 

35) во рубриката 35 (забелешка) се запишуваат пода-
тоците од договорот и други податоци што се од значење 
за прифаќањето на пријавата, а за кои не се пропишани 
рубриките или просторот во рубриката е недоволен. Во 
оваа рубрика се внесува бројот и датумот на согласноста, 
одобрението, решението и др. на надлежниот орган ако се 
пропишани со законски одредби за склучување на догово-
ри. 

Во оваа рубрика се внесува и гарантниот рок ако е 
предвидено со договор. Се внесува специфицираната вред-
ност на трошоците на осигурувањето, испраќањето на 
стоките и превозот од југсловенската граница до местото 
на испораката, како и износот на странската увозна цари-
на што ја плаќа ОЗТ со ознака на видот на валутата во ко-
ја е договорена наплатата на истите, ако трошоците се 
пресметуваат во друга валута од валутата на наплатата 
од рубриката 8 на пријавата. 

Во случај на извоз на опрема што се комплетира со 
купување на дел од опремата во странство без увоз во Ју-
гославија, во рубриката 10 се внесува вкупната вредност 
на опремата од договорот, а во рубриката 35 се внесува 
вредноста од делот на опремата, што заради докомплети-
ра!^ , ќе биде купена во странство и директно испорачана 
на купувачот во странство. 

Согласно со склучениот договор со странски ^дого-
варач во оваа рубрика се внесува клаузулата дека подато-
ците за стоките во поглед на вредноста, количеството и 
квалитетот, можат да се сметаат привремени и не се ис-
клучува можноста за нивното конечно утврдување во 
смисла на важечките царински прописи (примена на лиз-
говна скала, котација на берза, квалитативно и квантита-
тивно преземање на стоки и сл.). 

Во случај на извоз на текстилни производи од оддел 
XI на Царинската тарифа во земјите на Европската еко-
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номска заедница, Шведска и Соединетите Американски 
Држави, се наведува бројот на извозната дозвола на Оп-
штото здружение на текстилната индустрија и индустрија-
та за облека на Југославија, 

Долгорочна производствена кооперација 
5. Во пријавата за склучениот договор за извоз во 

рамките на долгорочната производствена кооперација, се 
внесуваат податоци на начинот пропишан во точката 4 од 
ова упутство, со следните измени за одделни рубрики, и 
тоа: 

1) во рубриката 8, ако наплатата се врши преку кон-
токорентната сметка, се запишува ознаката на видот на 
валутата во која се врши пресметката, во а во шифреното 
поле шифрата на валутата од кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
решението што го издал надлежниот орган на управата за 
работи на енергетиката и индустријата, односно за работи 
на народната одбрана, како и бројот и датумот на соглас-
носта за извоз издадена од страна на тие органи. Во оваа 
рубрика, се внесува бројот и датумот на одобрението на 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина за отворање на контокорентна 
сметка. 

Посредување во надворешнотрговскиот промет 
6. Договорот за склучената работа за посредување вр 

надворешнотрговскиот промет (шифри на формата на из-
возната работа од Кодексот на шифрите 13, 14, и 15) се 
пријавува на образецот пријава за склучен договор за из-
воз, кој се пополнува на начинот пропишан во точка 4 од 
ова упатство, со следните измени: 

1) во шифреното поле на рубриката 18 во првите 11 
места се запишува бројот под кој пријавата за склучениот 
договор за увоз во работите на посредувањето е заведена 
во регистарот кај надлежната банка, а во другите две мес-
та, одвоени со испрекината линија, се запишува годината 
на регистрацијата на пријавата со две цифри (на пример 
1986 се запишува како 86); 

2) во рубриката 22 се запишува називот и седиштето 
на организацијата на здружен труд која поднесува пријава 
- реекспортер, а во шифреното поле се запишува матични-
от број на извозникот; 

3) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
одобрението на надлежниот орган за склучување договор 
за работата на посредувањето во надворешнотрговскиот 
промет. 

За работите на посредувањето - непосредна про-
дажба на стоки во странство што се купени во странство 
(шифра 17) се поднесува пријава за извоз која се пополну-
ва на начинот пропишан во точка 4 од ова упатство со тоа 
што рубриките 9, П, 23, 24, 25, 28 и 33 не се пополнуваат. 

За работи на посредување во пласирањето на стран-
ски стоки на странски пазар (шифра 18) се поднесува при-
јава за извоз што се пополнува на пропишаниот начин во 
точка 4 на ова упатство, со тао што во рубриката 6 се за-
пишува називот на фирмата што треба да го изврши пла-
ќањето, а во рубриките 10 и 27 се запишува износот на на-
платата, а рубриките 9, П, 22, 23, 24, 25, 26, 28 и 33 не се 
пополнуваат. 

7. Кога се во прашање работи за давање услуги за об-
лагородување од страна на домашни организации на 
здружен труд во рамките на склучениот договор за рабо-
тите на посредувањето во надворешнотрговскиот промет 
(шифра на формата на извозната работа 16 од Кодексот 
на шифрите), се поднесуваат две пријави за склучен дого-
вор за работа на посредувањето и за работа на облагоро-
дување на стоки односно три пријави ако организацијата 
на здружен труд, покрај услугите за облагородување, дава 
и материјал што посебно се засметува. Овие пријави има-
ат ист број и датум за склучување на договор а се разлику-
ваат по регистарскиот број што го води надлежната бан-
ка. 

Пополувањето на пријавите за склучен договор се 
врши на начинот пропишан во точка 4 од ова упатство со 
следните измени: 

П р и ј а в а I 
1) во рубриката 4 се запишува називот и седиштето 

на организацијата на здружен труд која поднесува пријава 

за склучен договор - реекспортер, а во шифреното поле се 
запишува неговиот матичен број; 

2) во рубриката 5 се запишува формата на извозната 
работа од Кодексот на шифрите, а во шифреното поле 
шифрата од Кодексот пропишана за работите на посреду-
вањето низ форма на облагородување; 

3) во рубриката 10 се запишува фактурната вредност 
од договорот за делот што му припаѓа на извозникот - ре-
ехпортер. Оваа вредност се намалува, за договорената раз-
лика од рубриката 16, а се искажува во валутата на напла-
тата со два децимала; 

4) во шифреното поле на рубриката 18, во првите еди-
наесет места се запишува регистарскиот број под кој е за-
ведена пријавата за склучен договор на услуги за облаго-
родување во регистарот кај надлежната банка, а во други-
те две места, одвоени со испрекината линија, се Запишува 
годината на регистрацијата на пријавата со две цифри (на 
пример 1986 се запишува како 86); 

5) во рубриката 22 се запишува називот и седиштето 
на извозникот - реекспортер, а во шифреното поле негови-
от матичен број; 

6) во рубриката 23 се запишува тарифниот став и наи-
менувањето на стоките од Списокот на стоките опфатени 
со одделни форми на извозот и тоа за облагородување на 
стоките, а во шифреното поле шифрата на тарифниот став 
од тој список; 

7) во рубриката 25 се запишува количеството на сто-
ките спрема единицата на мера со два децимала; 

8) во рубриката 27 се запишува фактурната вредност 
на стоките во валутата на наплатата со два децимала, на-
малена за сразмерниот дел на договорената разлика од 
рубриката 16; 

9) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
одобрението на надлежниот орган за склучување на дого-
вор за работата на посредувањето во надворешнотргов-
скиот промет. 

П р и ј а в а I I 
1) во рубриката 4 се запишува називот и седиштето 

на организацијата на здружен труд која поднесува пријава 
- до реекспортерот, а во шифреното поле неговиот мати-
чен број; 

2) во рубриката 5 се запишува формата на работата 
од Кодексот на шифрите, а во шифреното поле шифрата 
од Кодексот на шифрите, пропишана за работи на посре-
дувањето низ форма на облагородување; 

3) во рубриката 10 се запишува фактурната вредност 
на услугите на облагородување во валутата на наплатата 
со два децимала; 

4) во шифреното поле на рубриката 18, во првите еди-
наесет места се запишува регистарскиот број под кој е за-
ведена пријавата за ,склучен договор на извозот на вграден 
домашен материјал во регистарот кај надлежната банка, а 
во другите две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува годината на регистрацијата на пријавата со две 
цифри (на пример 1986 се запишува како: 86); 

5) во рубриката 22 се запишува називот и седиштето 
на организацијата на здружен труд што учествува во дава-
ње услуги за облагородување на стоките, а во шифреното 
поле нејзиниот матичен број. 

6) во рубриката 23 се запишува „услуга за облагоро-
дување" ; 

7) рубриките 24 и 25 не се пополнуваат. . 
8) во рубриката 27 се запишува фактурната вредност 

на услугата за облагородување во валутата на наплатата 
со два децимала; 

9) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
одобрението на надлежниот орган за склучување на дого-
вор за работите на посредувањето во надворешнотргов-
скиот промет; 

П р и ј а в а I I I 
1) во рубриката 4 се запишува називот и седиштето 

на организацијата на здружен труд која поднесува пријава 
до - реекспортерот, а во шифреното поле нејзиниот мати-
чен број; 

2) во рубриката 5 се запишува формата на извозната 
работа од Кодексот на шифрите, а во шифреното поле 
шифрата од Кодексот на шифрите пропишана за извоз на 
стоки; 
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3) во рубриката 10 се запишува фактурната вредност 
на материјалите во валутата на наплата со два децимала; 

4) во шифреното поле на рубриката 18 во1 првите еди-
наесет места, се запишува регистарскиот број под кој е за-
ведена пријавата за склучен договор на извозот на услуги 
за облагородување во регистарот кај надлежната банка а 
во другите две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува годината на регистрацијата на пријавата со две 
цифри (на пример 1986 се запишува како: 86); 

5) во рубриката 22 се запишува називот и седиштето 
на организацијата на здружен труд која покрај дадената 
услуга за облагородување дава и материјал што посебно 
се засметува; 

6) во рубриката 23 се запишува тарифниот број и наи-
менувањето на стоките од списокот на стоките, а во шиф-
реното поле, шифрата на тарифниот став од тој список, 
како и трговскиот назив за стоките што ги дава организа-
цијата на здружен труд; 

7) во рубриката 27 се запишува фактурната вредност 
на материјалот во валутата на наплатата со два децимали 
намалена за сразмерниот дел на договорената разлика од 
рубриката 16; 

8) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
одобрението на надлежниот орган за склучување на дого-
вор за работите на посредувањето на надворешнотргов-
скиот промет; 

Извоз на стоки во закуп 
8) Договорите за склучените работи за извоз на стоки 

во закуп се пријавуваат на образецот Пријави за склучен 
договор за извоз која се пополнува на начинот пропишан 
во точка 4 од оваа упатство со следните измени во оддел-
ни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 6 се запишува називот, седиштето и 
земјата на странскиот закупец со кој е склучен договор за 
закупување на стоки а во второто засенчено поле се запи-
шува шифрата на земјата на странскиот закупец од Кодек-
сот на шифрите; 

2) во рубриката 10 се запишува вкупната вредност на 
закупнината во валутата на наплатата со два децимала 
според договорот; 

3) во рубриката 18 на шифреното поле со должина од 
тринаесет места, се запишува вредноста на стоките во ва-
лутата на наплатата со два децимала што е дадена во за-
куп; 

4) во рубриката 32 се запишува рокот на траењето на 
договорот за закупот; 

5) во рубриката 35 се запишува износот и роковите на 
втасувањето на наплатата на закупнината. 

Компензациона работа 
9. Договорите за компензационите работи се пријаву-

ваат на образецот Пријава за склучен договор за извоз, 
што се пополнува на начинот пропишан во точка 4 од ова 
упатство, со тоа што во рубриката 35 се запишува бројот и 
датумот на одобрението на надлежниот орган за склучува-
ње на договор за компензациона работа. 

Отстапување на материјално право на технологија и де-
ловно-техничка соработка 

10. Договорите за отстапување на материјално право 
на технологија и договорите за деловно-техничка сора-
ботка се пријавуваат на образецот пријава за склучен до-
говор за извоз, која се пополнува на начинот пропишан во 
точка 4 од ова упатство, со следните измени од одделни 
рубрики, и тоа: 1 

1) Рубриките 9, 24, 25 и 26 не се пополнуваат. 
Наведените рубрики се пополнуваат доколку некоја 

од формите на материјално право на технологија и делов-
но-техничка соработка има третман како извоз на стоки; 

2) Во рубриката 23 „трговски назив на стоките" се до-
полнува со поблиска ознака на видот на материјалното 
право на технологија (патент, индустриска мостра, модел, 
заштитен знак, знаење и искуство и др.), односно со по-
блиска ознака на видот на деловно-техничката соработка 
(техничка и технолошка документација, истражување и ос-
тварување на пронајдоци, проектирање, оспособување на 
кадри, научноистажувачки работи и др.). Доколку некоја 
од формите на материјално право на технологијата и на 
деловно-техничка соработка има третман на извоз на сто-

ки, се запишува и соодветниот тарифен став и наименува-
њето од списокот на стоките а во шифреното поле девет-
цифрена шифра од списокот; 

3) во рубриката 32 се запишува рокот на извршување-
то на договорените обврски; 

4) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
решението за одобрението на договорот што го издал над-
лежниот орган на управата за работи на енергетиката и 
индустријата или друг надлежен орган и податоците од 
договорот што се од значење за прифаќањето на пријавата 
за која не е пропишана рубрика во пријавата. Ако со дого-
вор се предвидени посебни услови на наплата, се наведува-
ат и тие услови. 

Изведување на инвестициони работи во странство 
П. Договорите за изведување на инвестициони рабо-

ти во странство се пријавуваат на образецот пријава за 
склучен договор за извоз, што се пополнува на начинот 
пропишан во точка 4 од ова упатство, со следните измени 
за одделни рубрики, и тоа: 

1) Во рубриката 10 се запишува вредноста на склуче-
ниот договор за изведување на инвестициони работи во 
странство што странскиот содоговорач треба да ги плати; 

2) рубриките 9, 16, 17, 24 и 25 не се пополнуваат; 
3) во шифреното поле со должина од тринаесет места 

на рубриката 18, се запишува вредноста на стокит од до-
машно поФекло што се вградуваат во објект и тоа во валу-
тата на наплатата од рубриката 8 со два децимала; 

4) во рубриката 22 се запишува називот, седиштето и 
матичниот број на изведувачите на работите. Ако во изве-
дувањето на инвестиционите работи учествуваат повеќе 
изведувачи или кооперанти, за секој учесник во работата 
(домашен кооперант), се пополнува посебниот дел од при-
јавата за склучен договор; 

5) во рубриката 23 се запишува видот на инвестицио-
ните работи од член 62 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. Шифреното поле на оваа рубрика не 
се пополнува; 

6) во рубриката 35 се запишува бројот и датумот на 
решението на надлежниот орган за запишување на догово-
рот во регистарот. 

Кон пријавата за склучениот договор се приложува и 
изјавата во која се дава поблиско објаснение за видот на 
работите, локацијата, роковите на извршувањето на дого-
ворот според ситуациите, од списокот на кооперантите 
(домашни и странски) и други податоци што се од значе-
ње за спроведување на девизната контрола а кои не се оп-
фатени во пријавата. 

За стоките што се извезуваат на работната единица 
во странство од страна на домашна организација на 
здружен труд, вклучувајќи ги и носителите на работата, 
заради вградување во објект, се поднесува посебна пријава 
за склучен договор за извозот на стоки на образец бб, а по-
полнувањето се врши на начинот пропишан во точка 4 од 
ова упатство. Заради поврзување на оваа пријава со прија-
вата за склучениот договор за изведување на инвестицио-
ни работи во странство, во рубриката 35 се внесуваат 
следните податоци: бројот и датумот на пријавата за 
склучени1 договор за изведување на инвестициони работи 
во странство, како и називот и седиштето на организаци-
јата на здружен труд што поднела пријава до надлежната 
банка. 

Еден примерок од оваа пријава организацијата на 
здружен труд - подносител на пријавата, и доставува на 
надлежната банка кај која е поднесена пријава за склуче-
ниот договор за изведување на инвестициони работи во 
странство. 

За опремата што е купена за потребите на изведува-
њето на инвестиционите работи во странство и платена со 
девизи од сметката на работната единица, а која по за-
вршувањето на работите, односно по престанувањето на 
нејзината употреба во странство, се увезува во Југослави-
ја, организацијата на зружен труд поднесува посебна при-
јава за склучен договор за увоз. Пополнувањето на оваа 
пријава се врши на начинот пропишан во точка 19 од ова 
упатство. По исклучок, во рубриката 3 се запишува дату-
мот кога е поднесена пријавата за склучен договор до над-
лежната банка, а во рубриката 10 се запишува реалната 
вредност на стоките во моментот на увозот. Заради по-
врзувањето на оваа пријава со пријавата за склучениот до-
говор за изведување на инвестициони работи во стран-
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ство, во рубриката 35 се внесуваат следните податоци: 
бројот и датумот на пријавата за склучен договор ,за изве-
дување на инвестициони работи во странство и називот и 
седиштето на организацијата на здружен труд што подне-
ла пријава до народната банка. 

Извоз на услуги за поправки и облагородување за 
привремено увезени стоки. 

12. Договорите за извоз на услуги за поправки и обла-
городување, се пријавуваат на образецот пријава за склу-
чен договор за извоз, што се пополнува на начинот пропи-
шан во точка 4 од ова утатство, со следните измени за 
одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 10 се запишува вредноста на догово-
рената услуга во валутата со два децимала; 

2) рубриката 9 не се пополнува; 
3) во шифреното поле на рубриката 18, во првите еди-

наест места, се запишува регистарскиот број под кој е за-
ведена и регистрирана пријавата за склучениот договор за 
извоз на стоки, доколку организацијата на здружен труд 
покрај давање услуги за облагородување односно услуги 
за поправки, дава и материјал што посебно се засметува, а 
во другите две места, одвоени со испрекината линија, се 
запишува годината на регистрацијата на пријавата со две 
цифри (на пример 1986 се запишува како: 86); 

4) во шифреното поле со должина од тринаесет места 
на рубриката 19 се запишува вредноста за облагородување 
на стоките односно вредноста за поправените стоки со два 
децимала; 

5) во рубриката 23 се запишува тарифниот број и наи-
менувањето на стоките од списокот на стоките за облаго-
родување, односно поправените стоки, а во шифреното 
поле се запишува деветцифрената шифра од тој список. Во 
оваа рубрика се запишува и видот на услугата („облагоро-
дување односно „поправка"); 

6) во рубриката 26 се запишува ознаката за режимот 
на извозот од Списокот на стоките за облагородување на 
стоките, а во шифреното, поле шифрата од Кодексот на 
шифрите; 

7) во рубриката 22 се запишува називот и седиштето 
на организацијата на здружен труд што дава услуги за по-
правка односно услуги за облагородување. 

13. Ако со договорот со странскиот содоговарач е 
предвидено, дека покрај услугата за поправка односно ус-
луга за облагородување организацијата на здружен труд 
да дава и материјал кој посебно' се засметува, се поднесу-
ваат две пријави и тоа посебно пријава за склучен договор 
за извоз на услуги, а посебно пријава за склучен договор 
за извоз на стоки, Овие пријави ги имаат истите броеви и 
датуми на склучениот договор, а се разликуваат според 
регистарскиот број. 

Пополнувањето на пријава за склучен договор за из-
воз на услуги за поправка, односно за облагородување се 
врши на начинот пропишан во точка 12 на ова упатство. 

Пополнувањето на пријавата за склучен договор за 
извоз на стоки се врши на начинот пропишан во точка 4 
на ова упатство со следните измени за одделни рубрики, и 
тоа: 

1) во рубриката 5 се запишува формата на извозната 
работа од Кодексот на шифрите, а во шифреното поле 
шифрата од Кодексот предвидена за извозот на стоки; 

2) во шифреното поле на рубриката 18, во првите еди-
наесет места се запишува регистарскиот број на пријавата 
за склучен договор за извоз на услуги под кој е заведена и 
регистрирана пријавата за склучениот договор кај над-
лежната банка, а во другите две места одвоени со испреки-
ната линија, се запишува годината на регистрација на 
пријавата со две цифри (на пр. 1986 се запишува како 86); 

3) во рубриката 23 се запишува тарифниот број и наи-
менувањето на стоките од Списокот на стоки, а во шифре-
ното поле шифрата од тој список; 

4) во рубриката 27 се запишува фактурната вредност 
на стоките во валута, а наплатата со два децимала. 

14. Ако организацијата на здружен труд склучила со 
странски содоговарДч договор за облагородување на 
странски стоки со наплата во натура, покрај пријавата за 
склучениот договор за извоз на услуги за облагородување 
се поднесува и пријава за склучениот договор за увоз на 
стоки на образецот 76. Пополнувањето на оваа пријава се 
врши на начинот пропишан во точка 19 на ова упатство. 
Во пријавата се внесуваат податоците за стоките што се 

увезуваат како надомест за извршената услуга. Заради по-
врзувањето на оваа пријава со пријавата за склучениот до-
говор за извоз на услуги во рубриката забелешка се. внесу-
ва бројот и датумот на склучениот договор и називот на 
организацијата на здружен труд што поднела пријава за 
склучениот договр за извоз на услуги. Истовремено се за-
пишуваат бројот и датумот на одобрението на надлежни-
от орган за склучување на договор со наплата на услуги за 
облагородување во натура. 

Во шифреното поле на рубриката 18, во првите еди-
наесет места се запишува регистарскиот број под кој при-
јавата за склучен договор за извоз на услуги е заведена во 
регистарот на надлежната банка а во другите две места 
одвоено со испрекината линија се запишува годината на 
регистрација на пријавата со две цифри (на пр. 1986 се за-
пишува како 86). 1 

Извоз на други услуги 
15. Договорите за извоз на други услуги се пријавува-

ат на образецот пријава за склучен договор за извоз, што 
се пополнува на начинот пропишан во точка 4 на ова упат-
ство, со следните измени за одделни рубрики, и тоа: 

1) во рубриката 10 се запишува вредноста на догово-
рот на услугата во валута со два децимала; 

2) рубриките 9, И, 16, 17, 24, 25, 26, 28 и 33 не се по-
полнуваат; 

3) во рубриката 23 се запишува поблискиот назив на 
услугата; 

4) во рубриката 35 (забелешка) се запишуваат бројот 
и датумот на пријавата за склучениот договор за увоз на 
стоки чиешто плаќање се врши со средствата на стоковни-
от кредит земен според одредбите на Законот за земање на 
определени стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и 
1985 година. Во оваа рубрика се внесуваат и бројот и дату-
мот на договорот за определен ^стоковен кредит склучен 
меѓу овластената банка што дава кредит и организацијата 
на здружен труд која зема кредит. 

Други форми на извозна работа 
16. Во пријавата за склучен договор за извоз кај: са-

емски компензациони работи, малограничен и соседно 
прекуморски промет, извоз на опрема што се комплетира 
со купување на опрема во странство и извоз на стоки и ус-
луги со наплата преку увоз на стоки се внесуваат подато-
ците на начинот пропишан во точка 4 на ова упатство со 
тоа што во рубрика 5 се запишува формата на извозната 
работа, а во шифреното поле соодветната шифра од Ко-
дексот на шифрите. 

III. ПРИЈАВА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗ 
17. Пријавувањето на склучените договори за увоз на 

стоки и услуги се врши на образецот 76 - Пријава за склу-
чен'договор за увоз, што е даден во прилсодогот на ова 
упатство. 

Ако со еден договор склучен со странски ^догова-
рач, е предвидено плаќањето да се врши во повеќе различ-
ни валути, или увозот се врши од повеќе земји се поднесу-
ваат онолку пријави колку што има валути односно земји. 
Сите пријави го носат истиот број на склучениот договор 
од контролникот на организацијата на здружен труд, а се 
разликуваат по регистарскиот број што го водат над-
лежните банки. 

18. Образецот на пријавата за склучениот договор за 
увоз содржи два дела: основен и посебен дел. Во основни-
от дел на образецот се наоѓаат општите податоци врзани 
за пријавување на склучениот договор: назив на организа-
цијата на здружен труд - увозникот и назив на странскиот 
продавач, вкупната вредност на договорената работа и др. 
Посебниот дел на образецот ги опфаќа податоците за ко-
рисникот на стоките односно услугите, видовите на стоки 
односно услуги со назначување на тарифниот број - наи-
менувањето на стоки од Списокот на стоки опфатени со 
одделни форми на извозот и увозот и др. 

Ако со една пријава за склучен договор се пријавува-
ат повеќе корисници на стоки односно услуги и повеќе 
стоки со различни тарифни броеви кон пријавата за склу-
чениот договор за увоз, образец 76, се поднесува потребни-
от број на обрасци 76/1 пријави за склучениот договор за 
увоз во кои се пополнуваат онолку посебни делови на при-
јави колку што има видови на стоки односно услуги или 
корисници. 



Страна 2054 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 

Ако кон пријавата за склучениот договор на увоз, об-
разец 76, се поднесува посебен дел на пријавата на образе-
цот 76/1, потребно е да се пополни заглавието на овој об-
разец што ги содржи следните податоци: назив и седиште 
на увозникот и број и датум на пријавата за склучениот 
договор. 

Увоз на стоки 

19. Во одделни рубрики на образецот на пријавата за 
склучен договор за увоз се запишува: 

1) во рубриката 1 (надлежна банка) се запишува нази-
вот на надлежната банка на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на организацијата на здружен труд - увозникот, а во 
шифреното поле со должина од седум места се запишува 
шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на 
шифрите, а со преминувањето на девзната документарна 
контрола на овластените банки во ова поле ќе се запише 
седумцифрена ознака на матичниот број на овластената 
банка. Оваа рубрика ја пополнува надлежната банка; 

2) во рубриката 2 (регистарски број и датум) се запи-
шуваат бројот и датумот од регистарот што ја води над-
лежната банка во смисла на точка 6 од Наредбата за начи-
нот и роковите за поднесување на пријави за склучените 
договори за надворешнотрговскиот промет. Во првото 
шифрено поле, кое содржи шест места, се запишува бројот 
под кој пријавата е заведена во регистарот, а во второто 
шифрено поле кое садржи исто така шест места, се запи-
шува датумот на регистрацијата-на пријавата за склучени-
от договор (на пр. 31 март 1986 година како 310386), во 
третото шифрено поле се става ознаката „1" ако пријава 
поднесува организацијата на здружен труд врз основа на 
склучената самоуправна спогодба согласно со член 84 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство опре-
делена за носител на работата. Во другите случаи ова по-
ле не се пополнува. Оваа рубрика ја пополнува народната 
банка. 

Пријавата се заведува во регистарот по извршената 
контрола и прифаќањето од страна на надлежната банка, 
при што како датум на регистрација се внесува датумот 
под кој е прифатена пријавата во надлежната банка; 

3) во рубриката 3 (број и датум на пријавата за склу-
чениот договор) во првото шифрено поле во должина од 
шест места се запишува бројот од контролникот што го 
водат организациите на здружен труд во смисла на Наред-
бата за водење на евиденција за склучените девизни и кре-
дитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/77, 63/78 и 45/78), додека во второто шифрено после со 
должина од шест места се запишува датумот на склучени-
от договор со шест цифри (31 март 1986 година, како 
310386); 

4) во рубриката 4 (увозник), се запишуваат називот и 
седиштето на организацијата на здружен труд која подне-
сува пријава за склучениот договор. Во шифреното поле 
со должина од седум места се запишува матичниот број на 
увозникот од единствениот регистар на организациите и 
заедниците распоредени по дејностите што ги води репуб-
личкиот односно покраинскиот завод за статистика; 

5) во рубриката 5 (форма на увозната работа) се запи-
шува формата на увозната работа од Кодексот на шифри-
те, а во шифреното поле со должина од две места се запи-
шува соодветната шифра од Кодексот на шифрите; 

6) во рубриката 6 (назив, седиште и земја на стран-
скиот продавач - извршител) се запишуваат називот, се-
диштето и земјата на странскиот продавач со кој е склу-
чен договор. Во првото шифрено поле се запишува ознака-
та „1" ако продавачот е сопствено претпријатие основано 
во странство во смисла на чл. П точка 1 од Законот за 
вршење на стопански дејности во странство („Службен 
л ист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82), ако е продавачот 
мешовито претпријатие основано во странство во смисла 
на член 11 точка 2 од тој закон, се запишува ознаката „2". 
Во другите случаи ова шифрено поле не се пополнува. Во 
второто шифрено поле во должина од три места се запи-
шува шифрата на земјата на продавачот од Кодексот на 
шифрите; 

7) во рубриката 7 (земја на потеклото) се запишува 
називот на земјата во која стоките се произведени според 
прописите за потеклото на стоките, а во шифреното поле 
во должина од три места се запишува шифрата на земјата 
од Кодексот на шифрите; 

8) во рубриката 8 (земјата од која се увезува) се запи-
шува називот на земјата од која стоките односно услугите 
се увезуваат, а во шифреното поле во должина од три мес-
та се запишува шифрата на односнате земја од Кодексот 
на шифрате. Ако стоките се испорачуваат од консигнацио-. 
нен склад во Југославија, а плаќањето се врши непосредно 
на странска фирма - на сопственикот на стоките, како зем-
ја на увозот се запишува земјата на странскиот продавач 
(сопственикот на стоките). 

Ако странскиот продавач ги испорачува стоките на 
своето производство од консигнациониот склад во друга-
та земја оваа рубрика ја запишува земјата во која се наоѓа 
складот; - ^ 

9) во рубриката 9 (валута на плаќање) се запишува во 
шифреното поле со должина на три места шифрата на ва-
лутата на плаќањето од Кодексот на шифрите, а во неза-
сенчено поле ознаката на видот на валутата во која ќе се 
изврши плаќање на увезените стоки односно услуги; 

10) во рубриката 10 (паритет) се запишува договоре-
ниот паритет, а во шифреното поле се внесува соодветна-
та шифра и тоа: 

1 - увоз со паритетот франко-југограница односно 
CIF; 

2 - увоз со паритетот FOB, односно во сите случаи 
кога трошоците ги поднесува домашниот купу-
вач; 

11) во рубриката 11 (фактурна вредност во валута) во 
шифреното поле со должина од тринаесет места се запи-
шува фактурната вредност на стоките односно услугите 
во валута на наплатата со два децимала (на пр. 1Q0.- се 
пишува како 100,00) и тоа намалена за договорената раз-
лика наведена во рубриката 17. Оваа вредност претставу-
ва нето износ од договорот што ќе му се плати на прода-
вачот. 

Кај увозот на стоки - услуги на кредит вредноста на-
каматата не се внесува во оваа рубрика, туку во рубриката 
38 - забелешка. Фактурната вредност во валутата од оваа 
рубрика е еднаква на збирот на вредноста во валутата од 
рубриката 30 на посебните делови на пријавата; 

12) во рубриката 12 (трошоци до југограница во валу-
та) се запишува и износот на трошоците од местото на ис-
пораката до југограница, изразена во странска валута на 
која гласи фактурната вредност на стоките, во случаите 
кога стоките се купени со паритетот FOB. Доколку трош-
ците му се платени на домашен превозник во динари, тре-
ба да се пресметаат во соодветна валута. Во случаите кога 
стоките се купени со паритет франко-југограница односно 
CIF, во оваа рубрика се внесува износот на трошоците, кој 
веќе е содржан во фактурната вредност. 

Вредноста на трошоците до југограница во валута од 
оваа рубрика е еднаква на збирот на вредноста во валута-
та од рубриката 31 на посебните делови на оваа пријава; 

13) рубриката 13 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи не е определено поина-
ку; 

14) рубриката 14 не се пополнува, освен ако со ова 
упатство или со посебни прописи не е определено поина-
ку; 

15) во рубриката 15 (начин на плаќање и матичен број 
на банката) во првото шифрено поле со должина од два 
места се запишува шифрата на начинот на плаќање од Ко-
дексот на шифрите. Во второто шифрено поле со должина 
на седум места се запишува матичниот број на банката 
преку која се врши плаќањето. 

Матичниот број на банката се наоѓа во регистарот на 
организацијата и заедницата што го води републичкиот 
односно покраинскиот завод за статистика; 

16) во рубриката 16 (начин на склучување работа) се 
запишува начинот на кој е склучена работата: директно, 
преку посредник или застапник. Ако договорот е склучен 
преку посредник или застапник, се наведуваат името, се-
диштето и земјата на посредникот, односно застапникот. 
Во првото засенчено поле се запишува ознаката „1" ако е 
посредник или застапник сопствено претпријатие основа-
но во странство во смисла на член 11 точка 1 од Законот 
за вршењето на стопански дејности во странство. Ако е 
посредник или застапник мешовито претпријатие основа-
но во странство во смисла на член 11 точка 2 на тој закон 
се запишува ознаката „2". Во другите случаи ова поле ос-
танува празно. Во второто шифрено поле се запишува 
шифрата на земјата на посредникот или на застапникот 
од Кодексот на шифрите; 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ( Број 72 - Страна 2011 

17) во рубриката 17 (договорени разлики со продава-
чот) во шифреното поле во должина од десет места се за-
пишува во апсолутен износ договорената разлика со про-
давач со назначување на видот на разликата (рабатот, ка-
са сконто и др.). Во шифреното поле се запишува а п с о -
лутниот износ на договорената разлика'во валутата со два 
децимала. Ако има повеќе видови договорени разлики, 
разликите се искажуваат збирно во апсолутен износ, а во 
рубриката забелешка се специфицираат поединечно; 

18) во рубриката 18 (други договорени разлики), се 
запишуваат во апсолутен износ договорената разлика, со 
назнаување видот на договорената разлика што не е пре-
сметана во фактурата (посредничка односно застапничка 
провизија и др.). Во првото шифрено поле со должина од 
три места се запишува шифрата на валутата од Кодексот 
на шифрите во која се плаќа провизија, а во второто шиф-
рено поле со должина од десет места се запишува апсолут-
ниот износ во валута со два децимала. Ако има повеќе ви-
дови договорени разлики тие се искажуваат збирно во ап-
солутен износ, а во рубриката забелешка се специфицира-
ат поединечно; 

19) рубриката 19 - оваа рубрика не се пополнува, ос-
вен ако со ова упатство или со посебни прописи е опреде-
лено поинаку; 

20) рубриката 20 - оваа рубрика не се пополнува, ос-
вен ако со ова упатство или со посебни прописи е опреде-
лено поинаку; 

21) во рубриката 21 (вкупен број на посебни делови на 
пријави) се запишува вкупниот број на посебни делови на 
пријави поднесени до надлежната банка. Овој број се запи-
шува во шифреното поле во должина на четири места; 

22) Во рубриката 22 (реден број на посебни делови на 
пријави) во шифреното поле со должина од четири места 
се запишува редниот број на посебниот дел на пријавата 
што се поднесува до надлежната банка. Ако се поднесува-
ат повеќе посебни делови на пријави, броевите про-
должуваат; 

23) во рубриката 23 (корисник на стоки односно услу-
ги) се запишуваат називот и седиштето на корисникот на 
стоките, а во шифреното поле со должина од седум места 
се запишува матичниот број што се зема од единствениот 
регистар на организациите и заедниците што се води кај 
републичките и покраинските заводи за статистика. 

Кога корисниците на стоките се органи и организа-
ции на федерацијата, во оваа рубрика се запишува називот 
и седиштето на корисниците на стоки, а во шифреното по-
ле со должина од седум места се запишува бројот 
„6000002". 

24) во рубриката 24 (тарифен број и наименување на 
стоките и трговски назив на стоките) се запишуваат та-
рифниот став и наименувањето на стоките од списокот на 
стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот, а 
во шифреното поле со должина од девет места се запишу-
ва деветцифрена шифра на тарифниот став од тој список. 
Во оваа рубрика се запишува и трговскиот назив на стоки-
те, односно видот на услугите што е предмет на догово-
рот; 

25) Во рубриката 25 (единица на мера) се запишува 
кратенка за соодветна единица на мера од списокот на 
стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот 
по кои е договорена цената на стоките, а во шифреното 
поле со должина од две места се запишува соодветната 
шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако за стоките што се увезуваат со овој список не е 
пропишана единица на мерата се запишува кратенка на 
единицата на мерата од договорот што му одговара на 
Кодексот на шифрите, а во шифреното поле соодветна 
шифра од Кодексот на шифрите. 

Ако договорената единица на мерата не е предвидена 
со кодексот на шифрите, истата мора да се пресметува 
според соодветната единица на мера од Кодексот на шиф-
рите, а во шифреното поле се запишува соодветната шиф-
ра од Кодексот на шифрите; 

26) во рубриката 26 (количество) се запишува коли-
чеството на стоки според единица на мера наведена во 
рубриката 25, со два децимала. Ако количеството е дого-
ворено со клаузулата „сса", се наведува ознаката „сса" 
пред количеството и во незасенченото поле, а во првото 
шифрено поле се запишува ознаката „1". Доколку не е до-
говорено количеството со клаузулата „сса', првото шиф-
рено поле не се пополнува. Во второто шифрено поле со 
должина од дванаесет места се запишува количеството 
според единица на мера; 

27) во рубриката 27 (режимот на увозот) се запишува 
ознаката на режимот од списокот од стоките, а во шифре-
ното поле со должина од две места се запишува шифрата 
на режимот на увозот од Кодексот на шифрите; 

28) во рубриката 28 (намена на увозот) се запишува 
називот на намената на увозот, а во шифреното поле со 
должина од два места се запишува шифрата на намената 
на увозот од Кодексот на шифрите; 

29) Рубриката 29 не се пополнува освен ако со ова 
Упатство или со посебни прописи не е определено поина-
ку; 

30) Во рубриката 30 (фактурна вредност во валута) во 
шифреното поле со должина од тринаесет места се запи-
шува фактурната вредност на стаките односно услугите во 
валута на плаќањето со два децимала (на пр. вредност 100. 
- се запишува како 100,00). Во оваа рубрика се запишува 
фактурната вредност намалена за договорената разлика 
со продавачот наведена во рубриката 17. 

Ако со пријавата се опфатени еден вид стоки што се 
распоредуваат во еден тарифен став, што се произведени 
од еден производител тогаш фактурната вредност од руб-
риката 30 е еднаква на вредноста назначена во рубриката 

31) во рубриката 31 (трошоците до југограница во ва-
лута) во шифреното поле со должина од тринаесет места 
се запишува припаѓачкиот износ на трошоците сразмерно 
на учеството на фактурната вредност на поединечните 
стоки од рубриката 30 во однос на вкупната фактурна 
вредност од рубриката П. 

32) рубриката 32 не се пополнува освен ако со ова 
Упатство или со посебни прописи не е определено поина-
ку; 

33) рубриката 33 не се пополнува освен ако со ова 
упатство или со посебен пропис не е определено поинаку; 

34) Во рубриката 34 (број на кредитната пријава) во 
шифреното поле со должина од шест места се запишува 
бројот под кој кај народната банка е регистрирана прија-
вата за склучена кредитна работа. 

35) Во рубриката 35 (краен рок на извршувањето на 
увозот) се запишува рокот (месец и година) до кога според 
договорот увозот треба да се изврши (на пример декември 
1986 како 1286); 

36) Во рубриката 36 (динамика на увозот во процен-
ти) се запишува динамиката на увозот по квартали во те-
ковната година, во наредната година по полугодија, а за 
другите години заедно, и тоа во проценти од фактурната 
вредност на договорот од рубриката 30 динамиката на 
увозот се дава во цели проценти (на пример 33, а не 33,3), 
така што вкупниот збир на процентите од оваа рубрика да 
биде 100 (на пример 33+ 33+ 34); . 

37) Во рубриката 37 (заверка на прифаќањето на при-
јавата) се внесува печат и потпис на овластеното лице што 
ja прифатило пријавата во надлежната банка; 

38) Во рубриката 38 (забелешка) се запишуваат пода-
тоците од договорот и другите податоци што се од значе-
ње за прифаќањето на пријавата, а за кои не се пропишани 
рубрики или просторот во рубриката е недоволен. Во оваа 
рубрика се внесуваат бројот, датумот срокот на важноста 
на согласноста, одобрението, решението и др. од над-
лежниот орган, ако се пропишани за склучување на дого-
вор. 

Во оваа рубрика се внесува и гарантниот рок, ако е 
тоа предвидено со договорот. Се внесува специфицирана-
та вредност на трошоците за осигурување на превозот и 
др. од местото на испораката до југословенската граница, 
со ознака на валутата доколку пресметката на овие тро-
шоци се врши во друга валута од валутата за плаќање од 
рубриката 9. Потребно е да се назначи во сите случаи по-
себно вредноста на превозните трошоци на странската ре-
лација со назнака на валутата за плаќање, како и видот на 
превозот (на пример со железница, брод, друмски превоз, 
авион). 

Во случај на примена на одредбите од законот за зе-
мање на определени стоковни кредити во странство во 
1983, 1984 и 1985 година, во оваа рубрика се запишуваат 
видот и вредноста на стоките за кои е преземена обврска 
за извоз и рокот на извозот на тие стоки, односно видот, 
вредноста и рокот на давањето услуги во извозот, како и 
бројот и датумот на договорот за кредит склучен меѓу ор-
ганизации на здружен труд и странски давател на кредит, 
односно бројот и датумот на договорот за кредит склучен 
меѓу организации на здружен труд и овластената банка, 
ако на тој кредит се применува член 13 од овој закон. 

Согласно со склучениот договор со странскиот содо-
говарач во оваа рубрика се внесува клаузула податоците 
за стоките, во поглед на видот, количината и квалитетот, 
да можат да се сметаат како привремени и не се исклучува 
можноста за нивно конечно утврдување, во смисла на 
важечките царински прописи (примена на лизгава скала, 
котации на берза, квалитативно и квантитативно презема-
ње на стоки и сл.). 

Кога се работи за увоз на стоки со начин на плаќање 
за готово и на кредит (шифра 03), во оваа рубрика се запи-
шува износот во валута што се плаќа за готово и износот 
во валута што се плаќа од кредит. 
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Долгорочна производствена кооперација 
20. Договор за долгорочна производствена коопера-

ција се пријавува на образецот на пријавата за склучен до-
говор за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во 
точка 19 на ова упатство, со следните измени за одделни 
рубрики, и тоа: 

1) Во рубриката 9 се запишува ознаката на видот на 
валутата во која се врши пресметка на контокорентната 
сметка, ако плаќањето се врши преку контокорентна смет-
ка, а во шифреното поле - шифрата на валутата од Кодек-
сот на шифрите; t 

2) Во рубриката 15 се запишува контокорентната 
сметка, а во првото шифрено поле се запишува шифрата 
од Кодексот на шифрите; 

3) Во рубриката 38 се запишуваат бројот и датумот 
на решението за одобрение на договорот што го издал 
надлежниот орган на управата за рботи на енергетика и 
индустрија односно друг надлежен орган, како и бројот и 
датумот на согласноста за увоз издадена од страна на тие 
органи. Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на 
одобрението на народната банка на републиката односно 
на народната банка на автономната покраина за отворање 
на контокорентна сметка. 

Посредување во надворешнотрговскиот промет 
21. Договорите за посредување во надворешнотргов-

скиот промет (шифра на формата на увозната работа од 
Кодексот на шифрите 13, 14 и 15) се пријавуваат на образе-
цот на пријавата за склучен договор за увоз, која се попол-
нува на начинот пропишан во точка 19 на ова упатство, со 
следните измени: 

1) Во рубриката 23 се запишуваат називот и седиште-
то на организацијата на здружен труд што ја поднесува 
пријавата - реекспортер, а во шифреното поле се запишу-
ва матичниот број на извозникот; 

2) Во рубриката 38 се запишуваат бројот и датумот 
на одобрението на надлежниот орган за склучување дого-
вор за работи на посредување во надворешнотрговскиот 
промет. 

За работи на посредување - купување на стоки во 
странство и нивна непосредна продажба во странство 
(шифра 17) се поднесува пријава за увоз која се пополнува 
на начинот пропишан во точка 19 на ова упатство, со тоа 
што рубриките 10, 12, 24, 25, 26, 28, 31 и 36 не се пополну-
ваат. 

22. Кога се работи за работи на давање услуги за об-
лагородување од страна на домашна организација, во 
рамките на склучен договор за работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет, пријавата за склучен до-
говор за увоз се пополнува на начинот пропишан во точка 
21 на ова упатство, со следните измени: 

1) Во рубриката 5 се запишува формата на увозната 
зделка од кодексот на шифрите, а во шифреното поле 
шифрата 16 од Кодексот пропишана за работи на посреду-
вање преку форма на облагородување. 

Увоз на стоки во закуп 
23. Договорите за увоз на стоки во закуп се пријавува-

ат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз, 
која се пополнувала начинот пропишан во точка 19 на ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики: 

1) Во рубриката 6 се запишуваат називот - седиштето 
и земјата на странскиот закуподавец со кој е склучен дого-
вор за закуп на стоки, а во другото засенчено поле се запи-
шува шифрата на земјата од Кодексот на шифрите; 

2) Во рубриката 11 се запишува фактурната вредност 
на закупнината во валута за плаќање со два децимала; 

3) Во рубриката 19 се запишува вредноста на стоките 
што се земаат во закуп, во валута за плаќање со два деци-
мала; 

4) Во рубриката 35 се запишува рокот на траењето на 
договорот за закуп; 

5) Во рубриката 38 се запишуваат износите и рокови-
те за втасување на плаќањето на закуп според договорот. 

Компензациона работа 
24. Договорите за компензациони работа се пријаву-

ваат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз, 
која се пополнува на начинот пропишан во точка 19 на ова 
упатство, со тоа што во рубриката „забелешка" се запишу-
ваат бројот и датумот на одобрението на надлежниот ор-
ган за склучување на договор. 

Вложување на средства на странски лина во домашни ор-
ганизации на здружен труд 

25. Договорите за вложување на средства на странски 
лица во домашни организации на здружен труд се прија-
вуваат на образецот на пријавата за склучен договор за 

увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 19 
на ова упатство, со следните измени за одделни рубрики: 

1) Во рубриката 6 се запишуваат називот, седиштето 
и земјата на странското лице кое вложува средства во до-
машна организација на здружен труд; 

2) Во рубриката 9 се запишува валутата од договорот 
за вложување средства на странски лица, а во шифреното 
поле шифрата од Кодексот на шифрите; 

3) Во рубриката 11 се запишува фактурната вредност 
на стоките во валута, со два децимала, од договорот за 
вложување средства на странски лица; 

4) Рубриката 15 не се пополнува; 
5) Во рубриката 27 се запишува ознаката на режимот 

на увозот од Списокот на стоките, а во шифреното поле 
шифрата на режимот на увозот од Кодексот на шифрите; 

6) Во рубриката 38 се запишуваат бројот и датумот 
на решението за регистрација на договорот кај надлежни-
от орган на управата за енергетика и индустрија. 

Прибавување на материјално право на технологија и де-
ловно-техничка соработка 

26. Договорите за прибавување на материјалното 
право на технологија и деловно-техничка соработка се 
пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор 
за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 
19 на ова упатство, со следните измени за одделни рубри-
ки: 

1) Во рубриката 24 се запишува поблиската ознака на 
видот на материјалното право на технологија и деловно-
-техничка соработка, на пример индустриска мостра или 
модел, заштитен знак, техничка документација, знаење, 
истражување и остварување на пронајдоци, проектирање 
и изработка на документација, оспособување на кадри, ис-
тражување на пазари, научно-истражувачка работа и др. 
Шифреното поле на оваа рубрика не се пополнува. Докол-
ку некоја од формите на материјалното право на техноло-
гија и деловно-техничка соработка имаат третман на увоз 

. на стоки, се запишуваат и соодветниот тарифен став и на-
именувањето од Списокот на стоките, а во шифреното по-
ле - деветцифрената шифра од Списокот. 

2) Рубриките 10, 25, 26 и 27 не се пополнуваат; 
Наведените рубрики се пополнуваат доколку некоја 

од формите на материјално право на технологија и делов-
но-техничка соработка има третман на увоз на стоки. 

3) Во рубриката 35 се запишува рокот (месец и годи-
на) на извршувањето на договорените обврски; 

4) Во рубриката 38 се запишуваат бројот и датумот 
на решението за одобрение на договор што го издал над-
лежниот орган на упрвата за енергетика и индустрија или 
друг надлежен орган. Се запишуваат и податоците од до-
говорот или другите податоци што се од значење за следе-
њето на извршувањето на работата, а за кои не е пропиша-
на рубрика во пријавата. Ако со договорот се предвидени 
посебни услови за плаќање, треба да се наведат и тие усло-
ви. 

Отстапување на изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач во Југославија 

27. Договорите за отстапување на изградба на инвес-
тиционен објект на странски изведувач во Југославија се 
пријавуваат на образецот на пријавата за склучен договор 
за увоз, која се пополнува на начинот пропишан во точка 
19 на ова упатство, со следните измени за одделни рубри-
ки: 

1) Во рубриката 11 се запишува вредноста на работи-
те од договорот во валута, со два децимала, што домаш-
ните организации на здружен труд треба да му ја платат 
на странскиот изведувач на работите; 

2) Во рубриката 19 се запишува вредноста на стоките 
од домашно потекло што се вградуваат во објектот, во ва-
лута за плаќање, од рубриката 19 со два децимала; 

3) Во рубриката 20 се запишува вредноста на стоките 
од странско потекло што се вградуваат во објектот, во ва-
лута за плаќање, од рубриката 9 со два децимала; 

4) Рубриките 17, 25, 26 и 27 не се пополнуваат: 
5) Во рубриката 24 се запишува видот на работите 

што ги изведува странски изведувач во Југославија според 
Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/76 и 36/79). Шифреното поле на оваа рубри-
ка не се пополнува; 

6) Во рубриката 38 се запишуваат бројот и датумот 
на решението на надлежниот орган за енергетика и индус-
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трија кај кој е регистриран договорот и бројот и датумот 
на одобрението од надлежниот орган (Сојузен секретари-
јат за надворешна трговија односно Сојузен комитет за 
енергетика и индустрија) за увоз на стоки што странски 
изведувач ги увезува заради вградување во објект. 

За стоки што домашен инвеститор ги увезува во рам-
ките на договор за отстапување на изградба на инвестици-
онен објект во Југославија не се поднесува посебна пријава 
за склучен договор за увоз, со оглед на тоа дека стоките 
што се увезуваат се опфатени со пријавата за склучен до-
говор за отстапување изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач. 

Кон пријавата за склучен договор се поднесува изјава 
во која се дава поблиско објаснение за видот на работите, 
локацијата и роковите на испораката, според ситуациите, 
како и список на материјалот и опремата што се увезуваат 
за изградба на инвестиционен објект односно за изведува-
ње на одделни работи на објект. 

За стоки од домашно потекло што се вградуваат во 
.. објекти во земјата, во согласност со член 37 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство, се поднесува по-
себна пријава за извоз на стоки и се пополнува на начинот 
пропишан во точка 14 на ова упатство. 

Увоз на услуги на поправка и облагородување 
28. Договорите за увоз на услуги на поправка и обла-

городување се пријавуваат на образецот на пријавата за 
склучен договор за увоз, која се пополнува на начинот 
пропишан во точка 19 на ова упатство, со следните измени 
за одделни рубрики: 

1) Во рубриката 11 се запишува вредноста на догово-
рената услуга, во валута, со два децимала; 

2) Рубриките 10, 12, 17, 28 и 31 не се пополнуваат; 
3) Во рубриката 19 се запишува регистарскиот број 

под кој е заведена во регистарот пријавата за склучен до-
говор за увоз на стоки, доколку странската фирма, покрај 
давањето на услуга за поправка или облагородување, дава 
и материјал кој посебно се засметува. Во оваа рубрика се 
запишува и годината кога пријавата е регистрирана со на-
значување на две цифри (на пример 1986 како 86); 

4) Во рубриката 20 се запишува вредноста на облаго-
родените стоки односно вредноста на поправените стоки, 
која се добива кога на вредноста на стоките што привре-
мено се извезени заради облагородување односно поправ-
ка ќе и се додаде вредноста на услугата. Оваа вредност се 
запишува во валутата, со два децимала; 

5) Во рубриката 24 се запишува видот на услугата. Во 
оваа рубрика се запишуваат тарифниот број и наименува-
њето на стоките од Списокот на стоките за облагородени 
стоки, а во засенченото поле се запишува деветцифрена 
шифра на стоките од Списокот на стоки; 

6) Во рубриката 27 се запишува ознаката на режимот 
на увозот за облагородени стоки, а во шифреното поле -
шифрата од Кодексот на шифрите; 

7) Во рубриката 38 се запишува вредноста на матери-
јалот што странска фирма го дава покрај услугата за по-
правка. Во оваа рубрика се запишуваат и тарифниот број 
и наименувањето на стоките што се извезуваат на облаго-
родување. 

29. Ако организација на здружен труд со странски со-
договарач склучила договор со кој е предвидено, покрај 
услуга за поправка или облагородување, странската фир-
ма да дава и материјал, за тој дел на материјалот не се 
поднесува пријава за увоз на стоки. Вредноста на тие сто-
ки се засметува во вредноста на услугата. 

30. Ако организација на здружен труд со странски со-
договарач склучила договор за увоз на услуга за облагоро-
дување на стоки со плаќање во стоки, покрај пријавата за 
склучен договор за увоз на услуга за облагородување се 
поднесува и пријава за склучен договор за извоз на стоки, 
на образецот бб, со тоа што оваа пријава се пополнува на 
начинот пропишан во точка 4 на ова упатство, заради по-
врзување на оваа пријава со пријавата за склучен договор 
за увоз на услуги, во рубриката „забелешка" се внесуваат 
бројот и датумот на склучувањеето на договорот и нази-
вот на организацијата на здружен труд што ја поднела 
пријавата за склучен договор за увоз на услуга за облаго-
родување. Во оваа рубрика се запишуваат и бројот и дату-
мот на одобрението на надлежниот орган за склучување 
договор за увоз за услуга за облагородување со плаќање 
во стоки. 

Во рубриката 19 на пријавата за извоз се запишува 
регистарскиот број под кој пријавата за склучен договор 
за увоз на услуга за облагородување е заведена во региста-
рот, како и годината на регистрацијата на договорот со 
двете задни цифри. 

Увоз на други услуги 
31. Договорите за увоз на други услуги се пријавува-

ат на образецот на пријавата за склучен договор за увоз 
која се пополнува на начинот пропишан во точка 19 на ова 
упатство, со следните измени за одделни рубрики: 

1) Во рубриката 11 се запишува вредноста на догово-
рената услуга во валута, со два децимала; 

2) Рубриката 12, 17, 25, 26, 27 и 31 не се пополнуваат; 
3) Во рубриката 24 се запишува поблискиот назив на 

услугата, а шифреното поле не се пополнува. 

Други форми на увезна работа 
32. Во пријавата за склучен договор за увоз кај фор-

мите саемски компензациони работи, малограничен и со-
седно прекуморски промет, увоз на суровини и репродук-
циони материјали, заради производство на стоки за извоз 
и купување на стоки во странство без влегување во Југос-
лавија, заради докомплетирање на опрема која се извезу-
ва, се внесуваат податоците на начинот пропишан во точ-
ка 19 на ова упатство, со тоа што во рубриката 5 се запи-
шува формата на увозната работа, а во шифреното поле -
шифрата од Кодексот на шифрите. Кај формата купување 
на стоки во странство без влегување во Југославија, зара-
ди докомплетирање на опрема која се извезува, во рубри-
ката 38 (забелешка) се наведуваат бројот и датумот на 
пријавата ,за склучен договор за извоз на стоки и се прила-
га заверен примерок на истата. 

IV. ПРИЈАВА НА НЕИЗВРШЕН ИЗВОЗ И УВОЗ ПО 
СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВ-

СКИ ПРОМЕТ 

А. Пријава на неизвршен извоз 
33. Во почетокот на секоја година, а најдоцна до 31 ја-

нуари, за нереализираните склучени договори до 31 декем-
ври од претходната година, се поднесува Пријава за неиз-
вршен извоз по склучените договори на образецот 68 -
Пријава на неизвршен извоз. 

Овие пријави се поднесуваат почнувајќи од 1987 годи-
на. 

34. Образецот на Пријавата на неизвршен извоз 
содржи два дела: основен и посебен дел. Во основниот дел 
на образецот се наоѓаат податоците за поврзување со при-
јавата за склучениот договор и вкупниот износ на нереа-
лизираниот дел од склучениот договор, а во посебните де-
лови се дава динамиката на реализацијата на посебните 
делови за склучениот договор за надворешнотрговски 
промет. 

Ако се нереализирани повеќе од три посебни дела од 
пријавата за склучен договор кон пријавата на неизвршен 
извоз, Образец 68, се поднесува потребниот број обрасци 
68/1 Пријава на неизвршен извоз. Ако кон Пријавата на 
неизвршен извоз - Образец 68, се поднесува посебниот дел 
на Пријавата на неизвршен извоз на образецот 68/1, треба 
да се пополни заглавјето на овој образец кој ги содржи 
следните податоци: називот и седиштето на извозникот,' 
бројот и датумот на пријавата за склучен договор. 

35. Во одделните рубрики на образецот на пријавата 
на неизвршен извоз се запишува: 

1) Во рубриката 1 (надлежната банка) се запишуваат 
податоците од рубриката 1 на пријавата за склучен дого-
вор за извоз за која се поднесува Пријава на неизвршен из-
воз; 

2) Во рубриката 2 (регистарскиот број и датумот) се 
запишуваат податоците од рубриката 2 на пријавата за 
склучен договор за извоз;, 

3) Во рубриката 3 (датумот на состојбата) во шифре-
ното поле се запишува датумот за кој се утврдува состој-
бата на нереализираниот дел од склучениот договор со 
шест цифри (на пр. 31 декември 1986.: како 311286); 

4) Во рубриката 4 (валутата на наплата) се запишува 
податокот од рубриката 8 на пријавата за склучениот до-
говор за извоз за кој се поднесува Пријава на неизвршен 
извоз; 

4 4 
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5) Во рубриката 5 (фактурната редност во валута) се 
запишува нереализираниот дел од рубриката 10 на прија-
вата за склучениот договор за извоз, за кој се поднесува 
Пријава за извршен извоз; 

6) Во рубриката 6 (трошоците од југограница во ва-
лута) се запишува нереализираниот дел од рубриката 11 
на пријавата за склучениот договор за извоз, за кој се под-
несува Пријава на неизвршен извоз; 

7) Во рубриката 7 (вкупниот број на посебните дело-
ви) се запишува вкупниот број на посебните делови на 
Пријавата за неизвршен извоз. Овој број се запишува во 
шифреното поле со должина на четири места; 

8) Во рубриката 8 (редниот број на посебниот дел) во 
шифреното поле со должина од четири места се запишува 
редниот број на посебниот дел на пријавата за склучениот 
договор за извоз за кој се поднесува Пријава на неизвршен 
извоз; 

9) Во рубриката 9 (фактурната вредност во валута) се 
запишува нереализираниот дел од рубриката 27 на прија-
вата за склучениот договор за извоз за кој се поднесува 
Пријава на неизвршен извоз; 

10) Во рубриката 10 (трошоците од југограница во ва-
лута) се запишува нереализираниот дел од рубриката 28 
на пријавата за склучениот договор за извоз за кој се под-
несува Пријава на неизвршен извоз; 

П) Во рубриката П (крајниот рок за извршување на 
извозот) се запишува месецот и годината до кога мора да 
се изврши извозот (на пр. декември 1987, како 1287); 

12) Во рубриката 12 (динамиката на извозот во %) се 
запишува динамиката на извозот по кварталите во теков-
ната година, во наредната година по полугодиште, а за ос-
танатите години заедно, и тоа во проценти од фактурната 
вредност од рубриката 9 на Пријавата на неизвршен из-
воз. Динамиката на извозот се дава во цели проценти (на 
пр. 33 а не 33,3) така што вкупниот број на процентите од 
оваа рубрика да биде 100 (на пр. 33 + 33 + 34). 

13) Во рубриката 13 (заверка на прифаќањето на неиз-
вршениог извоз) се внесува датумот, печатот и потписот 
на овластеното лице кое ја прифатило пријавата на неиз-
вршениот извоз во надлежната банка. 

14) Рубрика 14 (Забелешка) 

Б. Пријава на неизвршен увоз 
36. Во почетокот на секоја година а најдоцна до 31 ја-

нуари, за нереализирани склучени договори до 31 декем-
ври од претходната година, се поднесува Пријава на неиз-
вршен увоз по склучени договори на образецот 78 - Прија-
ва на неизвршен увоз, овие пријави се поднесуваат почну-
вајќи од 1987 година. 

37. Образецот на Пријавата на неизвршен увоз 
содржи два дела: основен и посебен дел. Во основниот дел 
на образецот се наоѓаат податоците за поврзување со при-
јавата за склучениот договор и вкупниот износ на нереа-
лизираниот дел на склучениот договор а во посебните де-
лови се дава динамиката на реализацијата на посебните 
делови на пријавата за склучениот договор за надвореш-
нотрговски промет. 

Ако се нереализирани повеќе од три посебни дела на 
пријавата за склучен договор кон Пријавата на ^реализи-
ран увоз - образец 78, се поднесува потребниот број обрас-
ци 78/1 - Пријава на нереализиран увоз. Ако кон Пријава-
та на неизвршен увоз - образец 78, се поднесува посебниот 
дел на Пријавата на неизвршен увоз на образецот 78/1, 
треба да се пополни заглавието на овој образец кој ги 
содржи следните податоци: називот и седиштето на увоз-
никот, бројот и датумот на пријавата за склучен договор. 

38. Во одделните рубрики на образецот на Пријавата 
на неизвршен увоз сезапишува: 

1) Во рубриката 1 (надлежна банка) се запишуваат 
податоците од рубриката 1 на пријавата за склучен дого-
вор за увоз за кој се поднесува Пријава на неизвршен увоз; 

2) Во рубриката 2 (регистарскиот број и датумот) се 
запишуваат податоците од рубриката 2 на пријавата за 
склучен договор за увоз; 

3) Во рубриката 3 (датумот на состојбата) во шифре-
ното поле се запишува датумот за кој се утврдува состој-
бата на нереализираниот дел од склучениот договор со 
шест цифри (на пр. 31 декември 1987, како 311287); 

4) Во рубриката 4 (валутата на наплата - плаќање) се 
запишува податокот од рубриката 9 на Пријавата за склу-
чен договор за увоз за кој се поднесува Пријава на неиз-
вршен увоз; 

5) Во рубриката 5 (фактурната вредност во валута) се 
запишува нереализираниот дел од рубриката 11 на Прија-
вата за склучен договор за увоз за кој се поднесува Прија-
ва на неизвршен увоз; 

6) Во рубриката 6 (трошоците до југограница во ва-
лута) се запишува нереализираниот дел од рубриката 12 
на пријавата за склучен договор за увоз за кој се поднесува 
Пријава на неизвршен увоз; 

7) Во рубриката 7 (вкупниот број на посебните дело-
ви) се запишува вкупниот број на посебните делови на 
Пријавата на неизвршен увоз. Овој број се запишува во 
шифреното поле со должина од четири места; 

8) Во рубриката 8 (редниот број на посебниот дел) во 
шифреното поле со должина од четири места се запишува 
редниот број на посебниот дел од пријавата за склучен до-
говор за увоз за кој се дава Пријава на неизвршен увоз; 

9) Во рубриката 9 (фактурната вредност во валута) се 
запишува нереализираниот дел од рубриката 30 на прија-
вата за склучениот договор за увоз за кој се поднесува 
Пријава на неизвршен увоз; 

10) Во рубриката 10 (трошоците до југограница во ва-
лута) се запишува нереализираниот дел од рубриката 31 
на пријавата за склучениот договор за увоз за кој се подне-
сува Пријава на неизвршен увоз; 

И) Во рубриката П (крајниот рок за извршување на 
увозот) се запишува месецот и годината до кога мора да 
се изврши увозот (на пр. декември 1986 како 1286); 

12) Во рубриката 12 (динамиката на увозот во %) се 
запишува динамиката на увозот по кварталите во тековна-
та година, во наредната година по полугодиште, а за дру-
гите години заедно, и тоа во проценти од фактурната 
вредност од рубриката 9 на Пријавата на неизвршен увоз. 
Динамиката на увозот се дава во цели проценти (на пр. 33 
а не 33,3), така што вкупниот збир на процентите од оваа 
рубрика да биде 100 (на пр. 33 + 33 + 34) 

13) Во рубриката 13 (заверка на прифаќањето на неиз-
врешениот увоз) се внесува датумот, печатот и потписот 
на овластеното лице кое ја прифатило пријавата на неиз-
вршениот увоз во надлежната банка. . 

14) Рубрика 14 (Забелешка). 

V. БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА - ПОНИШТУВАЊЕ - ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

А. Барање за измена - поништување - дополнение на при-
јавата за извоз 

39. Ако по поднесувањето на пријавата за склучен до-
говор дошло до промена на елементите во договорот 
склучен со странски содоговарач што се пријавува кај над-
лежната банка, или податоците во пријавата се внесени 
погрешно, се поднесува барање за измена - поништување 
- дополнение на пријавата за склучен договор за извоз на 
образецот 69. 

Во заглавието од левата страна се внесува називот и 
седиштето на извозникот, а во десниот агол бројот и дату-
мот на склучениот договор. 

Со барањето за измена - поништување - дополнение 
на пријавата за извоз не можат да се менуваат: надлежна-
та банка, регистарскиот број, годината на регистрација и 
редниот број на посебниот дел од пријавата. 

40. Во одделните рубрики на барањето за измена на 
пријавата за склучен договор за извоз се запишува: 

1) Во рубриката 1 (редниот број на барањето) се запи-
шува бројот кој го означува редоследот на поднесувањето 
на барањето за измена на една иста пријава за извоз. На 
пример, кај првото барање за измена на некоја пријава се 
запишува број 1, кој второто барање за измена на иста 
пријава се запишува број 2, итн. Максималниот број на ба-
рањата за измена по една пријава може да биде 99. Сите 
барања со ист датум на прифаќањето во народната банка 
имаат ист реден број. 

.2) Во рубриката 2 (надлежната банка) се запишува 
податокот од рубриката 1 на пријавата за склучен договор 
за извоз за кој се поднесува барање за измена - поништу-
вање - дополнение. 

3) Во' рубриката 3 (регистарскиот број и датумот) се 
запишуваат податоците од рубриката 2 на пријавата за 
склучен договор за извоз за кој се поднесува барање за из-
мена - поништување - дополнение. 
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4) Во рубриката 4 (видот на промената) се запишува 
видот на шифрата на промената, и тоа: 

Шифра 1 - ако се врши измена на некој податок во 
порано прифатената пријава; 

Шифра 2 - ако се врши поништување на цела пора-
но прифатена пријава, на некој посебен 
дел од таа пријава; 

Шифра 3 - ако се врши дополнение на порано при-
фатена пријава со нов посебен дел (пора-
ди зголемување на бројот на производи-
телите, зголемување на бројот на стоки-
те или услугите и друго). 

Цела пријава може да се поништи само во случај ако 
не е почната реализацијата по таа пријава. Во случај на 
поништување на цела пријава, рубриките 5 до 10 не се по-
полнуваат. 

Посебниот дел на пријава може да се поништи само 
во случај ако не е почната реализацијата по тој посебен 
дел. Ако се поништува посебниот дел на пријава, рубрики-
те 6 до 10 не се пополнуваат. 

5) Во рубриката 5 (редниот број на посебниот дел) се 
запишува редниот број на посебниот дел на пријавата за 
склучениот договор за извоз кој се менува. Ако се менува 
некој податок од основниот дел на пријавата, оваа рубри-
ка не се пополнува. Ако се врши дополнение на порано 
прифатена пријава со нов посебен дел, во оваа рубрика се 
запишува бројот на новиот посебен дел кој мора да биде 
во редослед во однос на порано прифатената пријава. На 
пример, ако порано прифатената пријава имала 10 посеб-
ни делови, тогаш бројот на новиот посебен дел e l l , итн. 
(за броевите на новите посебни делови не смеат да се ко-
ристат броеви на поништените посебни делови во порано 
прифатената пријава). 

6) Во рубриката 6 (бројот на рубриката) се запишува 
бројот на рубриката од пријавата за склучениот договор 
за извоз што се менува, односно бројот на рубриката од 
новододадениот посебен дел. 

7) Во рубриката 7 (бројот на полето) се запишува ред-
ниот број на полето ако рубриката која се менува или до-
дава има повеќе од едно шифренско поле. Оваа рубрика не 
се пополнува ако рубриката која се менува има само едно 
шифрено поле. 

8) Во рубриката 8 (називот на податокот што се мену-
ва или додава) се запишува називот на податокот што се 
менува или додава. Во случај на измена на странскиот со-
договарач, во согласност со точка 9 од Наредбата за начи-
нот и роковите за пренесување на пријавите за склучени 
договори за надворешнотрговски промет, во оваа рубрика 
се запишува називот, местото и земјата на новиот содого-

I варач. 
9) Во рубриката 9 (поранешен податок) во шифрено-

то поле со должина од 13 места се запишува податокот 
(износот или шифрата) што се менува. Ако се менува некој 
од износот (фактурната вредност, договорените разлики 
или количината) тогаш овие износи се запишуваат со два 
децимала (на пример: износот 100 задолжително се запи-
шува како 100,00). Ако се врши дополнение на порано при-
фатена пријава со нов посебен дел, оваа рубрика не се по-
полнува. 

10) Во рубриката 10 (нов податок) во шифреното по-
ле со должина од 13 места се запишува новиот податок 
(износ или шифра). Ако се работи за износите: фактурна 
вредност, договорени разлики и количина, тие за-
должително се запишуваат со два децимала. Ако се врши 
дополнение на порано прифатена пријава со нов посебен 
дел, тогаш во оваа рубрика се запишуваат податоците (из-
носите или шифрите) на одделните полиња на додадениот 
посебен дел. За секое поле на новиот посебен дел се попол-
нува по еден ред на образецот за измени - поништување -
дополнение. 

11) Во рубриката 11 (Заверка на прифаќањето на ба-
рањето) во шифреното поле се запишува денот, месецот и 
годината на прифаќањето на барањето во надлежната бан-
ка (На пример: 1 март 1986 година се запишува како 
01.03.86 или 010386). Во оваа рубрика се става печат и пот-
пис на овластеното лице во надлежната банка. 
! 12) Во рубриката 12 (забелешка) се запишува причи-
ната за поднесување на барањето за измена - поништува-
ле - дополнение на пријавата за извоз. 
I 41. Ако податоците во пријавата за склучен договор 

извоз се менуваат поради промена на бројот на произ-
водителите или промена на бројот на стоките или услуги-

те, а не е почната реализацијата на извозот по таа пријава, 
тогаш со барањето за измена, поништување - дополнение 
може да се поништи порано прифатената пријава во сог-
ласност со точка 40 од ова упатство и да се поднесе нова 
пријава која се заведува во тековниот регистар под нов 
број, со тоа што се задржува истиот број на склучениот 
договор. Ако реализацијата по порано прифатената прија-
ва е почната, измената и дополнението на пријавата се 
врши со поднесување на барање за измена и дополнение 
на начинот пропишан во точ. 39 и 40 од ова упатство. 

Б. Барање за измена - поништување - дополнение на прија-
ва за увоз 

42. Ако по поднесувањето на пријава за склучен дого-
вор дошло до промена на елементите во договорот склу-
чен со странски содоговарач, кој се пријавува кај над-
лежната банка, или податоците во пријавата се погршено 
внесени, се поднесува барање за измена - поништување -
дополнение на пријавата за склучениот договор по увоз на 
образецот 79. 

Во заглавието од левата страна се внесува називот и 
седиштето на увозникот, а во десниот агол бројот и дату-
мот на склучениот договор. 

Со барањето за измена - поништување - дополнение 
на пријавата за увоз неможат да се менуваат: надлежната 
банка, регистарскиот број и датумот на регистрацијата и 
редниот број на посебниот дел од пријавата. 

43. Во одделните рубрики на барањето за измена на 
пријавата за склучениот договор за увоз се запишува: 

1) Во рубриката 1 (редниот број на барањето) се запи-
шува бројот кој го означува редоследот на поднесувањето 
на барањето за измена на една иста пријава за увоз. На 
пример, кај првото барање за измена на некоја пријава се 
запишува бројот 1, кај второто барање за измена на истата 
пријава се запишува бројот 2 итн. Максималниот број на 
барањата за измена по една пријава може да биде 99. 

2) Во рубриката 2 (надлежната банка) се запишува 
податокот од рубриката 1 на пријавата за склучениот до-
говор за увоз за кој се поднесува барање за измена - по-
ништување - дополнение. 

3) Во рубриката 3 (регистарскиот број и датумот) се 
запишуваат податоците од рубриката 2 на пријавата за 
склучениот договор за увоз за кој се поднесува барање за 
измена - поништување - дополнение. 

4) Во рубриката 4 (видот на промената) се запишува 
видот на шифрата на промена, и тоа: 

Шифра 1 - ако се врши измена на некој податок во 
порано прифатената пријава; 

"Шифра 2 - ако се врши поништување на цела пора-
но прифатена пријава, на некој посебен 
дел на таа пријава; 

Шифра 3 - ако се врши дополнение на порано при-
фатена пријава со нов посебен дел (пора-
ди зголемување на бројот на корисници-
те, зголемување на бројот на стоките и 
услугите и друго). 

Цела пријава може да се поништи само во случај ако 
не е почната реализацијата по таа пријава. Во случај на 
поништување на цела пријава, рубриките од 5 до 10 не се 
пополнуваат. Посебниот дел на пријавата може да се по-
ништи само во случај ако не е почната реализацијата по 
тој посебен дел. Ако се поништува посебниот дел на при-
јвата, рубриките од 6 до 10 не се пополнуваат. 

5) Во рубриката 5 (редниот број на посебниот дел) се 
запишува редниот број на посебниот дел на пријавата за 
склучениот договор за увоз кој се менува. Ако се менува 
некој податок од основниот дел на пријавата, оваа рубри-
ка не се пополнува. Ако се врши дополнение на порано 
прифатената пријава со нов посебен дел, во оваа рубрика 
се запишува бројот на новиот посебен дел што мора да би-
де во редослед во однос на порано прифатената пријава. 
На пример, ако порано прифатената пријава имала 10 по-
себни делови, тогаш бројот на новиот посебен дел e l l , 
итн. (за броеви на новите посебни делови не смеат да се 
користат броевите на поништените посебни делови во по-
рано прифатената пријава). 

6) Во рубриката 6 (бројот на рубриката) се запишува 
бројот на рубриката од пријавата за склучениот договор 
за увоз кој се менува, односно бројот на рубриката од но-
вододадениот посебен дел. 

7) Во рубриката 7 (бројот на полето) се запишува ред-
ниот број на полето ако рубриката која се менува има по-
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веќе од едно шифрено поле. Оваа рубрика не се пополнува 
ако рубриката која се менува има само едно шифрено по-
ле. 

8) Во рубриката 8 (назив на податокот што се менува 
или додава) се запишува називот на податокот што се ме-
нува или додава во случај на измена на странскиот содого-
варач, во согласност со точка 10 став 2 од Наредбата за на-
чинот и роковите за пренесување на пријавата за склуче-
ните договори за надворешнотрговски промет, во оваа 
рубрика се запишува називот, местото и земјата на новиот 
содоѓоварач. 

9) Во рубриката 9 (поранешен податок) во шифрено-
то поле со должина од тринаесет места се запишува пода-
токот (износот или шифрата) кој се менува. Ако се менува 
некој од износите (фактурната вредност, договорените 
разлики или количината), тогаш овие износи се запишува-
ат со два децимала (на пример) износот 100 се запишува 
задолжително како 100,00). 

Ако се врши дополнение на порано прифатена прија-
ва со нов посебен дел, оваа рубрика не се пополнува. 

10) Во рубриката 10 (нов податок) во шифреното по-
ле со должина од 13 места се запишува нов податок (износ 
или шифра). Ако се работи за износите: фактурната вред-
ност, договорените разлики и количината тие задолжител-
но се запишуваат со два децимала. 

Ако се врши дополнение на порано прифатена прија-
ва со нов посебен дел, тогаш во оваа рубрика се запишува-
ат податоците (износите или шифрите) на одделни поли-
ња на додадениот посебен дел. За секое поле на новиот 
посебен дел се пополнува по еден ред на образецот за из-
мена - поништување - дополнение. 

П) Во рубриката 11 (Заверка на прифаќањето на ба-
рањето во надлежната банка) во шифреното поле се запи-
шува денот, месецот и годината на прифаќањето на бара-
њето во надлежната банка (на пример: 1 март 1986 година 
се запишува како 01.03.86 или 010386). Во оваа рубрика се 
става печат и потпис на овластеното лице во надлежната 
банка. 

12) Во рубриката 12 (забелешка) се запишува причи-
ната за поднесување на барањето за измена - поништува-
ње - дополнение' на пријавата за увоз. 

44. Ако податоците во пријавата за склучен договор 
се менуваат затоа што стоката или услугата треба да се 
пријават на име на двајца или повеќе корисници односно 
две или повеќе стоки или услуги, или договорот за склуче-
на работа е изменет во претходната смисла, а не е почната 
реализацијата на увозот по таа пријава, со барањето за из-
мена - поништување - дополнение на пријавата за увоз, се 
поништува пријавата во која дошло до промена на пода-
тоците во согласност со точка 43 од ова упатство и се под-
несува нова пријава со точни податоци, која се заведува во 
тековниот регистар под нов број, но се задржува истиот 
број на склучениот договор. Ако реализацијата по порано 
прифатена пријава е започната, измените и дополненијата 
на пријавата се вршат со поднесување на барање за изме-
на и дополнение на начинот пропишан со точ. 42 и 43 на 
ова упатство. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
45. Обрасци бб и 66/1 - пријава за склучен договор за 

извоз; 
76 и 76/1 Пријава за склучен договор за увоз; 
68 и 68/1 Пријава на неизвршен извоз, 
78 и 78/1 Пријава на неизвршен увоз, 
69. Барање за измена - поништување - дополнение на 

пријава за склучен договор за извоз. 
79. Барање за измена - поништување - дополнение на 

пријава за склучен договор за увоз, и 
Кодексот на шифрите за пополнување на обрасците 

во постапката на пријавување на склучени договори за 
надворешнотрговски промет е отпечатен кон ова упатство 
и претставува негов составен дел. 

Пријавување на надворешнотрговски договори може 
да се врши и на обрасци Што се приспособени за автомат-
ска обработка на податоците а по содржина и редослед од-
говараат на податоците од обрасците пропишани во став 
1 на оваа точка. 

46. Организациите на здружен труд - извозници и 
увозници ќе извршат кај надлежните банки пријавување 
на склучените договори за извоз односно увоз, што не се 
реализирани до 31 декември 1985 година по кои не е из-
вршен извоз односно увоз и плаќање. 

Пријавување на склучените договори од првиот став 
на оваа точка ќе се изврши најдоцна до 15 февруари 1986 
година на новите оброци бб, 61/1, 76 и 76/1. 

47. Пријавување на склучениот договор од точ. 46 за 
извоз се врши со поднесување на пријава за склучен дого-
вор за извоз на обрасците бб и 66/1 што се пополнуваат на 
начинот пропишан во одделот II на ова упатство со след-
ните измени за одделни рубрики: 

1) Во рубриката 2 (регистарскиот број и датумот) во 
првото шифрено поле се запишува регистарскиот број на 
пријавата, во второто шифрено поле се запишува датумот 
на регистрацијата а во третото шифрено поле се запишува 
цифрата „9"; 

2) Во рубриката 10 (фактурната вредност во валута) 
се запишува фактурната вредност на нереализираниот дел 
на склучениот договор за извоз (склучено а неизвезено); 

3) Во рубриката 11 (трошоците од југограница во ва-
лута) се запишува вредноста на трошоците од југограница 
на нереализираниот дел на склучениот договор за извоз; 

4) Во рубриката 25 (количина) се запишува само ^ и з -
везената количина на стоките наведени во рубриката 23; 

5) Во рубриката 27 (фактурната вредност во валута) 
се запишува фактурната вредност на нереализираниот по-
себен дел на пријавата за склучениот договор за извоз; 

6) Во рубриката 28 (вредноста на трошоците од југо-
граница во валута) се запишува вредноста на трошоците 
од југограницата на нереализираниот посебен дел на при-
јавата за склучен договор за извоз; 

7) Во рубриката 33 (динамика на извозот во %) се за-
пишува динамиката на извозот по квартали во 1986 годи-
на, во 1987 по полугодиште а за другите години заедно, и 
тоа во проценти од фактурната вредност од рубриката 27. 

48. Пријавување на склучениот договор од точ. 46 за 
увоз се врши со поднесување на пријава за склучен дого-
вор за увоз на обрасците 76 и 76/1 што се пополнуваат на 
начинот пропишан во оддел III на ова упатство, со след-
ните измени за одделни рубрики, и тоа: 

1) Во рубриката 2 (регистарскиот број и датумот) во 
првото шифрено поле се запишува регистарскиот број на 
пријавата, во второто шифрено поле се запишува датумот 
на регистрацијата а во третото шифрено поле се запишува 
цифрата „9"; 

2) Во рубриката 11 (фактурната вредност во валута) 
се запишува фактурната вредност на нереализираниот дел 
од склучениот договор за увоз (склучено а неувезено); 

3) Во рубриката 12 (трошоци до југограница во валу-
та) се запишува вредноста на трошоците до југограница 
на нереализираниот дел од склучениот договор за увоз; 

4) Во рубриката 13 се запишува вкупно неплатениот 
износ во валута по склучениот договор за увезени стоки 
односно услуга. 

5) Во рубриката 26 (количина) се запишува само неу-
везената количина на стоките наведени во рубриката 24; 

6) Во рубриката 30 (фактурна вредност во валута) се-
запишува фактурната вредност на нереализираниот посе-
бен дел на пријавата за склучен договор за увоз; 

7) Во рубриката 31 (вредноста на трошоците до југо-
граница во валута) се запишува вредноста на трошоците 
до југограница на нереализираниот посебен дел од прија-
вата за склучениот договор за увоз. 

8) Во рубриката 32 се запишува неплатениот износ во 
валута на посебниот дел на пријавата. 

9) Во рубриката 36 (динамика на увозот во %) се запи-
шува динамиката на увозот по кварталите во 1986 година, 
во 1987 по полугодиште, а за другите години заедно, и тоа 
во проценти од фактурната вредност од рубриката 30. 

49. Со влегувањето на ова упатство во сила престану-
ва да важи Упатството за обрасците за пријавување на до-
говори за надворешнотрговскиот промет и за начинот на 
пополнување на тие обрасци („Службен лист на СФРЈ", 
бр; 1/78, 8/82, 42/83, 54/83 и 47/84). 

50. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 
1986 година. 

Г. бр. 179 
20 декември 1985 

Белград 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

година 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите i 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југос лавија, 
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КОДЕКС НА ШИФРИТЕ 

I. ШИФРИ НА СРЕДИШТАТА НА НАРОДНАТА 
БАНКА 

Шифра Назив 

110 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, Сарае-
во, извоз 

130 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, Сарае-
во, увоз 

111 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура Бања Лука, извоз 

131 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура Бања Лука, увоз 

112 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура, Мостар, извоз 

132 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура, Мостар, увоз 

113 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура Тузла, извоз 

133 Народна банка на СР Босна и Херцеговина, експози-
тура, Тузла, увоз 

210 Народна банка на СР Црна Гора, Титоград, извоз 
230 Народна банка на СР Црна Гора, Титоград, увоз 
310 Народна банка на СР Хрватска, Загреб, извоз 
311 Народна банка на СР Хрватска, Загреб, извоз специ-

фични работи 
330 Народна банка на СР Хрватска, Загреб, увоз 
331 Народна банка на СР Хрватска, Загреб, увоз специ-

фични работи 
312 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Сплит, 

извоз 
332 Народна банка на СР Хрватска, експозитура, Сплит, 

увоз 
313 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Риека, 

извоз 
333 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Риека, 

увоз 
314 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Умаг, 

извоз 
334 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Умаг, 

увоз 
315 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Дуб-

ровник, извоз 
335 Народна банка на СР Хрватска, експозитура, Дуб-

ровник, увоз 
316 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Осиек, 

извоз 
336 Народна банка на СР Хрватска, експозитура Осиек, 

увоз 
410 Народна банка на СР Македонија, Скопје, извоз 
430 Народна банка на СР Македонија, Скопје, увоз 
510 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, извоз и 

инвестициони работи во странство 
511 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, извоз 

долгорочна производствена кооперација 
512 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, извоз 

контрола на стоки и услуги 
513 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, извоз 

специфични работи 
530 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, увоз на 

репроматеријал 
531 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, увоз на 

опрема и широка потрошувачка 
532 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, увоз до-

лгорочна производствена кооперација 
533 Народна банка на СР Словенија, Љубљана, увоз на 

специфични работи 
514 Народна банка на СР Словенија, експозитура Цеље, 

извоз 
534 Народна банка на СР Словенија, експозитура Цеље, 

увоз 
515 Народна банка на СР Словенија, експозитура Копер, 

извоз 
535 Народна банка на СР Словенија, експозитура Копер, 

увоз 
516 Народна банка на СР Словенија, експозитура Крањ, 

извоз 
536 Народна банка на СР Словенија, експозитура Крањ, 

увоз 
517 Народна банка на СР Словенија, експозитура Мари-

бор, извоз 
537 Народна банка на СР Словенија, експозитура Мари-

бор,увоз 

518 Народна банка на 
Горица, извоз 

538 Народна банка на 
Горица, увоз 

519 Народна банка на 
Сежана, извоз 

539 Народна банка на 
Сежана, увоз 

610 Народна банка на 
630 Народна банка на 
710 Народна банка на 
711 Народна банка на 

цифични работи 
730 Народна банка на 
731 Народна банка на 

712 
фични работи 

712 Народна банка на 
воз 

732 Народна банка на 
увоз 

713 Народна банка на 
Ужице, извоз 

733 Народна банка на 
Ужице, увоз 

714 Народна банка на 
вац, извоз 

734 Народна банка на 
вац, увоз 

810 Народна банка на 
830 Народна банка на 
910 Народна банка на 
930 Народна банка на 

СР Словенија, експозитура Нова 

СР Словенија, експозитура Нова 

СР Словенија, експозитура 

СР Словенија, експозитура 

Југославија - Воен сервис, извоз 
Југославија - Воен сервис, увоз 
СР Србија, Белград, извоз 
СР Србија, Белград, извоз - спе-

СР Србија, Белград, увоз 
СР Србија, Белград, увоз - специ-

СР Србија, експозитура Ниш, из-

СР Србија, експозитура Ниш, 

СР Србија, експозитура Титово 

СР Србија, експозитура Титово 

СР Србија, експозитура Крагуе-

СР Србија, експозитура Крагуе-

САП Војводина, Нови Сад, извоз 
САП Војводина, Нови Сад, увоз 
САП Косово Приштина, извоз 
САП Косово Приштина, увоз 

II. ШИФРЕНИК НА ДРЖАВИ 

Шифра Назив на земјата Шифра Назив на земјата 

1. Европа 
101 Албанија 
102 Андора 
103 Австрија 
104 Белгија 
105 Бугарија 
106 ЧССР 
107 Данска 
108 ДР Германија 
109 Финска 
110 Франција 
111 Гибралтар 
112 Грција 
113 Холандија 
114 Ирска 
115 Исланд 
116 Италија 
117 Југославија 
118 Лихтенштајн 
119 Луксембург 
120 Унгарија 
121 Малта 
122 Монако 
123 Норвешка 
124 Полска 
125 Португалија 
126 Румунија 
127 Сан Марино 
128 СР Германија 
129 СССР 
130 Шпанија 
131 Швајцарија 
132 Шведска 
133 Велика Британија 

2. Азија 

201 Pen. Авганистан 
202 Бахреин 
203 HP Бангладеш 
204 ОСР Бурма 
205 Бутан 
206 Република Филипини 
207 Хонг-Конг 
208 Република Индија 

209 Pen. Индонезија 
210 Pen. Ирак 
211 Исламска Република 

Иран 
212 Израел 
213 Јапан 
214 Арапска Pen. Јемен 
215 Демократска Народна 

Република Јемен 
216 Хашемитско Кралство 

Јордан 
217 Демократска Кампуќи-

ја 
218 HP Кина 
219 Кипар 
220 Република Кореја 
221 Дем. Hap. Pen. Кореја 
222 Кувајт 
223 Катар 
224 Нар. Дем. Pen. Лаос 
225 Република Либан 
226 Федерација Малезија 
227 Република Малдиви 
228 Монголија 
229 Кралство Непал 
230 Султанат Оман 
231 Исламска Pen. Пакис-

тан 
232 Кралство Сауди Араби-

ја 
233 Република Сингапур 
234 Сириска Арапска Ре-

публика 
235 Демократска Република 

Шри-Ланка 
236 Кралство Тајланд 
237 Турција 
238 Обединети Арапски 

Емирати 
241 Формоза-Тајван 
242 СР Виетнам 
243 Сиким 
250 Брунеи 
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3. Африка 399 

301 ДНР Алжир 
302 HP Ангола 
303 Република Боцвана 
304 Република Бурунди 
305 Централна Афричка Ре- 401 

публика 4Q2 
306 Република ЧАД 403 
307 Народна Република Бе- 404 

нин 
308 Република Габон 495 
309 Гамбија 406 
310 Република Гана 
311 Република Буркин Фасо 407 
312 Република Гвинеја 403 
313 Република Гвинеја Би- 409 

сао 410 315 Јужноафричка Републи-
к а 412 

316 Обединета Република 413 
Камерун 4 1 4 

317 Република Кенија ^ ^ 
318 HP Конго (Бразавил) 4 1 6 
319 Кралство Лесото 417 
320 Република Либерија 
321 СН Либиска Арапска 418  

Џамахирија 419 
322 ДР Мадагаскар 42о 
323 Република Малави 421 
324 Република Мали 
325 Исламска Република 423 

Мавританија 
326 Маурициус 424 
327 Кралство Мароко 425 
328 HP Мозамбик 426 
329 Република Нигер 427 
330 СР Нигерија 428 
331 Р. Обала на Слоновача-

та 
Република Руанда 
Република Сенегал 
Република Сиера Леоне 
ДР Сомалија 
ДР Судан 
Кралство Нгвана (Сва-
зиланд) 
Обединета Република 
Танзанија 
Република Того 
Република Тунис 
Република Уганда 
Република Заир 
Република Замбија 
Социјалистичка Етио-
пија 
Арапска Република Еги-
пет 

346 Екваторијална Гвинеја 6. Океанија 
347 Република Сејшели 
348 Република Зеленортски 601 

Острови 602 
349 ДР Комори (Коморски 603 

острови) 604 
350 ДР Сао Томе и принци- 605 

пе 607 
352 Република Џибути 609 
353 Република Зимбабве 611 
398 Западна Сахара 612 

Фронт Полисарио 613 

332 
333 
334 
335 
336 
337 

338 

339 
340 
341 
342 
343 
344 

345 

Палестинска О. Органи-
зација 

Северна и Средна 
Америка 

Бахамски Острови 
Барбадос 
Бермудски Острови 
Република Хондурас 
(Британски) 
Република Ел Салвадор 
Доминиканска Републи-
ка 
Гвадалупа 
Гватемала 
Република Хаити 
Холандски А^тили 
Република Хондурас 
Јамајка 
Канада 
Република Костарика 
Куба 
Мартиник 
Соединети Држави на 
Мексико 
Република Никарагва 
Република Панама 
Порто Рико 
САД 
Pen. Тринидад и Тобаго 
Сен Китс-Невис-Анги-
ља 
Гренада 
Британски Антили 
Белизе 
Антигва и Барбуда 
Свети Висент 

5. Јужна Америка 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 

Република Аргентина 
Република Боливија 
Фед. Pen. Бразил 
Република Чиле 
Република Еквадор 
Француска Гвајана 
Гвајана 
Република Колумбија 
Република Парагвај 
Република Перу 
Источна Pen. Уругвај 
Република Венецуела 
Република Суринам 
Доминика 
Света Луција 

Австралија 
Нова Гвинеја (Папуа) 
Нови Зеланд 
Фиџи 
Западна Самоа 
Хебриди 
Друга Океанија 
Соломонски Острови 
Тонга 
Вануата 

ШИФРЕНИК НА ВАЛУТИ 

Шифра Скратен Полн назив на валу-
назив тите Земја 

1 2 3 4 

004 

005 

OEZ 

SDR 

- Пресметковна 
валута на БЕЗ 

- Special ' 
drawing 
grates 

103 SCH 
104 BFR 
107 DKR 
109 FKM 
ПО FF 
112 DR 
113 HFL 
114 IRL 
116 LIT 
117 DIN 
123 NKR 
128 DM 
130 PT 
131 SFR 
132 SKR 
133 LSTG 
134 BFFR 

210 IR-DIN 
213 YEN 
222 KUV. 

DIN. 
413 CAN.S 
421 USA S 
601 A S 
603 NZ S 
701 PS 
702 SCH 

704 PS 
705 PS 
707 LIT. 

711 PS 
723 PS 
725 PS 
726 PS 
741 PS 
742 PS 
743 PS 
771 PS 
772 PRUB 

Шилинг 
Франк 
Круна 
Марка 
Франк 
Драхма 
Флорин 
Фунта 
Лира 
Динар 
Круна 
Марка 
Пезета 
Франк 
Круна 
Фунта 
Франк финан-
сиски 
Динар 
Јен 
Динар 

Долар 
Долар 
Долар 
Н.З. Долар 
Пресм. долар 
Шилинг 

Пресм. долар 
Пресм. долар 
Лира 

Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Пресм. долар 
Преводна руб-
ља 

Австрија 
Белгија 
Данска 
Финска 
Франција 
Грција 
Холандија 
Ирска 
Италија 
Југославија 
Норвешка 
Германија СР 
Шпанија 
Швајцарија 
Шведска 
В. Британија 
Белгија 

Ирак 
Јапан 
Кувајт 

Канада 
САД - УСА 
Австралија 
Нов. Зеланд 
Албанија 
Австрија (саем. 
аранж.) 
Чехословачка 
Германија ДР 
Италија (Трет, Го-
рица и Гајем. 
аранж.) 
СССР 
Индија 
Кампуќија 
Монголија 
Алжир 
Египет 
Гвинеја 
Бразил 
Земјите-членки на 
СЕВ 

IV. ФОРМА НА ИЗВОЗНАТА РАБОТА 

Шифра Назив 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

Извоз на стоки 
Долгорочна производствена кооперација 
Посредување - извоз на стоки во непроменета 
или битно непроменета состојба кои биле купени 
во странство 
Посредување - извоз на стоки во иста количина 
и во истиот тарифен став кои биле купени во 
странство (рампласман) 
Посредување - продажба на стоки во странство 
во непроменета состојба кои биле купени во 
странство и во Југослвија и сместени во домаш-
ни царински складови 
Посредување - извоз на стоки што биле купени 
во странство заради индустриска преработка, до-
работка и обработка во домашни производстве-
ни организации на здружен труд 
Посредување - непосредна продажба на стоки во 
странство што се купени во странство 
Посредување во пласирање на странски стоки на 
странски пазар 
Извоз на стоки и закуп 
Компензациони работи 
Отстапување на материјално право на техноло-
гија и деловнотехничка соработка 
Извоз на услуги на поправки и облагородување 
на стоки за привремено увезени стоки 
Изведување на инвестициони работи во стран-
ство 
Извоз на други услуги 

к 

1 2 1 2 3\ 4 
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25 Саемски компензациони работи 
26 Малогранични и соседно прекуморски промет 
27 Извоз на опрема што се комплетира со купување 

опрема во странство 
28 Извоз на стоки и услуги со наплата по пат на 

увоз на стоки' 

V. ФОРМА НА УВОЗНАТА РАБОТА 

Шифра Назив 

11 Увоз на стоки 
12 Долгорочна производствена кооперација 
13 Посредување - увоз на стоки заради повторен из-

воз во непроменета или битно непроменета сос-
тојба 

14 Посредување - купување на стоки во странство и 
увоз и извоз на тие стоки во истата количина и 
ист тарифен состав (ранпласман) 

15 Посредување - купување на стоки во странство, 
нејзино сместување во домашни царински скла-
дови заради продажба во странство во непроме-
нета состојба 

16 Посредување - купување на стоки во странство 
заради индустриска преработка, доработка и об-
работка во домашни организации на здружен 
труд и извоз на тие стоки 

17 Посредување - купување на стоки во странство и 
нивно непосредно продавање во странство 

18 Увоз на стоки во закуп 
19 Компензациони работи 
20 Вложување на средства на странски лица во до-

машни организации на здружен труд 
21 Прибавување на материјално право на техноло-

гија и деловно-техничка соработка 
22 Увоз на услуги за поправки и облагородување на 

стоки 
23 Отстапување на изградба на инвестиционен об-

јект на странски изведувач во Југославија 
24 Увоз на други услуги 
25 Саемски компензациони работи 
26 Малограничен и соседно прекуморски промет 
27 Увоз на суровини и репродукционен материјал 

заради производство на стоки за извоз 
28 Купување на стоки во странство без влегување 

во Југославија заради докомплетирање на опре-
мата што се извезува 

VI. НАМЕНА НА УВОЗОТ 

Шифра Назив 

01 Опрема 
02 Репродукција и суровини 
03 Резервни делови за тековно одржување 
04 Резервни делови за инвестиционо одржување 
05 Широка потрошувачка 
06 Потрошен материјал 
07 Суровини, репродукционен материјал, делови за-

ради производство на стоки за извоз, резервни 
делови и материјал за одржување на опрема што 
се користи во производството на стоки за извоз, 
со исклучок на стоките што се увезуваат врз ос-

, нова на член 14а од Законот за земање на опре-
I делени стоковни кредити во странство во 1983, 
1 1984 и 1985 година. 
I 08 Суровини, репродукционен материјал, опрема и 
ј делови во смисла на член 14а од Законот за зема-
I ње на определени стоковни кредити во странство 

во 1983, 1984 и 1985 година. 
10 Суровини, репродукционен материјал и делови 

што се користат при давање на услуги во изво-
зот, резервни делови и материјал за одржување 
на опремата што се користи при давање на услу-
ги во извозот, со исклучок на стоките што се уве-
зуваат врз основа на член 14а од Законот за зе-
мање на определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983, 1984 и 1985 година. 

VII. НАЧИН НА НАПЛАТА - ПЛАЌАЊЕ 

Шифра Назив 

01 За готово / 
02 На кредит 
03 За готово и на кредит 
04 Контокорент 
05 Без наплата - плаќање 
06 Извоз на стоки и услуги со наплата по пат на 

увоз на стоки 
07 Стоковен кредит земен според одредбите на За-

конот за земање на определени кредити во стран-

08 
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/83) 

08 Размена на соодветни документи 

VIII. РЕЖИМ НА ИЗВОЗОТ 

Шифра Назив 

01 Д - Дозвола 
03 ЛБ - Слободен извоз 
07 Кк - Контингент по количество 
08 Кв - Контингент по вредност 

IX. РЕЖИМ НА УВОЗОТ 

Шифра Назив 

01 Д - Дозвола 
03 ЛБ - Слободен увоз 
04 ЛБО - Условно слободен увоз 
07 Кк - Контингент по количество 
08 Кв - Контингент по вредност 

X. ЕДИНИЦА НА МЕРА 

Ред. бр. Назив Шифра 

' 1 2 3 

1 Парче П 
2 Милиграм 19 
3 Грам 21 
4 Килограм 22 
5 Метричка центаквинтал 23 
6 Тона 24 
7 Метар-должински 26 
8 Метар-квадратен 27 
9 Метар-кубен 28 

10 Метар-просторен 29 
11 Литар 33 
12 Хектолитар 34 
13 Карат 35 
14 Дузина 44 
15 Чифт 45 
16 Арак 46 
17 Фус . 55 
18 Мегават 65 
19 Киловат бб 
20 Гарнитура-комплет 67 

XI. ТАРИФЕН БРОЈ И НАИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се земаат шифрите од Одлуката за определување на сто-
ките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/83) со подоцнежните измени и дополненија. 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 2053 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 2053 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 2053 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 2053 



Страна 2060 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 

i 



Петок, 27 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 2053 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТИ НА ОДРЕДБИ. 
ТЕ ОД ЧЛЕН 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСТВОТО НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО СО ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САН 

КОСОВО 
1. „Југобанка" - Основна банка Риека - поведе пред 

Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на 
спротивноста на одредбите од член 1 на Законот за за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопанството на недоволно развиените републики и САП 
Косово (/,Народне новине СР Хрватске", бр. 52/78, 55/79, 
3/81, 53/81, 32/82 и 56/84) со одредбите од член 1 на Зако-
нот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80, 42/82 и 
74/82). Предлагачот смета дека оспорените одредби на ре-
публичкиот закон се во спротивност со наведените одред-
би на сојузниот закон поради тоа што со нив е уредено и 
деловните банки да го плаќаат овој задолжителен заем, 
иако не се организации на здружен труд што вршат сто-
панска дејност и стекнуваат доход, туку работат со 
здружени средства на организациите на здружен труд и 
нето-приходот од своето работење им го распоредуваат 
на своите членки поради што немаат свои средства од кои 
би го плаќале овој заем. 

2. Со оспорените одредби е уредено дека обврзници 
на овој заем се организациите на здружен труд и другите 
организации во дејностите кои, според Одлуката за ут-
врдување на стопанските и вонстопанските дејности, се 
сметаат како стопански дејности. 

Со одредбите на член 1 од сојузниот закон е уредено 
постојаните средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини да се формираат 
по стапка од 1,83% од општествениот производ на општес-
твеното стопанство на Југославија, и тоа 50% со здружува-
ње на труд и средства на организациите на здружен труд 
врз доходовни основи и врз основа на заеднички интереси 
и 50% Од задолжителниот заем што го уплатуваат основ-
ните организации на здружен труд што вршат стопанска 
дејност. 

3. Саборот на СР Хрватска, со актот број 
01-1614-1985. од 8 септември 1985 година, одговори дека 
оспорените одредби не се во спротивност со наведените 
одредби на сојузниот закон бидејќи со сојузниот закон е 
уредено дека обврзници на овој заем се организациите на 
здружен труд што вршат стопанска дејност. Според Одлу-
ката за утврдување на стопанските и вонстопанските деј-
ности („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77 и 18/80), делов-
ните банки се распоредени во стопанска дејност. 

Во одговорот натаму се наведува дека, според Зако-
нот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, 
средствата на банката се водат на име на членките на ос-
новната банка. Со републичкиот закон е уредено банките 
да плаќаат задолжителен заем на средствата на фондот на 
основните средства и на фондот на солидарна одговор-
ност. Бидејќи тоа се трајно здружени средства на органи-
зациите на здружен труд, со Законот на СР Хрватска е оп-
ределено за износот на тие средства да се намалува делов-
ниот фонд на организациите на здружен труд кој служи за 
пресметка и плаќање на задолжителниот заем. 

4. Средствата на организациите на здружен труд што 
се трајно здружени во фондот на основните средства и во 
фондот на солидарна одговорност на деловните банки се 
водат како деловни средства на организациите на здружен 
труд и тие, според наведените одредби на сојузниот закон, 
претставуваат општествен производ на кој се плаќа за-
должителен заем. 

Бидејќи со тие средства управуваат деловните банки 
чијашто дејност е распоредена во стопанска дејност, не ( 
во спротивност со наведените одредби на сојузниот ѕакон  
пропишувањето обврска за банките на тие средства, на 
место организациите на здружен труд што ги здружиле во 
банките, да плаќаат задолжителен заем. 

Поради тоа Уставниот суд оцени дека оспорените од 
редби не се во спротивност со одредбите на член 1 од со 
јузниот закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на чле 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на У( 
тавниот суд на Југославија, на седницата од 13 ноемвр 
1985 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите н 

член 1 од Законот за задолжителниот заем за кредитирак 
на побрзиот развој на стопанството на недоволно разви! 
ните републики и САП Косово се во спротивност со о, 
редбите на член I од Законот за постојаните средства h 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот ра-

вој на стопански недоволно развиените републики и н 
САП Косово. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот со 
тав: претседател д-р Јосиф Трајковиќ и членови: Божида 
Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делеви 
д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Радѓ 
Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосг 
Стиовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр 29/85 
13 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковиќ, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основи 
на системот на државната управа и за Сојузниот изврш 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИС 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојузни 
секретар за надворешни работи Вено Треневски, пора 
заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2119 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузи 
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секретар за надворешни работи Владимир Сингелиќ, по-
ради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2120 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Милорад Коматина, 
поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2121 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
i 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА? РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Душан Маринковиќ, 
поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2122 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
ia системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
овет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
ГФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
;онесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
А РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

гкретаријат за надворешни работи Милош Малетиќ, по-
ади заминување во пензија. 
! С.п.п. бр. 2123 

5 декември 1985 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СО-

ЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 
4 Се разрешува од должноста помошникот на директо-

рот на Сојузната управа за радиоврски Светозар Калуѓе-
рови^ поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр! 2124 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Се разрешува од должноста помошник-претседател 

на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита Душан Кнежевиќ, поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2125 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА. 

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста вицегувернер на Народ-
ната банка на Југославија Јоже Корошец, заради замину-
вање на друга должност. 

С.п.п. бр. 2126 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от секретаријат за надворешна трговија Боривое Ѓорѓе-
виќ, со 30 ноември 1985 година, поради заминување во 
пензија. 

С. п.п. бр. 2127 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, с.р. 

, Врз основа на член 244 став 1 а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

За потсекретар во Генералниот секретаријат на Со-
јузниот извршен совет се назначува Радивој Плавшиќ, до-
сегашен помошник на генералниот секретар на Сојузниот 
извршен совет. 

С.л.п. бр. 2128 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-

ВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Генерал-
ниот секретаријат на Сојузниот извршен совет Периша 
Ќориќ, поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 2129 
5 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Ђоке Томислав, Пилиповић Петра Дми-
тар, Сајевић Аугуста Ивица, Скочилић Ивана Рафаел, Сте-
фановић Милорада Иван, Тарабар Асима Едиб; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Безић Андрије Љубомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бончина Игнаца Бранко, Глоблек Стјепана Ђуро; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Принцип Лазара Момчило; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна 
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агановић Едхема Атиф, Ајановић Шабана Хасан, Ан 
тешевић Гавре Вељко, Арифагић Суље Јусуф, Ашкраби! 
Обрада Миливоје, Бабић Илије Ивица, Бајић Ивана Јозе 
Балта - Пајкић Мирка Споменка, Бјелац Николе Нове 
Благојевић Станка ЈБубоје, Дргоњић Косте Богдан, Драге 
вић Стојана Душан, Душанић Драгутина Михајло, Глак 
цер - Јазбец Драге Зденка, Хаџиосмановић Анде Нихад: 
Хаткић Салиха Алија, Хоџић Бећира Ибро, Хоцић - Мр 
кета Ивана Зденка, Хусеинбашић Адем а Мустафа, Јашарс 
вић Шеће Абдулрахман, Јотановић Тиме Милорад, Јотг 
новић Милутина Ненад, Кршић Николе Ново, Кузманс 
вић Гојка Милован, Кузмановић Косте Мирко, Лалови 
Ђуре Јован, Лукић Недељка Милан, Лукић Васкрсије Сте 
јан, Макон Лудвига Ивица, Марић Милана Владо, Мату 
Анте Влатко, Милидраг Реље Ратко, Остафински Јосип 
Албин, Пејић Јаге Нико, Продић Акима Рајко, Радеши 
Јове Владо, Сандић - Bzovsky Винценца Габријела, Capj 
чевић Авдо Аднан, Савковић Вошка Недељко, Симић Mi 
лоша Душан, Софрић Нове Лука, Телебак Симе Гојк( 
Терзић Љутице Дмитар, Томић Рајка Момир, Васови 
Здравка Витомир; 
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- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Божић Луке Павле, Туменко Данила Стево; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Џаја Мате Звонко, Хаџовић - Хасибовић Османа Суа-
да, Ковачевић Ђорђо Дамјан, Крагић Николе Тихомир, 
Ракић Драгољуба Бранимир, Шеховац Млађана Димшо, 
Врето Асима Осман; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Араповић Стипо Иво, Бесемер Готлиба Фрањо, Бла-
гојевиќ Ђуре Божо, Драгоњић Кристе Ђурађ, Ђурић Ристе 
Ђорђо, Галовић Петра др Бранислав, Османагић - Трто-
вац Омера Атиџа, Пустахија Милутина Жарко, Радић Ду-
шана Раде, Спајић Ристе Милош, Стевановић Симе Мило-
ван, Шиљак - Зечевић Рефика Мелиха, Живковић - Кец-
ман Мирка Душанка; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Грачанин Хасана Хасан; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Маљковић - Шерић Мирка Зора, Вуковић - Розић То-
ме Јелица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Блажевић Јуре Борис, Чакић Стевана Владимир, Чу-
дина Маријана Ивица, Чупић Анте Драго, Деспотовић 
Петра Иво, Галиновић Јерка Матко, Јурјевић Анте Иван, 
Куртовић Стјепана Петар, Марасовић Ивана Мирко, Ма-
риќ Љуба Анте, Мише Дује Звонко, Рендић Мате Јурај, 
Стојанац Стеве Рајко, Вујиќ Николе Мате; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Шолић Николе Марко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бановац Драгослава Здравко, Батина - Нејасмић 
4вана Огла, Бејо Грге Стана, Боначи - Видовић Јосипа 

Алемка, Боровина - Батистић Марина Фила, Бучевић 
Ивана Анте, Чуле Јосипа Роко, Ћезо - Гилић Анте Ана, 
Делат - Бочина Ивана Анђа, Делат - Крагић Фране 
Станка, Делић Јуре Стипе, Фио - Гиљановић Фране Анто-
нија, Иванкович - Плетикоса Јер Деса, Јелчић Ивана Ана, 
Јовић Јозе Радослав, Јуришић Јуре Мате, Караман Петра 
Славица, Кларић Анте Бартул, Ковач - Вучемило Мате 
Неда, Крвавица Николе Зоран, Лазић - Мајић Андрије 
Иванка, Липановић Јакова Анте, Лукан Јосипа Марин, 
Љиљак - Кесић Мате Ива, Марасовић Петра Иван, Марић 
- Луцић Ивана Тереза, Милић Мате Петар, Мочиќ - Пла-
зоња Јакова Иванка, Накир - Барала Марина Мирјана , 
Невешчанин Боже Стана, П а т а р - Кувек Марка Мара, Ра-
ђа Јакова Пера, Сулић - Јелавић Звонка Тихана, Шалов 
Мије Марин, Шапар Боже Филип, Тичиновић Филипа 
Стипе, Ујевиќ - Вукичевић Владе Јасминка, Велат - Озре-
ти Јосипа Мира, Вулић Анте Срећко, Заратин - Црљен 
Анте Анка, Живаљић - Гојун Анте Неда; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јан Славка Јернеј; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Маркич Виктор Урош, Торелли - Кресник Јанез Ама-
лија; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Павловец Милана др Рајко; 

- за заслуги и потигнати успеси во работата од значе-
ње за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Селишкар - Маловрх Франца Амалија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ажнох Анотна Иван, Берлочник Михаела Ида, 
Штруцл Михаела Едвард; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Селишкар Албина Андреј; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кркович Матије.Антон; 
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О д С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чекић Мирка Милинко, Јовановић - Денић Драгана 
Јелка, Лазаревић Милорада Симо, Лукић Крсте Љубомир, 
Марковић Драгића Здравко, Сабати Балдомира Драго-
љуб, Савић Пејча Чедомир, Сретеновић Будимира Миле-
та, Шкрба Јове Душан; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која је 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Јаковљевић Миодрага Рајица, Павловић Миливоја 
Милинко, Саити Имера Абдураман; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чање за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чуруковски Стевана Драгољуб, Костић Нешка Алек-
сандар, Пешић Новака Драгослав, Рашић Лазара Милош, 
Стевановић - Цветковић Илије Марија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата , 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агатоновић Фрање Нада, Алексић Владимира Живо-
јин, Бучан Иљаза Салих, Цаха - Крстић Фрање Ђурђица, 
Ћазим Алигаџе Суљемани, Димитријевић Миленка Љуби-
ша, Добричић Милорада Добрило, Ђевић Николе Милета, 
Глишић Милована Драгован, Иконић Рајка Јанко, Ивано-
вић - Кнежевић Миодрага Рада, Јањић Станка Душан, Је-
ленић - Тошић Јелисавете Емилија, Јовић Чедомира Вла-
димир, Кањевац Љубе Александар, Косановић - Ристо в ић 
Саве Бранка, Ковачевић Митра Радосав, Крупеж Милади-
на Мирослав, Куртовић Елмаза Суљо, Лијаковић Петра 
Ћира, Љуца Мурата Хидајет, Мајсторовић Драгутина 
Сретен, Максимови!! Властимира Сибин, Марковић Сре-
тена Миодраг, Недељковић Милутина Љубомир, Никито-' 
вић Радича Томислав, Николић Петра Живојин, Петровић 
- Човић Петра Душанка, Пршић Живка Милутин, 
Рожајац Лато Мехо, Рујевић Мурата Мулаз, Савић Мило-
сава Десимир, Савић Милана Светозар, Славковић Мило-
мира Радојица, Стевановић - Стојаковић Божидара Спо-
менка, Стевановић Бранка Василије, Стојквоић Антанаси-
је Станоје, Шалингер Филипа Драгољуб, Трипковић Вла-
дисава Филиман, Вранић - Ћировић Живојина Мирјана, 
Вучковић Војислава Мирослав, Вујанов Милорада Иван, 
Вукомановић Марка Обрад, Вукомановић - Доброта Дра-
г у т и н Видосава; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђурић Владисава Живорад; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ајети Ајдина Шефки, Цветковић Миодрага Стојанче, 
Кузмановић Миљка Милета; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абази Фаика Муабере, Бојанић Славка Слободан, 
Броња Хамда Најил, Чопић Милисава Миодраг, Етовић 
Ибрахима Етем, Каровић Животе Милош, Миленковић -
Стоиљковић Влајка Госпава, Радовановић - Нововић Ми-
л а д и н Милица, Стаменковић - Стошић Драгутина Бо-
силка, Стојановић Александра Милован, Шаиновић Ми-
хаила Премислав, Шуњеварић Чедомира Милош, Швабић 
- Станчић Анте Марица, Вучетић Добрине Милета, Вук-
мановић Николе Мирослав, Вуковић Милутина Михаило; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Милић Стевана Васа, Прекајски Владимира Тодор, 
Седлак Бруна Матија, Теофанов Симе Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Мали Душана др Милан, Варга Корнела Ладислав; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Будаков Милутина Слободан, Соларов-ЦвијановиЈ 
Милана Милица; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која о 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Марковић-Мајтењи Михаља Андрија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од знг 
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђурђев Бранка др Александар, Мрђанов Душана Рг 
дован; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зн; 
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Апро Јаноша Карољ, Гордан Пада Антал, Хорв; 
Јожефа Јожеф, Петер Иштвана Давид, Славнић Радиво 
Исидор; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Деиссингеер Антала Антал, Кемењ Антала Антал, 
Лепир Симеона Недељко, Тобиаш-Хомоља Јаноша Пи-
рошка. 

Бр. 101 
9 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Пошћић Романа Звонко; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кривокапић Павла Милутин, Саблич Ивана Франц, 
Стамболија Драгана Ђуро. 

Бр. 102 
5 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
истичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
е 

о д л и к у в а : 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
о на мирољубивага соработка и пријателските односи 
еѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Габонската Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕН-
ТА 

Aboubakar Bakoko, амбасадор на Габонската Репуб-
лика во СФР Југославија. 

Бр. 104 , 
12 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-
брососедските односи и пријателската соработка меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Грција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Georgios Stelopulos. 

Бр. 105 
12 ноември 1984 година 

Белград 

. Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- в р з основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аковић Тодора Милана; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Церовић Радоја Рајко, Јаредић Мирка Божидар, Вук-
чевић Душана Славко; 



Страна 2052 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 декември 1985 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Копривица Филипа Љиљана; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакочевић Буре Борислав, Брајовић Мила Никола, 
Чукић Марка Миодраг, Калуђеровић Филипа Лука, Ранђе-
ловић Божидара Градимир, Зеновић Јове Бранко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Петрановић Јока Блажо. 

Бр. 107 
21 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето и 
работата, а за особени заслуги во негувањето и развивање-
то на културно-просветните и хуманитарните активности 
на југословенските иселеници, како и за значајниот придо-
нес во јакнењето на патриотизмот и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Чиле 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Југословенско припомоћно друштво од Антофагаста, 
Чиле. 

Бр. 108 
23 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 

в да се 

о д л и к у в а а т : 

- за заслуги во негувањето и развивањето на култур-
но-просветните активности на југословенските иселеници, 
како и за придонес во јакнењето на патриотизмот и прија-
телските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Боливија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Југословенско припомоћно друштво од Орур, Репуб-
лика Боливија. 

Бр. 109 
23 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

- за заслуги во работата на развивањето и одржува-
њето на врските на нашите иселеници со својата родна 
татковина и за придонес во развивањето на пријателската 
соработка меѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Бразил 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јорге Јерка Франулић. 

Бр. 110 
23 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

- по повод дваесет и пет годишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во негувањето и развивањето на кул-
турно-просветните, хуманитарните и спортските актив-
ности на југословенските иселеници, како и за придонес во 
јакнењето на патриотизмот и пријателските односи и со-
работката меѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Федеративна Република Бразил 
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о д л и к у в а а т : - за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Друштвото на пријателите на Југославија - Sociedade 
amigos da Yugoslavia (SAIUG) ОД Сан Паоло, Бразил. 

Бр. I l l 
23 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Башић-Палковић Николе Марга, Дер Иштвана Иш-
тван, Киш Михајла Јелена, Колар Антуна Андрија, Кова-
чић-Штефковић Луке Цилика, Кунтић Марка Лука, Орчић 
Антуна Блашко, Орозовић Петра Петар, Саулић Шандора 
Стипан, Симић Петра Васо, Шарчевић Ивана Јосип. 

Бр. 113 
26 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 

о д л и к у в а : 

- за особени заслуги во негувањето на врските на ју-
гословенските иселеници со својата родна татковина и во 
јакнењето на пријателската соработка меѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Федеративна Ре-
публика Бразил 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Хлебања Јанеза Јанез. 

Бр. 112 
23 ноември 1984 година 

Белград 

У К А З 

на 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
iA СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
е 

о д л и к у в а а т : 

)д С А П В о ј в о д и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
I значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јегић Блашка Лајчо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Габријел Лајоша Јулије, Јозић Николе Петар, Нико-
ћ Андреје Живојин; 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арнаутовић Мухамеда Хишам, Бартоловић Ивана 
Рудо, Спремо Ђока Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Боројевић Јевте Веселко, Фундић-Чучковић Михајла 
Рајка; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брчкаловић Крсте Милош, Ћеранић Вукан Марко, 
Гуриќ Војина Милорад, Јесенковић Ахмеда Абдулах, Ка-
у ц и ј а Авдије Асим, Краварушић Петра Ђоко, Кулић 
Махмута Јусуф, Мацановић Ђорђа Јован, Марловић Ау-
густа Јосип, Мискан Мирка Јово, Павловић-Манојловић 
Рада Вида, Шехић Мује Абдулах, Трнинић Милоша др Ве-
селин, Вуковић Михајло Ђуро; 

- за заслуги на полето на Јавната дејност со Koja се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Павлић Константина Гојко; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђонлић Мехмеда Смаил, Грбавац Јосипа Мирослав, 
Кебељић Мића Милан, Мармулаковић Синана Тахир, Ми-
ћић Пере Чедомир, Тичић Ахмеда Ахмед; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аксић-Илкић Лаза Јелица-Јелена, Бајагић Ристе Сло-
бодан, Бајић Обрада Бранко, Бараћ Капетина Стјепана 
Сена, Братић Алексе Боро, Братиќ Мурата Хусеин, Бркља 
Мустафе Мунта, Чарапина Марка Звонимир, Чаваљуга 
Гојка Момчило, Чича Николе Илија, Ђурић Хусеина Сеад, 
Дошен-Петровић Дмитра Милена, Дубравац Рашида Не-
зир, Џафић Џафић Ахмета Нада, Ђорђић Миливоја Бран-
ко, Едхемовић Фехима Едхем, Фазлиновић Хамдије Џе-
вад, Филиповић Смаила Илијас, Хаџиавдић Ахмеда Фуад, 
Хацимаховић Бећира Шефкија, Харба Мехмеда Хамдо, 
Икановић Беге Јусуф, Јахиќ Хусеина Хајрија, Јерковић-РО-
ДИЈА Жарка Мара, Караниколас Апостолас Ђорђе, Кемура 
Сулејман Амир, Коцер Фрање Јосип, Кочишевић-Срећко-
вић Владимира Персида, Крупић Хусеина Ибрахим, Ла-
зић-Сијерчић Абдулаха Азра, Лубардић Живко Војислав, 
Лукић Јове Љубо, Малкоћ Раме Ремзија, Механовић Мус-
тафа Рефик, Мехић Хасан Мехмед, Мешић Јусуфа Асиф, 
Мићић Саво Милан, Милић Димитрија Александар, Мус-
табашић Мустафе Хамдија, Његомировић Драге Слобо-
дан, Пејановић Јанко Милош, Полић Хасана Јусуф, Рајче-
виќ Тода Доброслав, Салковић Халид а Нусрет, Сенић 
Живка Лазар, Сивић Ибро Ешеф, Средановип Душана Че-
домир, Стојисављевић Остоја Божо, Сертовић Салиха 
Хамдија, Шертовић Јусе Салих, Штрбац Илије Богољуб, 
Штрбац-Клашња Богдана Даница, Тешановић-Гверић Ђо-
рђа Десанка, Томашевић Анта Обрад, Томић Мате Мари-
јан, Видовић Марка Бранко, ВрДољак Марка Стипо, Вујић 
Цвијетина Милан, Вукаловић, Спасојевић Часлава Бран-
ка, Вукашиновић Пера Жарко, Зарић-Лаловић Милорад 
Љиљана, Бадњевић Алмаза Фахрудин; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното значење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Тадић Миле Страхиња; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић-Басарић Ђурађ Нада, Хусетовић Му харем 
Аган, Иванић Душана Светко, Јолдић Мустафа Смајл, 
Крнетић Миле Лука, Попов Сава Соња; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајрић Фадила Ибрахим, Бећиревић Сулејман Мехо, 
Брковић Тихомир Иван, Ђоралић Хусеин Дијаз, Дрљача 
Мирка Божо, Фајић-Седић Едхама Баева, Фрашто Мехе 
Бајро, Халкић Смаил Назиф, Ибраковић Мехе Бегајета, 
Јелићић Стојан Рајко, Кнежевић Раде Милорад, Контић 
Иве Анто, Кудра-Ђурђевић Милана Љубица, Лепосавић 
Спасоје Здравко, Миљуш-Миљуш Николе Милка, Новако-
вић Обрада Бранко, Омић Заим Сакиб, Осмалих Хусеин 
Салих, Пандуревић Анђелка Владо, Пашић Јусуфа Хусни-
ја, Павић Јуре Божо, Праменко Анђелка Лазар, Шеховић 

Беге Хилмо, Шпрље-Николић Јоспа Винка, Штрац Миле 
Лазо, Терзић Фехима Наза, Терзимехић Мустафа Нихад, 
Топић-Драгоје Ранко, Тубин-Милинковић Ђуре Драгица, 
Зељаја Гојко Неђо; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Озица Ива Игор, Радовановић Петра Славко, Вукми-
ровић Милоша Емил; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Верник Фрањо Албино, Главочић Петра Петар, Хор 
ват Драгутин Звонимир, Кукић Проко Иван, ПолоЈац Ни 
кола Станко, Прелић-Галијан Фрањо Јеленка, Томић Ан 
туна Франко. 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која о 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН BEHEL 

Рељић Јово Стево, Шоић Звонимир Милован; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од знг 
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антолић-Вађон Виктора Ружица, Бракус Шиме Р: 
дослав, Булић-Босанац Миле Саја, Гатти Антуна Рудолф 
Горупић Игнац Мартин, Кокеза Анте Владимир, Матаи 
Јуре Дане, Мијатовић Славка Стево, Нофта-Новак Ива 
Златица, Павиќ Илија Драган, Режек Иван Вјекослав, Ша 
товић Адама Мартин, Шегедин Ивана Боженка, Томичк 
Мате Јуре, Везмар Остоја Ђорђе, Војводић Миладина Во 
дан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зн 
чење за напредокот на земјата ј 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ПалатинатЈуракић Фрањо Милица, Барчот Анту! 
Марко, Беставина Иван Владимир, Битуњац-Медаков1 
Јована Радмила, Болдин Томе Иван, Бучановић Луз 
Славко, Цар Максима Вид, Церовечки Драгутина Ив 
Црнковић Драгутина Јосип, Дамјановић Стјепана Динк 
Дамјанови!! Стјепана Мирко, Пелић Бошко Милорад, Д 
бринић Јосипа Петар, Ћерић Мане Мирко, Глухаић-Ми 
чевић Недељко Ханија, Хорват Валента Драгутин, Јакс 
љевић Јосип Мирко, Јеличић Јосипа Ратимир, Јоцић Пс 
ра Крста, Катић Николе Антон, Катић Ђуро Драган, Кг 
сић Мартин Фрањо, Коколари Нуха Сулејман, Кошчг 
-Брадарић Анте Антица, Ковач Ђуре Бела, Матић Нико 
Стјепан, Новак Јаков Слободан, Ореб Јерка Петар, Пер 
Рудолфа Јосип, Пест Јосип Антун, Петовић Владо ВлаЈ 
мир, Петрина Анте Драго, Радојковић Антуна Данте, I 
паиќ Душана Ђураш, Рожман Јосипа Јанко, Скалић Ан1 
ла Цвијето-Цвито, Станковић Марина Маринко, Стане 
вић-Белошевић Јосип Зденка, Штековић Максима Жар! 
Шушњар Ђуре Борислав, Швитек Павао Томислав, Те, 
ши Светозара Светозар, Томашић Драгутина Иван, 1 
лента-Чернеха Антена Елвира, Вировкић Иван Јулијѕ 
Влашић Вјекослава Марко, Врсаљко Љубичић Васо На, 
Вуксан Михајла Хрвоје, Загорац-Лацковић Гојко Јела, 
тезало Миладин Раде, Жиковиђ Марко Јаков; 
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- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Динка Јосип Драгутин; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бошњак-Јаковац Едуарда Невенка, Марјановић-Сто-
ичевић Ђорђа Љубинка, Монтан-Бабић Драгомира Илин-
ка, Нешковић-Шнољарић Ђуре Ана; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баџек Томе Дујо, Бакић Уроша Милан, Бартолац Јо-
сипа Винко, Бубало Дане Ђуро, Цимаш-Фриган Ивана Да-
ница, Чурила Стјепан Јосип, Делић Стеве Никола, Деве-
так Драгана Душан, Дмитровић Петра Горан, Фркетић 
Стјепана Томо, Фурач-Пожар Петра Ана, Иванишевић 
Душана Дамјан, Кончић Ивана Ивица, Лазић Бранко Са-
во, Мацокатић Имра Мирко, Матешић Николе Томо, Ми-
хајловић Павла Милош, Михић Маријана Мато, Микулај 
Павао Стјепан, Милетић Томе Марија, Могуш Јанка Јан-
ко, Мркобрад Јуре Лука, Новак Болте Стјепан, Новаковић 
Миле Петар, Опачић Раде Стеван, Ореховец Иван Влади-
мир, Папић-Мартишковић Мате Барка, Павлићек Иван 
Цветко, Лепенец Антун Златко, Платужић Флоријана Ми-
јо, Рењић Јакова Павао, Сарделић-Колинац Јурја Петар, 
Шољић Мато Паво, Шпољарић Ивана Ружа, Табани Анту^ 
на Војко, Трпчић -Маћећевић Јуре Катица, Тукец-Балуг 
Мирка Милица, Варовић Ђуро Јосип, Златар-Лачан Фра-
ње Ружица, Жанетић-Франка Желимир Жељко. 

Бр. 114 
13 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 

се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
и значење за социјалистичката изградба на земјата 

О ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Џурић Јанка Милија, Ивковић Душана Боривоје, Јо-
вановић Јована Стојан, Ковач Арпад Теодор, Лазаревић 

Петра Ђорђе; 

- за ,особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ковачевић Ђукана Никола, Шормаз Марка Милош, 
Тркља Павла Рајко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Александрић Драгомира Светислав, Божовић Деспо-
та Млађен, Брачко Мирослава Александар, Хашко Мар-
тина Мартин, Јанковић (Јанковић) Витомира Драга, Јова-
новић-Ковачевић Жарка Олга, Јовичић Милутина Миод-/ 
par, Лазић Милоша Михаило, Миловановић Бранислава 
проф. др Дејан, Муслијевски Цветковић Душана Љубица, 
Неделков Јована Мирко, Николић Владимира Мирослав, 
Огњановић Божина Љубомир, Пауновић Светозара Радо-
ван, Поповић Душана Миодраг, Пупезин Димитрија др 
Јован, Раденковић Блаже Радмила, Рмаднић Радоице Ду-
шан, Савић Божидара Радосав, Спировски рођ. Топенча-
ревић Николе Десанка, Стаменковић Петра Славољуб, 
Стругар Васе Петар, Стругаревић Светомира Миодраг, 
Татић Добривоја Десимир; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Богојевић Михајла Воја, Божовић Милована Драга, 
Божовић Станоја Жарко, Драговић Милорада Радосав, 
Ћелебџић Срећка Раденко, Ђоковић Петра Милан, Калањ 
Ђуре Сима, Костадиновић Јована Светислав, Крњета Лазе 
Богдан, Кртолица Милутина Радован, Куртовић Сулејма-
на Зикрија, Ливада Ђура Бранко, МилоЈевић Чедомира 
Душан, Милојковић Радомира Милан, Милојковић Мила-
на Радисав, Милосављевић Марјана Божидар, Остојић Ра-
де Душан, Павловић Боривоја Драгослав, Пухар (Колар) 
Илије Драгиња, Раичевић Милосава Милоња, Родић Сто-
јана Василије, Рубежић Милосава Џуро, Салатић (Сафтић) 
Романа Еда, Савић Трифуна Светислав, Симоновић Ми-
ломира Петар, Соколовиќ Чедомира Мирослав, Стојано-
вић Крсте Миле; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адамовић Бошка Славко, Ћосић Симеуна Борисав, 
Долмагић Хамида Салко, Дубљевић (Мартиновић) Рада 
Спасенија, Ђокић-Панић Чедомира Ружица, Гладовић 
Спасоје Златомир, Илић Властимира Радул, Јеремић Бо-
гољуба Томислав, Јовановић Божина Чедомир, Јовановић 
Душана Владимир, Јусуфувски Мустафе Јусуф, Китић 
Павла Павле, Костић Дамјана Јован, Крњајић (Гргар) Са-
ве Марица, Лазић Петра Живојин, Лекић Пане Новица, 
Мајсторовић Димитрија Војислав, Манчић Танасија Алек-
сандар, Матовић Остоје Чедомир, Мијовић Милорада 
Петроније, Миленковић Светозара Радомир, Миленковић 
Љубомира Влајко, Милосављевић Мирка Драгослав, Ми-
лошевић Јована Чедомир, Миловановић Сретена Томис-
лав, Милутиновић Андрије Милан, Миљанић Радојице Ра-
доје, Мишић Живорада Томислав, Момић Цветка Мило-
рад, Мрвошки Младена Милош, Недељковић Драгољуба 
Сретен, Ока Николе др Симеон, Перић Цветка Аранђел, 
Петровић Драгомира Боривоје, Прибојчић Добривоја Ву-
кашин, Радосављевић Лончар Милета Стојанка, Раџено-
вић (Милеуснић) Манојла Анка, Ранковић Марка Никола, 
Савић Радомира Будимир, Селаковић Велимира Миодраг, 
Симић Младена Радован, Соковић Вукашина Василије, 
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Спаховић Хајрудина Митхат, Спасић Драгољуба Илија, 
Станкић (Лукић) Цвијетина Душанка, Станковић Душана 
Добросав, Станковић Ранџела Марко, Станојевић Вукади-
на Витомир, Степанови!! Славољуба Драгољуб, Стојић 
Ђорђа Миодраг, Стојковић Живана Талија, Шеловић (Риз-
ниќ) Светозара Верка, Тасић Бранислава Светолик, Унко-
вић-Пудар Петра Милева, Вучинић Петра Милка, Вукче-
вић Николе Ђуро, Вуловић Витомира Настас, Зечевић 
Владе Милан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Мехмеда Екрем, Алексић Џорца Добриво-
је, Анић Шимуна Звонимир, Антонов Владимира Сотир, 
Аранџеловић Светослава Александар, Арсић Драгутина 
Станоје, Аврамовић Димитрија Никола, Бачиловић Ада-
ма Љубомир, Бајуновић Марка Александар, Барић Јована 
Вишеслав, БашиЌ-Лужајић Николе Аница, Башић-Туфег-
џић Ђорђа Душанка, Биоић Владе Мцлош, Бијуклић Радо-
вана Миливој, Благајац (Јарак) Луке Стојка, Благојевић 
Петра Богосав, Бојичић Стојана Милан, Бошковић Алек-
сандра Љубивоје, Бошковић Јована Мирољуб, Бошковић 
Арсе Томислав, Божанић Радивоја Миодраг, Божовић Ми-
лиот Мирослав, Царевић Петра Миодраг, Цветановић Ду-
шана Михајло, Цветковић Божидара Милан, Чапљак Саве 
Борислав, Ћириќ Душана Александар, Ћосић Живојина 
Чедомир, Чосић Радмиле Јосиф, Ћурчић Николе Петар, 
Дачић (Павићевић) Петка Десанка, Данојлић Јована Бран-
ко, Давић Спире Слободан, Делић Илије Никола, Димит-
ријевић Живка Радивоје, Динић-Филиповић Добривоја 
Добрила, Добрић Јоксима Милорад, Дошен (Вранковић) 
Мила Вера, Драшкоци (Михајловић) Вилјема Мирослава, 
Дурановић Мехмеда Захид, Ђоковић Живојина Мијаило, 
Ђокић (Мијалковић) Стевана Јелена, Ђокић Драгутина Зо-
ран, Ђоковић Миливоја Милисав, Ђорђевић Уроша Јули-
јана (рођена Поповић), Ђорђевић Драгомира Љиљана, Ђо-
рђевић Владимира Милан, Ђорђевић Сретена Милош, Ђо-
рђевић Ђорђа Петар, Ђорђевић Ђорђа Спасоје, Ђорђевић 
Бранка Србољуб, Ђорђевић Драгомира Светолик, Ђорђе-
вић Михајла Живорад, Ђуришић Милорада Марко, Ђуро-
вић Воислава Слободан, Гајић Станка Милојко, Гаротић 
Милана Драгослав, Геров Васила Милован, Глишиќ Све-
тнатава Драган, Голубовић Петра Драгољуб, Госпавић 
Драгољуба Александар, Гошић Милоша Живојин, Грујић 
Данила Слободан, Гуцић Милисава Момир, Гуцуљ Јована 
Томо, Гуџић Томе Бранислав, Гвоздић Шандора Бранко, 
Хаџалић Салка Ибрахим, Хацић Љубише Љубивоје, Ху-
бач Емила Велимир, Игњачић Стјепана Стјепан, Илић 
Сретена Бранислав, Илић Будимира Душан, Илиќ (Шту-
ловић) Адама Радмила, Илинчић Илије Бошко, Ивановић 
Милоша Радојко, Јаковљевић-Гутеша (Гутеша) Владими-
ра Александра, Јаковљевић Миланка Предраг, Јакшић 
Ивана Јован, Јанковић Душана Десимир, Јелић Гаврила 
Мирко, Јефтимовић Милана Никола, Јоксимовић Радоми-
ра Миодраг, Јоксимовић (Поповић) Видоја Зорка, Јосипо-
вић Младена Лазар, Јовановић (Јанковиќ) Добривоја Ду-
шанка, Јовановић Михајла Љубиша, Јовановић Миладина 
Љубиша, Јованови!! Сретена Милан, Јовановић Јанка Пе-
тар, Јовановић Војислава Стеван, Јовановић Радована 
Светислав, Јовичевић Божидара Александар, Јуришевић 
Лазара Петар, Јуришић Драгослава Светислав, Кинџић 
(Крстић) Јована Надежда, Кохут Луке Влада, Костадино-
вић Миодрага Андреја, Костадиновић Петра Љубомир, 
Костић Александра Драган, Костић-Ђорђевић Бранка-Је-
лена, Костић Божидара Милан, Костић Александра Сто-
јан, Ковачевић Ђоке Симо, Ковачевић Миљана Тодор, 
Краљеви!! Ђуре Божидар, Крљанац-Марковић Витомира 
Љубисав, Крстић Милоша Крста, Крстић Драгомира Ми-
лан, Крстић Сретена Радиша, Крстић Михајла Сима, Л ац-
ков Јоце Радован, Лађевац Пантелије Дико, Лагунђин Из-
ума Александар, Лалић-Коматина Р а д е т а Ивка, Лалови!! 
Радисава Петар, Лазаревић Милуна Михајло, Лазић Бран-
ка Лазо, Љубичић Душана Божидар, Мандић Милорада 
Живан, Манић Ранка Димитрије, Манић Момчила Тодор, 
Маричић Љубомира Живота, Маринковић Недељка Алек-
са, Марјановић Љубинка Богосав, Марковић Драгомира 
Бранислав, Матић Гојана Радивоје, Мићановиќ Обрена 
Витомир, Михајловић Петра Војин, Мијаиловић Милана 
Чедомир, Миковић Драгомира Љубодраг, Миленковић 

Ђорђа Драгољуб, Милевић Будимира Томислав, Милић 
(Петровић) Божидара Јованка, Милићевић Божидара Бу-
ра, Милисављевић Сталета Живомир, МилојковиЌ Хра-
нислава Богдан, Миловановић Станише Љубивоје, Мир-
кови!! (Батинић) Владимира Надежда, Мирковић Аритона 
Стојан, Митић Костадина Антон, Митић Михајла Најдан, 
Митић Милорада Велибор, Митић Милосава Војислав, 
Митровић Сретена Благоје, Митровић Милутина Чедо-
мир, Младеновић Живојина Александар, Младеновић Ми-
лутина Павле, Момић (Веселиновић) Драгомира Десанка, 
Нешић Лазара Властимир, Николић Негосава Алексан-
дар, Николиќ Николе Михајло, Николић Владимира Об-
рен, Николић Ранка Радивоје, Николић Јована Сретен, Он-
ђу (Спасић) Живојина Надежда, Панчић Стојана Миодраг, 
Паулић (Марковић) Љубомира Светлана, Павићевић Си-
ме Стеван, Лејкови!! Јована Милан, Пенчић (Николић) 
Миливоја Радмила, Перовић Николе Душан, Пешић To-
rn ић Величка Надица, Петкови!! Јована Часлав, Петровић 
Цветка Милош, Петровић Милића Велимир, Пижем Сте-
вана Карло, Поповић Александра Јован, Попови!! Алек-
сандра Јован, Поповић Гвоздена Миливоје, Поповић 
Александра Зоран, Потић Љубомира Владимир, Прелив 
Ђорђа Томислав, Продановић-Васиљевић Радована Ранка. 
Прокић Јанка Вукајло, Протић Миодрага Миломир 
Пршић Александра Вукадин, Пуртић-Филка Андреје Јеле 
на, Раденковкћ Владимира Душан, Радкћ Радивоја Иван 
Радосављевић Милорада Ђура, Радосављевић Душаш 
Станислав, Радошевић Радисава Антоније, Радовиќ Ђур( 
Благоје, Радовић Милоша Милутин, Радовић (Вујановић 
Јакова Радмила, Радуловић Милана Жарко, Рајић Драго 
љуба Боривоје, Ралчић Крсте Војин, Ранковић-Фрлок Ан 
тона Маргарета, Репеђић Јована Михајло, Ристић Михај 
ла Љубиша, Ристић Теодосија Жарко, Савић Радивој. 
Александар, Селић Боривоја Драгољуб, Симић Серафим; 
Аритон, Симић Драгомира Миодраг, Симовић Милан 
Крста, Слабић Николе Петар, Слабић Станка Радмил 
(рођ. Радаковић), Спасић Николе Светислав, Стаменков^ 
(Трајковић) Михајла Лепосава, Станчић Стојадина Јовк 
ца, Станчуловић Тодора Лазар, Станић Лазара Миливој( 
Станишић Уроша Лука, Станковић Зарија Михајло, СтаЈ 
ковић Стојана Живко, Станојевић Душана Радош, Станз 
ловић Бранка Правдољуб, Стефанови!! Аранђела Стан; 
Степановић Живана Тихомир, Стојанови!! Драгутина Б( 
ривоје, Стојановић Николе Мирко, Стојановиќ Спасој 
Никола, Стојановић Серафима Стеван, Стојчић Ђорђ 
Милан, Стојков (Радовановић) Богољуба Томанија, Сто 
ковић (Миљковић) Саве Јелена, Шалака Јусуфа Салк( 
Штиковац Јована Петар, Тасић Горче Бора, Тодорова 
Живојина Рајко, Токичевић Стојана Јован, Томашев^ 
Милоша Милован, Томић Ч. Милоје, Томић Милије Сл 
вољуб, Томић Витомира Станоје, Тордај Павла Павле, Т 
шев Асена Јаким, Тошић Адама Живојин, Вагнер Душа! 
Драгош, Веаповић Мемета Вукашин, Величковиќ Стонм 
на Миодраг, Вељковић Векослава Богданка, Весић Миха 
ла Радојко, Весковић Милосава Драгутин, Вишњић И 
Винко, Влајковић Мирка Радован, Војводи!! Милоша Ил 
ја, Вуковић Спасоја Момчило, Вуковић Торција Симеок 
Вукушић Николе Андрија, Вуловић Савић Миломира Ра 
мила, Зец Миле Марко, Зенуновић Меха Шабан, ЖдерЈ 
Бранка Никола, Ждраљевић Милисава Христивоје, Ж 
кић Стојана Томислав, Живановић Драгољуба Михаил 
Живановић Милисава Страшимир, Живков Глигора Б 
рис, Живојиновић-Ристановић Михаила Зорица, Жмук! 
Михаила Божидар, Жупац Милорада Душан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земја! 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аћимовић Борисава Петар, Алекси!! Будимира Ра; 
ван, Алексов-Пешић Војислава Сека, Андрић Добросг 
Слободан, Бараћ-Габерц Рудолфа Ивана, Белановић С 
ван Бранислав, Бијуклић-Петрушић Антонија Натали 
Бинђинско Матеје Зорица, Цветковић Драгољуба Са 
Дреновак Војислава Љубиша, Ђерговић Ђорђа Петар, 1 
рђевић Радомира Драгутин, Иванковић Владимира Пав 
Јеринић Милутина Срећко, Јовановић-Сантовац Сла! 
Радмила, Лекић Симе Ђуро, Логунов Сергија Полика 
Милајац Крсте Слободан, Милановић Витомира Дра 
ша, Милић-Олајђић Милош Мирјана, Милојковић Сте 
на Милутин, Милојковић Миливоја Велимир, Пакић Pal 
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мир Драгослав, Паско Петар Слободан, Петровић Војис-
лав Костадин, Рачојкић Владимира Урош, Радосављевић 
Новице Љубодраг, Радосављевић Миленка Паун, Рајковић 
Љубомира Жарко, Савић Владимира Боривоје, Симовић 
Милована Живојин, Спасић Живка Будимир, Средојевић 
Ранка Желимир, Станић Љубисава Живојин, Станковић 
Добривоја Драгослав, Стојановић Андре Душан, Стојко-
вић-Бјелетић Гаврила Зорка, Својић Влајка Милан, Тодо-
ровић Живојина Властимир, Томић Стојан Слободан, То-
шић Раде Љубомир, Удиловић Александра Богосав, Вељ-
ковић Лазара Миодраг; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Антић Благоја Јовица, Богдановић Максим Радосав, 

Бранковић Радисава Мирослава, Царановић Велимира 
Драгољуб, Цекић Василија Светислав, Цветиновић 
Божидара Миодраг, Чоловић Војин Миливоје, Дабић Куз-
мана Дмитар, Димитријевић Будимира Комнен, Добри-
чић Драгољуба Душан, Драгојевић Вида Радоје, Ћикано-
вић Благоја Шундо, Ђорђевић Бранка Миодраг, Ђорђевић 
Вошка Стево, Ђукановић Остоје Михаило, Ђурић Драго-
љуба Михајло, Филиповић Ђорђа Сава, Галић Велибора 
Драган, Флорић Блаже Станиша, Глишић Станоја Дра-
ган, Христов Ивана Христа, Илић Драгољуба Властимир, 
Ивашковић-Миљковић Радована Мира, Јеремић Влајка 
Димитрије, Јовановић-Алексић Александра Радмила, Јо-
вановић Љубомира Стратимир, Кецојевић Милета Михај-
ло, Комненић Мирка Вељко, Кривокућа Вукмира Обрен, 
Крстић-Милошевић Ђорђа Јагода, Лазић Видоја Мила-
дин, Макуљевић Душана Божидар, Мандић Живана Ради-
сав, Марковић Драгољуба Рајко, Матијевић Глиша Стана, 
Мићановић-Глигорић Чедомира Љубинка, Михајловић 
Александра Добривоје, Мијалковић Јордана Голуб, Мили-
војевић Тадије Славко, Милојевић-Пајек Алојза Зинаида, 
Милорадовић Стојана Душан, Милосављевић Живана 
Никола, Милошевић-Пејовић Милића Данка, Милошевић 
Стојана Радосав, Миљковић Боривоја Петар, Младеновић 
Димитрија Велимир, Момчиловић Боривоја Саша, Нешић 
Александра Војислав, Ничић Душана Јовица, Николић 
Алексе Драгиша, Николић Александра Миодраг, Николић 
Чедомира Перица, Нинић Стевана Живко, Новаковиќ Ви-
даковић Радула Стаќа, Пауновић Миломира Милоје, Пав-
ловић Милоша Милан, Павловић Александра Живота, 
Пејчић-Цонић Илије Мирјана, Пејић Васе Јован, Пећиш 
Радослава Драгомир, Петронијевић Борисав Томислав, 
Петровић Миладина Герман, Петровић-Војиновић Бого-
љуба Катарина, Петровић Станој л а Мирослав, Петровић 
Трајка Властимир, Петровић Божидара Вукашин, Пири-
Јатрић Драгољуба Драгослав, Плетерски Ивана Павељ, 
Радојковић Живорада Душан, Радоњић Живојина Алек-
сандар, Радосављевић-Обрадовић Јована Оливера, Раиче-
шћ-Цепењор Божидара Јованка, Ранчић Душана Деси-
мир, Ранчић-Вељковић Душана Споменка, Ранковић Ми-
шсав Милорад, Репацки Саве Ђорђе, Секулић-Трифуно-
мћ Обрена Љубинка, Славковић Богомира Драган, Србу 
Срете Бранислав, Срећковић Живорада Радисав, Станко-
ић Божидара Лука, Станковић Вукадина Светолик, Ста-
(ојевић Милета Драгиша, Сташић Димитрије Миодраг, 
^тефановић Тихомира Миодраг, Стојановић Борислава 
Миланче, Стојановиќ Димитрија Станимир, Таировић Та-
р Сткија, Томашевић Рада Душан, Томић Милоша Дра-
ан, Томовић-Симиђић Бранислав Живадина, Трајковић 
Кивојина Круна, Трифуновић-Ковачевић Ђуро Јелена, Ва-
ић Стратимира Димитрије, Василић-Станојевић Милије 
ЅСивка, Вељовић Мине Радослав, Зигар-Јоновић Николе 
(ара, Зорчић Јашка Јемин, Живковић Милорада Андрија, 
(ивковић Видена Велимир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата во оп-
гонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Николић Никола Димитрије. 

Бр. 115 
13 декември 1984 година 

БелгРад Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 

о д л и к у в а : 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување -
то на мирољубива соработка и пријателски односи меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Со-
цијалистичка Етиопија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Assefa Woldie, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Етиопија во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Бр. 116 
10 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-

бени заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

СОУР „Криваја" - РО Шумарство и примарна прера-
да дрвета „Шип" - Завидовићи 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Производно-прометна радна организација „22 децем-
бар" - Крагуевац 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

Фабрика обуће „Коштана" - Врање. 

Бр. 117 ' 
13 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хаџипетровић-Томовић Будимира Мил,ка, Лековић-
-Цвејић Војина Златника, Османагић Веселина Душан, Пе-
ришић Владимира Ђорђе, Живковић Радослава Здравко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Димитријевић-Брадић Радоја Ружица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Благојевић Миодрага Зоран, Димитријевић ЈБудеви-
та Ахил, Гајовић Марка Гашо, Галић-Јанковић Славка Ју-
лија, Мариновић Мије Иво, Миловановић-Станишић Ми-
лована Вера, Николић Бранка Миодраг, Вилимоновић 
Бранислава Јованка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Благојевић Христивоја Хранислав, Гајић-Баларин 
Фрање Јеле, Малешевић Јове Младен, Милошевић Живо-
те Драган, Милутиновић-Видовић Вилибалда Невенка, 
Прекић Миливоја Добросав, Радмановић-Ђунић Милоја 
Цвета, Станковић-Стојић Станка Милка. 

Бр. 118 
18 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дугалић Миодрага Душан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Илић Владимира Бора, Кнежевић - Вучићевић Аран-
ђела Нада; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бошковић Ратка Радивоје, Ђорђевић Јездимира Ми 
лош, Коминац-Ивановић Драгића Малина, Милосавље 
вић Танаска Слободан, Милошевић Боривоје Ратко, Радо 
јевић Милете Радован, Станковић - Павловић Мирослав. 
Милана, Трнавац - Павловић Владана Милика, ЗечевиЈ 
Момира Живадин; 

- з а заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цветановић Миодрага Најдан. 

Бр. 119 
19 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството н 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛР 

КАЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на СОЦИЈ 
листичка Федеративна Република Југославија, одлучуЈ 
да се 

о д л и к у в а : 

- за особени заслуги и личен придонес во развиван: 
то и зацврстувањето на мирољубивата соработка и приј 
телските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна F 
публика Југославија и Светата Столица 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Michele Cecchini, апостолски пронунцие на Света 
Столица во Социјалистичка Федеративна Република . 
гославија. 

Бр. 120 
19 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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1997 

1998 

2000 

2001 

- 2004 

2004 

2005 

2005 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
858. Уредба за Сервисот за давање услуги на оп-

штествена исхрана за потребите на работници-
те на сојузните органи 

859. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за контниот план и за билансите на банките -

860. Одлука за обрасците на збирен и консолиди-
ран биланс на успехот 

861. Одлука за трошоците на работењето што орга-
низациите на здружен труд за давање услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет 
можат да ги плаќаат во странство 

862. Одлука за износите и условите под кои овлас-
тените банки можат да им продаваат девизи на 
граѓани и на граѓански правни лица 

863. Одлука за условите под кои можат да се плаќа-
ат трошоците на претставништвата и другите 
трошоци во врска со вршењето на дејности во 
странство 

864. Одлука за условите под кои организациите на 
здружен труд можат да ги пребиваат долгови-
те и побарувањата со странство 

865. Одлука за плаќање камата на девизите што 
граѓаните и граѓанските правни лица ги држат 
на девизна сметка или на девизен штеден влог 

866. Одлука за условите и изворите на средства за 
давање долгорочни односно среднорочни сто-
ковни кредити на странство што ги склучуваат 
банките овластени за работи со странство врз 
основа на рамковни договори или договори за 
кредитна линија 2006 

867. Одлука за намените и условите под кои банки-
те овластени за работи со странство можат за 
сметка на странски лица да даваат гаранции, 
супергаранции и други форми на гарантирање 

868. Одлука за обемот на краткорочното за-
должување што се врши во случај на сезонски 
нерамномерности во текуштиот девизен при-
лив и одлив на банките (и нивните комитенти 
во 1986 година) 

869. Правилник за начинот на утврдување, ис-
кажување и распоредување на резултатите од 
Ревалоризацијата на општествените средства 

870. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за поднесување на исправи во царин-
ската постапка 2010 

871. Наредба за определување на денот на извршу-
вање услуги во надворешнотрговскиот промет 

872. Наредба за начинот на усогласување на прија-
вите за склучените договори за Надворешно-
трговско промет поднесени до 31 декември 
1985 година со прописите што се применуваат 
во 1986 година 2013 

873. Наредба за поднесување пријави за склучените 
договори за надворешнотрговскиот промет -

874. Наредба за измена на Наредбата за сметките 
за уплата на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, на само-
управните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начи-
нот на уплатување на тие приходи и за начи-
нот на известување на корисниците на тие при-
ходи 2018 

р5 . Одлука за начинот на вршење контрола на 
спроведувањето на прописите од страна на на-
родните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини 

876. Одлука за начинот на вршење контрола и за 
обезбедување на еднаква постапка во примена-
та на мерките спрема банките и другите фи-
нансиски организации 2019 

877. Одлука за условите за давање одобрение на ор-
ганизација на здружен труд и на друго општес-
твено правно лице да држат девизи во стран-
ство 2021 

2006 

2007 

2007 

2013 

2014 

2018 

Страна 
878. Одлука за условите под кои наплата во работе-

њето со странство може да се изврши во ефек-
тивни странски пари 2022 

879. Одлука за начинот на доставување извештаи за 
прометот и состојбата на средствата на смет-
ките во странство и за плаќањето и наплатува-
њето на услугите преку контокорентна сметка, 
како и на други податоци и за роковите за под-
несување на тие извештаи 2023 

880. Одлука за изнесување и внесување на ефектив-
ни динари во патничкиот промет со странство 2024 

881. Одлука за условите за изнесување или испраќа-
ње и за внесување во Југославија на пари и 
вредносници 2024 

882. Одлука за исправите што организациите на 
здружен труд и други општествени правни ли-
ца мораат да ги поднесат заради девизна кон-
трола и за роковите за поднесување на тие ис-
прави 2025 

883. Одлука за пријавување на поголеми текушти 
плаќања спрема странство 2027 

884. Одлука за-роковите и методологијата за изра-
ботка на планови за приливот и одливот на де-
визи на банките овластени за работи со стран-
ство 2028 

885. Одлука за условите под кои банките овластени 
за работи со странство можат девизите на 
сметките во странство да ги депонираат на не-
определено време со отказен рок или да ги 
орочат на определено време 2029 

886. Одлука за условите под кои банките овластени 
за работи со странство можат да купуваат и 
продаваат девизи на странските девизни паза-
ри 2029 

887. Одлука за видовите на девизи што се предмет 
на купување и продажба на единствениот деви-
зен пазар 2030 

888. Одлука за видовите девизи со кои Народната 
банка на Југославија интервенира на меѓубан-
карскиот состанок на единствениот девизен па-
зар 2030 

889. Одлука за начинот на вршење платен промет 
со странство за потребите на федерацијата и 
нејзините органи и организации 2030 

890. Одлука за начинот на вршење платен промет 
со странство 2031 

891. Одлука за определување кај кои странски бан-
ки банките овластени за работи со странство 
можат да имаат девизни сметки 2033 

892. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на нето домашната актива и на 
динарските пласмани на банките во периодот 
од 1 до 31-јануари 1986 година 2034 

893. Одлука за усогласување на пензиите во 1986 
година Ј 2035 

894. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на опремата што е ослободена од 
плаќање царина врз основа на член 27 став 2 
точка 2 од Царинскиот закон 2035 

895. Решение за утврдување на авансот за извоз и 
увоз на стоки по основ на контингенти во 
првото тримесечје на 1986 година 2035 

896. Решение за утврдување на организациите на 
здружен труд кои ги исполнуваат условите за 
проверување на лабораториското испитување 
на причинителите на одделни заразни болести 2036 

897. Упатство за пополнување пријави за склучени-
те договори за надворешнотрговски промет - 2036 

Одлука за оценување на спротивноста на одредбите 
на член 1 од Законот за задолжителниот заем 
за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ството на недоволно развиените републики и 
на САП Косово со одредбите од член 1 на За-
конот за постојаните средства на Фондот на 
"федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и на САП Косово 2062 

Назначувања и разрешувања 2062 
Одликувања 2064 
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