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Б и д е ј ќ и со текстот на амандманите на Уставот 
на Социјалистичка Ф е д е р а т и в н а Р е п у б л и к а Ј у г о -
слави ја што го усвои Сојузниот собор на -Собрание-
то на С Ф Р Ј на седницата од 9 ј уни 1981 година, во 
смисла на член 402 став 1 од Уставот на С о ц и ј а -
листичка Федеративна Р е п у б л и к а Ј у г о с л а в и ј а , се 
согласија собрани јата на сите републики и собра-
ни јата на автономните покраини, и тоа : 

- Собранието на С Р Босна и Херцеговина на 
заедничката седница на сите собори од 23 јуни 1981 
година; 

- Собранието на С Р Црна Гора на седницата 
на сите собори од 29 ј у н и 1981 година; 

- Саборот на СР Х р в а т с к а на седниците на 
Соборот на з д р у ж е н и о т труд, Соборот на о п ш т и -
ните и Општествено-политичкиот собор од 25 ј уни 
1981 година; 

- Собранието на СР М а к е д о н и ј а на з а е д н и ч -
ката седница на сите собори од 25 ј у н и ' 1981 го-
дина; 

- Собранието на СР С л о в е н и ј а на седниците 
на Соборот на з д р у ж е н и о т труд, Соборот на о п ш т и -
ните и Општествено-политичкиот собор од 24 јуни 
1981 година; 

- Собранието на С Р Србија ма з а е д н и ч к а т а 
седница на сите собори од 30 јуни 1981 година; 

- Собранието на САП Косово на з а е д н и ч к а т а 
седница на сите собори од 29 јуни 1981 година, и 

- Собранието на САП Војводина на з а е д н и ч -
ката седница на сите собори од 29 јуни 1981 го-
дина, 

Собранието на С Ф Р Ј , в р з основа на член 403 
од Уставот на С о ц и ј а л и с т и ч к а Ф е д е р а т и в н а Р е -
публика Ј у г о с л а в и ј а , на седницата на Сојузниот 
собор од 3 ј у л и 1981 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ НА 
УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласуваат Амандманите на Уставот на Со-
ц и ј а л и с т и ч к а Федеративна Р е п у б л и к а Ј у г о с л а в и ј а , 
што ги усвои Сојузниот собор на Собранието на 
С Ф Р Ј на седницата од 9 јуни 1981 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 202 
3 ј у л и 1981 година 

Б е л г р а д 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 

Драгослав М а р к о в и к , с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с.р, 

А М А Н Д М А Н И 
НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА: 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

О в и е амандмани претставуваат составен дел на 
Уставот на С о ц и ј а л и с т и ч к а Ф е д е р а т и в н а Р е п у б л и -
к а Ј у г о с л а в и ј а и влегуваат во сила со денот н а 
нивното прогласување . 

АМАНДМАН I 

1. Сите органи на власта и на с а м о у п р а в у в а -
њето и другите носители на самоуправни, ј а в н и и 
други општествени ф у н к ц и и се д о л ж н и , во р а м к и т е 
на своите права , д о л ж н о с т и и одговорности, да обез-
бедуваат услови за остварување на интересите на р а -
ботничката класа и на сите работни луѓе во општестве-
но-економските и политичките односи на с о ц и ј а л и с -
тичкото самоуправување , а посебно во делегатскиот , 
систем и за остварување на правата , обврските и од -
говорностите на работните луѓе и на граѓаните во с а -
моуправните и другите организации и заедници и 
во општествено-политичките заедници. 

Организаци јата , составот и начинот на работата 
на к о л е к т и в н и т е органи на власта и на самоупра-
вувањето се уредуваат така што да се обезбедуваат 
к о л е к т и в н а работа, о д л у ч у в а њ е и одговорност лѓ 
рамноправност на членовите на тие органи во ос -
т в а р у в а њ е т о на нивните права , д о л ж н о с т и и од-
говорности утврдени со уставот, односно со стату -
тот и законот. 

Секо ј член на колективниот орган е лично од-
говорен за својата работа и, во согласност со своина 
права и должности , за работата и одлуките на тој1 

орган. 

Секој член на колективниот орган к о ј е о п р е -
делен да учествува во работата на други органи и 
тела е должен , согласно со н а ч е л а т а на делегат -
скиот систем, да постапува во согласност со о в л а -
стувањата , насоките и ставовите на тој орган. 

Сите органи на власта и на самоуправувањето 
и другите носители на самоуправни, ј а в н и и други 
општествени ф у н к ц и и се д о л ж н и своите права и 
д о л ж н о с т и да ги в р ш а т така што да се о в о з м о ж у в а 
остварување на општествена контрола над нивната 
работа. 

2. Со овој амандман се дополнуваат одредбите 
на Дедог втор, главата II, одделот 1 од Уставот на 
С Ф Р Ј . 

АМАНДМАН П 

1. Избраните и именуваните ф у н к ц и о н е р и и 
другите носители на самоуправни, ј а в н и и други: 
општествени ф у н к ц и и за кои тоа го определил ус-
тавот, статутот или законот се избираат односно се 
именуваат на време до четири години, ако за оддел-
ни од нив со уставот не е п о и н а к у определив. 
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Избраните и именуваните функционери и дру-
гите носители на самоуправни, јавни и Други опште-
ствени функции за кои тоа го определил уставот, 
статутот или законот можат да бидат избирани 
односно именувани најмногу двапати едноподруго 
на истата функција, ако за одделни од нив со ус-
тавот не е поинаку определено. 

" Траењето на мандатот и ограничувањето на пов-
торниот избор односно именување на избраните и 
именуваните функционери и на другите носители 
на самоуправни, јавни и други општествени фун-
кции за кои тоа го определил уставот, статутот или 
законот се уредуваат со уставот односно со статутот 
или со законот, во согласност со уставот. 

Траењето на мандатот и повторниот избор од-
носно именување на носителите на правосудните 
функции се уредуваат со закон. 

Траењето на мандатот и ограничувањето на 
повторното именување на општествениот правобра-
нител на самоуправувањето се уредуваат со закон; 

2, Ако избраниот или именуваниот функционер 
на истата функција помине повеќе од половината 
од утврдениот мандатен период, се смета дгка во 
поглед на можноста за повторен избор односно име-
нување го поминал на таа функција целиот манда-
тен период. 

3. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на член 151 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН 1П 

1. Претседателот и потпретседателот на Собра-
нието на СФРЈ к претсе-дателот на собор на Со-
бранието на СФРЈ се ,избираат на една година. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ и прет-
седателот на собор на Собранието на СФРЈ се' из-
бираат секоја година од друга република односно 
автономна покраина. 

Потпретседателот на Собранието на СФРЈ не 
може да биде повторно избран на истата функција 
во текот на траењето на мандатот на делегатите во 
Собранието на СФРЈ. 

2. Со свој амандман се заменуваат одредбите 
на член 312 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН IV 

1. Претседателството на СФРЈ го сочинуваат по 
еден член од секоја република и автономна покра-
ина, кого го избира собранието на републиката од-
носно собранието на автономната покраина, со 
тајно гласање на заедничка седница на сите собори 
на собранието, и, по положбата. претседателот на 
органот на Сојузот на комунистите на Југославија 
утврден со Статутот на Сојузот на комунистите на 
Југославија. 

2. Членовите на Советот на Федерацијата се 
избираат, на предлог од Претседателството на 
СФРЈ, од редот на општестзено-политичките и дру-
гите јавни работници и можат да бидат повторно 
избирани 

3. Со овој амандман се заменуваат одредбине 
на чл-.ен 321 и на член 332 став 3 ед Уставот на 
СФРЈ. 

АМАНДМАН V 

1. Претходната постапка за предлагање на 
кандидати за избор на претседател и членови на 
Сојузниот извршен совет се спроведува во Соци-
јалистичкиот сојуз па работниот народ на Југосла-
вија. 

За претседател на Сојузниот извршев совет 
исто лице не може да биде избрано двапати едно-
подруго. 

Членовите на Сојузниот извршен совет можат 
да бидат избирани најмногу двапати едноподруго 
на истата функција. 

2. По истекот на две години од изборот на прет-
седателот и на членовите на Сојузниот извршен 
совет, Советот во рамките на своите права и дол-
жности, им поднесува на соборите на собранието 
на СФРЈ извештај за својата работа, за состојбата 
во сите области на општествениот живот, за спро-
ведувањето на политиката и за извршувањето на 
сојузните закони и другите прописи и општи акти 
на Собранието на СФРЈ и за насочувањето и усо-
гласувањето на работата на сојузните органи на 
управата. 

Соборите на Собранието на СФРЈ водат посе-
бен претрес за извештајот на Сојузниот извршен 
совет, ја оценуваат неговата работа и решаваат дали 
ќе се изјаснуваат за довербата на претседателот 
и на членовите на Сојузниот извршен совет. 

3. Со овој амандман се дополнува одредбата на 
член 348 став 2, се заменуваат одредбите на член 
349 ст. 2 и 3 и се дополнуваат одредбите на чл. 358 
и 359 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН VI 

1. Функционерите кои раководат со сојузните 
органи на управата и со сојузните организации и 
другите функционери што ги именува Собранието 
на СФРЈ можат да бидат именувани најмногу 
двапати едноподруго на истата функција. 

2. Со овој амандман се заменува одредбата на 
член 366 став 2 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН VII 

1. Судиите на Уставниот суд на Југославија се 
избираат на осум години и не можат да бидат пов-
торно избирани за судии на тој суд. 

Претседателот на Уставниот суд на Југославија 
се избира од редот на судиите на тој суд на една 
година, секоја година од друга република односно 
автономна покраина. 

2. Со овој амандман се заменува одредбата на 
член 381 став 2 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН VIII 

За спроведување на Амандманите I до VII на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и за обезбедување премин кон или-
но применување, ќе се донесе уставен закон. 

Предлогот на уставниот закон е усвоен во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ ако на него 
гласаат две третини од сите делегати во тој собор, 
Уставниот закон е усвоен кога со текстот што го 
усвоил Сојузниот собор ќе се согласат собранијата 
на сите републики и автономни покраини. 

Уставниот закон за спроведување на Амандма-
ните I до VII на Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија Се прогласува П 
влегува во сила едновремено со овие амандмани. 
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395. 

Бидејќи со текстот на Уставниот закон за 
спроведување на Амандманите I до VII на Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што ги усвои Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ на седницата од 9 јуни 1981 година, 
во смисла на Амандман VIII став 1 на Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, се согласија собранијата на сите републики 
и собранијата на автономните покраини, и тоа: 

- Собранието на СР Босна и Херцеговина на 
заедничката седница на сите собори од 23 јуни 1981 
година; 

- Собранието на СР Црна Гора на седницата 
на сите собори од 29 јуни 1981 година; 

- Саборот на СР Хрватска на седниците на 
Соборот на здружениот труд. Соборот на општини-
те и Општествено-политичкиот собор од 25 јуни 
1983 година; 

- Собранието на СР Македонија на заеднич-
ката седница на сите собори од 25 јуни 1981 година; 

- Собранието на СР Словенија на седниците 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на оп-
штините и Општествено-политичкиот собор од 24 
јуни 1981 година; 

- Собранието на СР Србија на заедничката 
седница на сите собори од 30 јуни 1981 година; 

- Собранието на САП Косово на заедничката 
седница на сите собори од 29 јуни 1981 година, и 

- Собранието на САП Војводина на заеднич-
ката седница на сите собори од 29 јуни 1981 година, 

Собранието на СФРЈ, врз основа на Аман-
дман VIII став 2 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
на Сојузниот собор од 3 јули 1981 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ I ДО 
VII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за спроведу-
вање на Амандманите I до VII на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
што го усвои Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на седницата од 9 јуни 1981 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 390 
3 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот Собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ I ДО 
VII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Амандманите I до VII на Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 

натамошниот текст: Амандманите) се применуваат 
од денот кога ќе ги прогласи Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, ако примената на одделни 
амандмани одвоено !на нивните одредби со овој 
закон не е определено поинаку, 

' Член 2 
Одредбите на Амандманот III што се однесу-

ваат на изборот на претседател и потпретседател 
на Собранието на СФРЈ и на претседател на собор 
на Собранието на СФРЈ се применуваат од денот 
на одржувањето на првата седница на новоизбра-
ното Собрание на СФРЈ. 

Член 3 
Одредбите на Амандманите V и VI се примеа 

нуваат од денот на конституирањето на новоизбра-
ното Собрание на СФРЈ. 

Член 4 
Одредбата на Амандманот VII која се однесува 

на изборот на претседател на Уставниот суд на 
Југославија се применува од денот на конституи-
рањето на новоизбраното Собрание на СФРЈ. 

Член 5 
Сојузните закони и другите сојузни прописи и 

општи акти што не се во согласност со Амандма-
ните мораат да се усогласат со нив најдоцна за 
една година од денот на прогласувањето на Аман-
дманите. 

Член 6 
При примената на одредбите на Амандманите 

што се однесуваат ,на ограничувањето на повтор-
ниот избор односно именување на избраните и и-
менуваните функционери во органите и органи-
зациите на федерацијата, се смета времето поми-
нато на тие функции во мандатните периоди што 
непосредно претходеле. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила кога, едновремено 

со прогласувањето на Амандманите, ќе го прогла-
си Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

396. 

В р з основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Соци јалистичка Ф е д е р а т и в н а Р е п у бл и ка Ј у г о с л а -
вија , Претседателството на Соци јалистичка Ф е д е -
ративна Р е п у бл и ка Ј у г о с л а в и ј а издава 

У К А З 
viA ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
у т в р д у в а њ е на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а за 1981 година, што го 
З^свои Собранието на С Ф Р Ј на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 2 јули 1931 
година. 

П бр. 87 
2 јули 1981 година 

Б е л г р а д 
Претседател 

на Претседателството на С Ф Р Ј , 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 

Драгослав Марковиќ, с. р. 



Страна 984 - Број 38 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 јули 1981 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) во член 
1 износот: „168.967,300.000" се заменува со износот: 
„165.873,300.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „100.594,300.000" се заменува 

со износот: „97.500,300.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

397. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА КРЕДИТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО Е ДАДЕН ВО 1974 ГОДИ-
НА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Се прогласува Законот за регулирање на кре-
дитот на Народната банка на Југославија што е 
даден во 1974 година за дополнително кредитирање 
на извозот на опрема и бродови и за изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 2 јули 
1981 година. 

П бр. 86 
2 јули 1981 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Sergej Kraigher, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТОТ НА НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО Е ДАДЕН 
ВО 1974 ГОДИНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ 
И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РА-

БОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат намената и усло-

вите за користење на долгорочниот кредит во износ 
од 2.397,740.000 динари, што Народната банка на 
Југославија, врз основа на точка II ед Заедничките 

основи на кредитната политика во 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/74, 39/74 и 57/74), 
му го даде на Фондот за кредитирање и осигурување 
на извозните работи а кој, врз основа на Одлуката 
за условите, начинот и постапката за пренесување 
на средствата, правата и обврските по кредитите 
дадени на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозните работи врз Југословенската банка еа 
меѓународна економска соработка („Службен л у - с т 
на СФРЈ", бр. 52/79), е пренесен врз Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка (во 
натамошниот текст: Југословенската банка). 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон Југословен-

ската банка ќе го користи за дополнително креди-
тирање на основните и здружените банки за рабо-
тите од член 14 став 1 точка 2 на Законот за Југо-
словенската банка за меѓународна економска сора-
ботка и за заедничките финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78). 

Член 3 
Кредитот од член 1 на овој закон Југословен-

ската банка ќе и го врати на Народната банка на 
Југославија во еднакви годишни рати, кои втасу-
ваат за плаќање на 1 декември секоја година, поч-
нувајќи од 1 декември 1985 година заклучно со 1 
декември 1999 година. 

На кредитот од став 1 на овој член се плаќа 
камата по стопка од 1 % годишно. 

Член 4 
Народната банка на Југославија ќе склучи со 

Југословенската банка договор за користењето нл 
кредитот од член 1 на овој закон, во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од ден-

от на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

398. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономни-
те покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 2 јули 
1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1980 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Југославија за 1980 година, што ја донесе 
Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 34 
од 18 март 1981 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 387 

2 јули 1981 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с.р. 
Претседател 

ца Соборот на републиките 
к покраините, 

Зоран Полич, с. р. 
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399. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 236 став 3 точка 4 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и член 26 став 3 од Законот ^а 
Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и по прибавено 
мислења од Сојузниот извршен совет и од извршни-
те совети на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките" и 
покраините од 2 јули 1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ЗА 1980 ГОДИНА 

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини за 1980 година, што ја донесе 
Собранието на Фондот со овој ата одлука 03 број 
57/5 од 25 февруари 1931 година и Извештајот за 
работењето на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
1930 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 398 
2 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р, 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с.р. 

4вв. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во врска со член 26 од Законот за 
финансирањето на федерацијата и член 83 ст. 1 и 
2 од Законот за девизното работење и за кредитни-
те односи со странство, Собранието па СФРЈ, на 
седмицата на Соборот на републиките и покраините 
од 2 јули 1931 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАШЕ 
НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ОД ДРУГИ 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1981 ГОДИНА И СЕ 
ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за утврдување на приходите од 
царини и од други увозни давачки што во 1981 го-
дина и се отстапуваат на Интересната заеднина на 
Југославија за економски односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) во точка 1 

став 1 процентот: „53,78" се заменува со процентот: 
„59Г;70". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 418 
2 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

401. 

При спроведувањето на Заклучокот на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ за вршење увид во спроведувањето на За-
конот за основите на системот на цените и за 
штествената контрола на цените работните групи 
на Одборот за пазар и цени остварија тесна сора-
ботка со републичките и покраинските собранија, 
со заедниците за цени во републиките и автоном-
ните покраини и општините, со коморите и орга-
низациите на здружен труд - во кои: се водени 
разговори, така што благодарејќи на таа соработка 
и на поддршката успешно ја извршија задачата 
што им беше доверена. 

Врз основа на извршениот увид и расправата 
водена на седниците на Одборот за пазар и цани 
од И и 22 јуни 1981 година, Соборот на републики-
те и покраините на Собранието на СФРЈ, врз се-
нова на член 136 од Деловникот на Собранието на 
СФРЈ, на седницата од 2 јули 1981 година, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на 

Собранието на СФРЈ констатира дека сериозно се 
доцни со спроведувањето на Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контро-
ла на цените, бидејки не се донесени сите потреб-
ни прописи за неговата примена ниту се формира-
ни заедници за работите на цените во сите опште-
ствено-политички заедници. Во врска со тоа Собо-
рот оценува дека не се спроведени заклучоците до-
несени на седницата на Соборот од 2 јули 1980 го-
дина, при донесувањето на измените на Законот. 
Соборот посебно укажува дека сериозното доцнења 
со донесувањето на Упатството за применувања на 
критериумите за формирање на цените и за по-
блиската разработка на критериумите за форми-
рање на цените, во рамките на стопанските комори 
и општите здруженија, му создало тешкотии на 
здружениот труд околу донесувањето на нивните 
акти за формирање на цените. 

Доцнењето со спроведувањето на Законот што 
поради тоа не можеше да се применува од 1 јану-
ари 1981 година предизвика и крупни последици на 
движењето на цените во првите месеци на 1981 го-
дина, бидејќи дадената ситуација во многу средини 

искористена за зголемување на цените значител-
но над рамките утврдени со економската политика 
ѕа оваа година. 

2. Со оглед на крупните последици што ги 
предизвика доцнењето во примената на Законот, 
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Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ укажува на одговорноста на над-
лежните органи на федерацијата, на републиките 
И на автономните покраини и на другите општес-
твено-политички заедници, како и на организации-
те на здружен труд и на нивните асоцијации, кои 
бо предвидениот рок не донесле прописи за приме-
ната на Законот. 

Соборот констатира дека Сојузниот извршен 
совет и Сојузната заедница за работите на цените 
ре донесле навремено прописи за примената на 
Законот од нивната надлежност, а исто така и Сто-
панската комора на Југославија и општите здру-
женија не ги разработиле поблиску критериумите 
за формирање на цените. Сојузниот извршен совет 
за конкретната одговорност на своите органи во до-
несувањето на прописите за примената на Законот 
Ќе го извести овој собор. 

Соборот смета дека и собранијата на републи-
ките и автономните покраини и другите општес-
твено-политички заедници би требало да ја утврдат 
конкретната одговорност на нивните органи во до-
несувањето на прописите за примената на Законот. 

3. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ оценува дека се неприфатливи 
дискусиите за применливоста, односно непримен-

ливоста на Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените, кој е 
донесен по редовна процедура врз основа на усо-
гласените ставови на сите републики и автономни 
покраини. Затоа Соборот укажува дека е неопход-
но сите надлежни органи доследно да го спроведу-
ваат овој закон. 

4. Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ смета за неопходно надлеж-
ните органи на федерацијата, на републиките и 
автономиите покраини, на општините, како и на 
организациите на здружен труд и на нивните асо-
цијации дека треба најдалеку до крајот на јули 
оваа година да ги донесат прописите од својата 
надлежност и да ги преземат сите други мерки за 
да се овозможи што поитна примена на Законот во 
целост. Потребно е да се преземат решителни мер-
ки за конституирање на заедниците за цени, таму 
каде Што тоа уште не е сторено. 

Организациите на ,здружен, труд треба што по-
рано да ги преиспитаат самоуправните спогодби со 
кои е регулирано. прашањето на формирањето на 
цените и да ги усогласат со одредбите на Законот и 
да донесат свои општи акти за формирањето на 
цените, во согласност со самоуправните спогодби 
засновани врз Законот. Овие самоуправни спогодби 
Ќи требало да бидат засновани врз принципот на 
репродукционо поврзување. Во рамките на стопан-
ските комори треба да се разработат критериумите 
за формирање на цените, тргнувајќи не само од 
гранскиот пристап туку и од репродукционите це-
лини. 

5. Заради што поцелосна примена на Законот е 
неопходно да се обезбеди цврста и континуирана 
соработка на Сојузната со републичките и покра-
инските заедници за работите на цените, како и 
меѓурепубличка соработка и соработка на републи-
чките и општинските заедници за работите на це-
ните, посебно во врска со единствената примена на 
сите одредби на Законот и на придружните пропи-
си, со прашањето на надлежноста, со режимите на 
цените, со динамиката на донесувањето на оддел-
ните прописи, со спроведувањето на политиката на 
цените, со начинот на решавање во советите 
на заедниците за цените, со промената на критери-
умите за формирање на Цените и др. 

6. Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извр-
шен совет и Сојузната заедница за работите на це-
ните на јулеќата седница да го известат Собрание-
то на СФРЈ за реализирањето на одредбите на До-
говорот за спроведување на политиката на цените 

во 1981 година во врска со враќањето на цените на 
оние производи и услуги што се зголемени над 
рамките утврдени со економската политика за 1981 
година. 

7. Со оглед на прекумерниот растеж на цените 
на почетокот на оваа година и на стапката на ин-
флацијата, е неопходно , Сојузниот извршен совет 
заедно со Нацртот на резолуцијата за 1982 година 
да подготви и да му предложи на Собранието на 
СФРЈ антиинфлациона програма, која би се однесу-
вала на подолг временски период. 

8. Сојузната заедница за работите на цените ќе 
му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ за 
спроведувањето на политиката на цените во оваа 
година и за спроведувањето на Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контро-
ла на цените, најдалеку во октомври 1981 година. 

9. Одборот за пазар и цени и натаму ќе го сле-
ди спроведувањето на Законот за основите на сис-
темот на цените и за општествената контрола на 
цените и на политиката на цените и за тоа ќе го 
извести Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 
Бр. 063-83/81-047 

2 јули 1981 година 
Белград 

Собор на републиките и покраините 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

402. 

Врз основа на член 163 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), на предлог од Инте-
ресната заедница на Југославија за економски одно-
си 'Со странство, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИ-
ТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ДА-
ВААТ ГАРАНЦИИ. СУПЕРГАРАНЦИИ И ДРУГИ 
ОБЛИЦИ НА ЕМСТВО ЗА СМЕТКА НА СТРАНСКИ 

ЛИЦА 

1. Во Одлуката за намените и условите под кои 
банките овластени за работи со странство можат да 
даваат гаранции, супергаранции и други облици на 
емство за сметка на странски" лица („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/78) по точка 2 се додаваат две нови 
точки 2а и 26, кои гласат: 

„2а. Банките овластени за работи со странство 
можат на неотповикливи документарни акредитиви' 
отворени во корист на домашни основни и други ор-
ганизации на здружен труд и на други општествени 
правни лица да даваат свои конфирмации. 

Конфирмациите на акредитивите од став 1 на 
оваа точка, банката од тој став ќе ги дава придр-
жувајќи се КОН еднообразните правила и обичаи за 
документарни акредитиви. 

26. Банките, овластени за работи со странство 
врз основа на положениот орочен депозит на стран-
ско лице можат по барање на тоа странско лице да 
даваат гаранции и други облици на емство на други 
странски лица под услов депонираните средства да 
претставуваат обезбедување по дадената гаранција, 
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Односно друг облик на емство, како и тоа да се оро-
чени на рок кој најмалку 30 дена е подолг од рокот 
на кој е дадена гаранцијата, односно другиот облик 
на емство." 

2. Во точка 3 став 1 на крајот се додаваат запир-
ка и зборовите: ,,односно во случаите од одредбите 
под 4 точка 1 на оваа одлука како и во случај од 
одредбите на точка 2а на оваа одлука ако претходно 
е утврден бонитетот на странската банка". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Утврдувањето на бонитетот на странската бан-

ка го вршат банките овластени за работи со стран-
ство преку Стопанската комора на Југославија, пре-
ку други банки или на друг погоден начин." 

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

Е. п. бр. 293 
И јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен есвст 

Претседател, 
' Веселин Турановиќ, с. р. 

т . 

Врз оснива на член 05 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) и на член 3 
став 2 од Уредбата за контниот план и за билан-
сите за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77 
и 26/78), а по претходно прибавено мислење од 
Здружението на банките на Југославија, Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ 

ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во 
Контниот плав за банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/77, 57/78, 29/80 и 21/81) во Планот на 
аналитичките сметки во Контниот план за банки-
те, кој претставува составен дел на таа одлука, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) по точка 11 се додава нова точка На, која 
узгасиг 

„На) сметка 130 — Чекови 
1300 — Примени чекови за вери-

жење 
1307 — Поддршка на верижниот 

начин на плаќање преку 
финансиски чекови"; 

2) по точка 15 се додава нова точка 15а, која 
гласи: 

„15а) сметка 141 — Задолжителна резерва кај 
народната банка 

1410 — Издвоена задолжителна ре-
зерва кај народната банка 

1411 — Привремено користење на 
задолжителната резерва за 
одржување на дневната 
ликвидност"; 

Ѕ) во точка 19 по аналитичката сметка 1424 се 
додаваат нови аналитички сметки 1425, 1426 и 1427, 
шж гласат: 

„1425—Издвоена посебна резерва на ликвид-
ност кај Народната банка на Југосла-
вија 

1428 — Привремено користење на посебната 
резерва на ликвидност за одржување 
на дневната ликвидност на банките 

1427 — Привремено користење на посебната 
резерва на ликвидност за покривања 
на извршените плаќања по гаранциите 
и супергаранциите од верижното пла-
ќање"; 

4) во точка 21 а по аналитичката сметка 2300 се 
додава кова аналитичка сметка 2306, која гласи: 

, „2306 — Чекови дадени за верижење"; 
5) по точка 21а се додава нова точка 216, која 

гласи: 
„216) 238 — Дадени други инструменти на 

плаќање 
2381 — Обврски според реализираните га-

ранции и супергаранции при вери-
жниот начин на плаќање"; 

6) во точка 22 по аналитичката сметка 2425 се 
додава нова аналитичка сметка 2426, која гласи: 

„2426 — Посебна резерва на ликвидност нас 
банките кај народната банка"; 

7) во точка 49 по аналитичката сметка 4005 се' 
додава нова аналитичка сметка 4006, која гласи: 

„4006 — Краткорочни кредити на ОЗТ на стоЈ 

ланската дејност за кредитирање нџ 
побарувачки од странство по основ нџ 

извршени услуги на странски туристи 
со рок за враќање до три месеци, БО-
кон учествува примарната "емисија"; 

8) во точка 50 по аналитичката сметка 4015 се 
додава нова аналитичка сметка 4016, која гласи: 

„4016 — Побарувања од ОЗТ по основ на увоз' 
на стоки со одложен начин на плаќање 
на динарската противвредност"; 

9) во точка 53 аналитичките сметки 4040 и 4041 
се менуваат, и гласат: 

„4040 — Краткорочни кредити на ОЗТ за про-г 
изводство и подготвување на стоки за 
извоз со рок за враќање до три месе-
ци во кои учествува примарната еми-
сија 

4041 — Краткорочни кредити на ОЗТ за про-
изводство и подготвување на стоки за 
извоз со рок за враќање над три ме-
сеци, во кои учествува примарната 
Емисија". 

По аналитичката сметка 4042 се додаваат нови 
аналитички сметки 4046 и 4047, кои гласат: 

„4046 — Краткорочни кредити на .ОЗТ за под-
готвување на туристички услуги со 
рок за враќање до три месеци во кои 
учествува примарната 'емисија; 

4047 — Краткорочни кредити на ОЗТ за под-
готвување на туристички услуги со роза 
за враќање над три месеци во кои не 
учествува примарната емисија"; 

10) во точка 65 аналитичката сметка 4622 се ме-
нува и гласи: 

„4622 — Краткорочни кредити на банките од 
примарната емисија за кредитирање 
на производството и подготвувањето 
на стоки за извоз". 

По аналитичката сметка 4625 се додаваат новл 
аналитички сметки 4626 и 4627, кои гласат: 

„4626 — Краткорочни кредити на банките од 
примарната емисија за кредитирање на 
побарувањата по основ на извршени а 
уште ненаплатени услуги на странски 
туристи; 
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4627 — Краткорочни кредити на банките ОД 
примарната емисија за кредитирање -
на подготвувањето на услуги на стран-
ски туристи"; 

11) по точка 67 се додава нова точка 67а, која 
гласи: 

,,67а) сметка 465 - Краткорочни кредити на 
банките од примарната еми-
сија за кредитирање на 
увозот на суровини и ре-
продукциски материјали; 

4650 - Краткорочни кредити на 
банките оД примарната еми-
сија за кредитирање на 
увозот на суровини и ре-
продукциони материјали; 

4656 — Побарувања од банките по 
основ на увозот на стоки 
Со одложен начин на пла-
ќање на динарската про-
тиввредност"; 

12) во точка 157 аналитичката сметка 8622 се 
менува и гласи: 

„8622 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија За кредитирање 
на производството и подготвувањето на 
Стоки за извоз"; 

По аналитичката сметка 8625 се додаваат нови 
аналитички сметки 8626 и ^627, кои гласат: 

„8626 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
Побарувањата по основ на извршени а' 
уште ненаплатени услуги на странски 
туристи. 

„8627 — Обврски по краткорочни кредити од 
примарната емисија за кредитирање на 
подготвувањето на услуги на странски 

- туристи"; 
13) по точка 159 се додава нова точка 159а, која 

гласи: 
,,159а) вметка 865 — Обврски По краткорочни 

кредити од примарната 
емисија за кредитирање 
на увозот на суровини и 

репродукциони материјали 
8650 - Обврски по краткорочни 

кредити оД примарната 
емисија за кредитирање 
на увозот на суровини и 
репродукциони материјали 

8656 — Обврски спрема народната 
банка по основ на увозот 
на стоки со одложен на-
чин на плаќање на денар-
ската противвредност". 

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

О. бр. 35 
5 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с.р. 

404. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 1% 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
^о согласност со точка 2 на Одлуката за целите и 
Задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и заедничките основи на кредитната политика 
во 1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕП-

ТЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во по-
натамошниот текст: банки) се должни во третото 
тримесечје на 1981 година да го усогласуваат обемот 
на порастот на своите вкупни пласмани согласно 
со одредбите на оваа одлука. Вкупните пласмани на 
банките во однос на состојбата на 31 декември 1980 
година, можат да бидат поголеми и тоа: 

1) до 13,5% на ден 31 јули 1981 година; 
2) до 15,5% на ден 31 август и 30 септември 198! 

година. 
Банките кои даваат кредити за сезонски залихи 

на пченицата од родот на 1981 година, своите вкуп-
ни пласмани можат да ги зголемат над порастот 
утврден во став 1 на оваа точка, за износ на порас-
тот на кредитот за производство и залихи на пче-

ница над процентите од став 1 на оваа точка, под 
услов да не вршат отстапување на неискористениот 
дел на порастот на пласманите во смисла на одред-
бите од точка 4 на оваа одлука. 

2. Под вкупни пласмани на банките, во смисла 
на оваа одлука се подразбираат сите краткорочни Л 
Долгорочни кредити и други пласмани освоен кре-
дитите и другите побарувања по основ на односите 
меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка и Паза-
рот на пари и хартии од вредност, што банките им 
ги даваат на организациите на здружен труд и нЗЃ 
други општествени правни лица на граѓански прав-
ни лица и на граѓани, без оглед на изворите па 
средствата од кои се даваат тие кредити и пласман 
ни. 

3. Обврската за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на банките! 
во смисла на точка 1 од оваа одлука, а во соглас-
ност со точка 13 став 2 од Резолуцијата за политир' 
ката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 
1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80 и 
30/81) не се однесува на: 

1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини; 

2) пласманите што банките ги даваат од својот 
кредитен потенцијал за обнова и изградба на под-
рачјата покрадени од земјотресот; 

3) пласманите од дополнителните и посебните 
средства што се користат за побрзиот развој на 
САП Косово; 

4) кредитите за извоз и за подготовка на произ-
водството на стоки и услуги за извоз. 

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот На пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 од 
оваа одлука. Меѓусебното отстапување, односно при-
мање на неискористениот дел на порастот на плао-
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маните, банките го вршат однапред во текот на пе-
риодот на кој се однесуваат одредбите на оваа од-
лука, а најдоцна за поднесувања на извештај до 
рокот пропишан во точка 5 став 1 на оваа одлука. 

За отстапениот, односно примениот дел на не-
искористениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбата на став 1 од оваа точка, банката е дол-
жна да ја извести надлежната народна банка на 
републиката односно надлежната народна банка на 
автономната покраина, во рок од 3 дена од денот на 
извршеното отстапување, односно примање на дел 
на неискористениот пораст на пласманите и тоа 
со доставуваше фотокопија на склучениот договор 
Или самоуправна спогодба на здружена банка и на 
основните банки - членовите на таа здружена 
банка за меѓусебно отстапување и примање на дел 
,на неискористениот пораст на пласманот. 

5. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите на оваа одлука, банките се должни 
на надлежната народна банка на републиката, од-
носно на надлежната народна банка на автономна-
та покраина, да и доставуваат месечни извештаи 
За остварениот пораст на нивните вкупни пласмани 
според книговодствената состојба на банките со со-
стојбата на последниот ден во месецот, за секој ме-
сец во текот на периодот јули—септември 1981 го-
дина, а најдоцна во рокот пропишан за доставува-
ње на билансот на банката. Тие извештаи на бан-
ката се доставуваат во по два примерока. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на1 

Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на пласманите на банките на ниво на' 
републиката односно автономната покраина и го! 
еден примерок на примените индивидуални извешу 
тап од банките за претходниот месец во рок од 9 
дена од денот на истекот на рокот од став 1 на овааѓ 
точка. 

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука, бан-
ките ќе ги доставуваат на образецот „Извештај за 
усогласување на обемот и динамиката на пора-
стот на пласманите во периодот од 1 јули до 30 сеп-
тември 1981 година", кој е отпечатен кон оваа од-
лука и претставува нејзин составен дел. 

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

О. бр. 36 
2 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

1981 година 
(банка) 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1981 ГОДИНА 
— состојба на ден 1981 година -

(во милиони дин.) 

Реден 
број 

Позиција 
на 

билансот 

Назив на позицијата и 
објасненија 

Состојба 
Реден 
број 

Позиција 
на 

билансот 

Назив на позицијата и 
објасненија 31 декември 

1980 1981 
Индекс 
(5 : 4) 

1 2 3 4 5 6 

I. Состојба на пласманите 
1 2 Краткорочни кредити во девизи 

на домашни комитенти 
2 3 Краткорочни хартии од вредности 

во девизи 
3 4 Краткорочни побарувања од ме-

ѓу банкарското работење во девизи 
(состојба на сметките: 3250 и 
3252-3) 

4 6 Краткорочни кредити на комитен-
тите 

5 7 Краткорочни хартии од вредности 
6 8 Краткорочни побарувања за здру-

жени средства 
7 9 Краткорочни побарувања од ме-

ѓубанкарското работења 
(состојба на сметките: 4150 и 4152-3) 

8 13 Долгорочни побарувања од дома-
шни комитенти во девизи 

9 14 Долгорочни побарувања од меѓу-
банкарското работење во девизи 
(состојба на сметките: 3450 и 
3452-3) 

10 15 Долгорочни кредити на комитен-
тите 

11 16 Долгорочни хартии од вредности 
12 17 Долгорочни побарувања за здру-

жени средства (без сметка 5451) 
13 18 Долгорочни побарувања од меѓу-

банкарското работење (состојба на 
сметките: 5150, 5152-3 и 5160) 
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14 ВКУПНО ПЛАСМАНИ (ред. бр. 1 
д о 13) 

15 Пласмани на кои не се однесува 
обврската на усогласување: 
1) пласмани од средствата на 

Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно ра-
звиените републики и автоном-
ни покраини 

2) кредити и други пласмани што 
банките ги даваат од својот 
кредитен потенцијал за обнова 
и изградба на подрачјата по-
страдан! од земјотресот (сос-
тојба на посебни партии во 
рамките на соодветни сметки) 

3) пласмани од дополнителните и 
посебните средства што се ко-
ристат за побрз развој на САП 
Косово 

4) пласмани за кредитирање на 
подготовките на производство-
то на стоки и услуги за извоз 
(состојба -на сметките на групи-
те 400, 404, 500, 502, 504, 505 и 
на сметките 4180, 4181) 

ВКУПНО реден број 15 (1+2+3+4) 

16 Вкупни пласмани чиј обем и ди-
намика се усогласуваат (редеа 
број 14 помалку реден број 15) 
во тоа: 
Кредити за производство и зали-
хи на пченица 

II. Пресметка според Одлуката за 
усогласување на обемот и ди-
намиката на буџетот и билан-
сите на банките во периодот од 
1 јули до 30 септември 1981 го-
дина 

17 Можност на порастот на пласма-
нот под реден број 16 (пропишан 
процент од состојбата искажана 
под тој реден број во колоната 4) 

18 Пораст на кредитот за производ-
ство и залихи на пченица над про-
центите од точка 1 на Одлуката 
(ако банката не го отстапила не-
пласираниот дел на порастот на 
пласманот на другите банки) 

19 Примен непласиран дел на порас-
тот на пласманите од другите 
банки 

20 Отстапен непласиран дел на по-
растот на пласманите на други 
банки 

21 Износ до кој банката може да ги 
зголеми пласманите под реден 
број 6 (реден брод 17 + 18 + 29+20) 

22 Остварен пораст на вкупните пла-
смани под ограничување до кра-
јот на извештајниот месец (реден 
број 16 — разлика на колоните 5 
и 4) 

23 Помалку (—), односно повеќе С+) 
остварен пораст на пласманите 
(реден број 22 помалку реден 
број 21) 

М.П, (потписи на овластените лица) 

1' 2 3 4 5 6 
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405. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 

стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПОЈНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за спој ни елементи, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Метрички навој со триаглест 
ISO-профил. Гранични и контролни 
мерила за навој. Видови, називи и 
примена - - - . - - ' - - JUS М.В0.500 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целина, а ќе се при-
менува на опојните елементи што ќе се произведат, 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Метрички навој со триаглест 
ISO-профил. Гранични мерила за 
навој. Систем на граничните мерила 
и називи - - - - - - - JUS М.В0.500 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за ,елементи за спојување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10285/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

406. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГИПС. 

-КАРТОВСКИ ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за гипс-картонски плочи, кој го има 
следниот назив и ознака: 
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Гипс-картонски плочи. Видови, 
технички услови и испитувања — JUS В.С1.035 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завода за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целина, а ќе се примену-
ва на гипс-картонските плочи што ќе се произве-
дат, односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Плочи од гипс обложени со кар-
тон. Видови услови на квалитетот и 
испитување - - - - - - - JUS В.С1.035 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за префабрикувани делови од гипс („Службен лиса? 
на СФРЈ", бр. 57/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот нЅ 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бp. 50-10286/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

407. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОЖАР-

НИКАРСКА ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за пожарникарска опрема, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Пожарникарска опрема. Симболи JUS Z.C1.002 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник преставува составен дел од овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник, не е задолжително. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Пожарнинска опрема. Симболи ЈUЅ 2.С1.001 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на пожарникарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10287/1 
8 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

408. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБОЕ-
НИ МЕТАЛИ И ЛЕГУРИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за обоени метали и легури на обо-
ени метали, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Обоени метали и легури на 
обоени метали, Ознаки на состојбата 
и изгледот на површината — — — JUЅ С.А0.003 

2) Бакар и легури на бакар за 
гмечење. Цевки за кондензатори и 
топлотни изменувачи. Технички ус-
лови - - - - . - - - ЈUЅ С.05.521. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат на обоените метали и на легурите на обо-
ените метали што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 , 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за бакар и бакарни легури 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10288/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

409. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА Т Е К -
СТИЛНИ ПРОИЗВОДИ СО РАМНИ ПОВРШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за текстилни производи со рамни 
површини, кој го има следниот назив и ознака: 

Текстилни производи со рамни 
површини (ткаенини, плетила и 
производи со слична форма — ме-
тражни стоки). Технички услови — JUS F.C0.011 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целина, а ќе се при-
менува на текстилните производи со рамни повр-
шини што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на. влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Текстилни производи со рамни 
површини (ткаенини, плетила и сли-
чни производи — стока на метар). 
Квалитет - - - - - - - JUS F.C0 011 
донесен со Правилникот за југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 66/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10289./1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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410. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр, 
88/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ КУЈНСКИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за безбедност на електрични кујнски 
машини, кој го има следниот назив и ознака: 

Барања за безбедност. Електрич-
ни кујнски машини. Посебни технич-
ки услови и испитувања — — - JUS N.M2.080 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел од овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целина, а ќе се при-
менува на електричните кујнски машини што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 ' 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

девет месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10290/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

411. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНО-

ОТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за огноотпорен материјал, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Огноотпорен материјал. Помо-
шен огноотпорен прибор. Технички 
услови - — — — — — — — 

2) Огноотпорен материјал. Опре-
делување на средниот коефициент на 
линеарна термичка дилатација — — 

3) Огноотпорен материјал. Помо-
шен огноотпорен прибор врз база на 
кордиерит. Класификација и технич-
ки услови — — — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10291/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р, 

412. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАЛ^ 

ЦИУМ-КАРБОНАТНИ ПОЛНИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословена 

ските стандарди за калциум-карбонатни по л нил а, 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Калциум-карбонатни полнила. 
Природен калциум-карбонат за упо-
треба во индустријата на гума. Кла-
сификација и технички услови — — 

2) Калциум-карбонатни полнила. 
Методи на хемиски испитувања., Оп-
ределување на нерастворливите мате-
рии во хлороводородна киселина — 

3) Калциум-карбонатни полнила. 
Методи на хемиски испитувања. Оп-
ределување на загубата со жарење 
на 1000сС - - - - - - -

4) Калциум-карбонатни полнила. 
Методи на хемиски испитувања. Оп-
ределување на ѕлкалитетот (пресме-
тана на Nа2СО3) — — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските Стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат на калциум-карбонатните полнила што ќе 
се произведат, односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

JUS B.D6.255 

JUS B.D8.330 

JUS B.D6.355 

JUS B.B6.031 

JUS B.B8.081 

JUS B.B8.082 

JUS B.B8.083 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ“. 

Бр. 50-10292/1 
2 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

413. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за ста-
ндардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација обја-
вува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ 
В А ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПЛОЧИ ИВЕ-

РИЦИ 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
Овластени за атестирање на плочи иверици („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/79 и 14/80) во точка 7, на 
Крајот, точката се заменува со точка и запирка и 
потоа се додава нова точка, која гласи: 

„8. Работна организација Шумарски факултет 
потполна одговорност, Скопје, Булевар на Југо-

славија б.б,". 

Бр. 31-10898/81 
8 јуни 1981 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕ-
НИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДА-
ТОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕ-
КЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОР-
СКИ ХОНОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНИ УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВНА 
ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА И НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВА-
ЊЕ, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДА-
ТОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТО-
ЦИ ЗА АВТОРСКИ ХОНОРАРИ И ИЗДАТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕ-
МЕНИ ИЛИ ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ ВО ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1981 ГОДИНА 

1. Предлагачот, Индустрија на детска конфек-
ција „Јутрањка" од Севница, со предлогот од 24 

март 1981 година, поведе постапка пред Уставниот 
суд на Југославија за оценување на согласноста со 
Уставот на СФРЈ на одредбите од Законот за прив-
ремена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства за исплатување на дневници за 
службени патувања, надомести за трошоците за пре-
воз на службено патување, издатоци за репрезента-
ција, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци 
за авторски хонорари, издатоци за интелектуални 
услуги и издатоци по основ на договор за дело, во 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80 и 
41/80) и на Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства за 
исплатување на дневници за службени патувања, 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување, издатоци за репрезентација, издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за авторски хоно-
рари и издатоци врз основа на договор за вршење 
на привремени или повремени работи во првото 
тримесечје на 1981 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/80). 

Индустријата на детска конфекција „Јутрањка11 

од Севница, ја оспорува уставноста на наведените 
закони бидејќи смета дека со нив организациите на 
здружен труд кои, во 1979 година и во првиот квар-
тал на 1980 година, штеделе средства, чие распола-
гање со оспорените закони се ограничува, се дове-
дени во нерамноправна положба во однос на оние 
организации на здружен труд кои овие средства не 
ги штеделе. Според мислењето на предлагачот, осо-
бено неповолно дејствуваат ограничувањата што се 
однесуваат на издатоците кои влијаат врз оствару-
вањето на деловната политика. 

2. Со оспорените закани се забранува распола-
гањето со дел од општествените средства во 1980 го-
дина и во првото тримесечје на 1981 година, од страна 
на организацијата на здружен труд и на другите ко-
рисници на општествени средства за определени цели, 
односно со тој закон растежот на издатоците за овие 
потреби, зависно од обликот на потрошувачката Л 
корисниците на општествени средства, се ограничу^ 
ва, додека одделни корисници на општествени сред^ 
ства, за определени облици на потрошувачка, се 
изземаат од пропишаното ограничување и им се пре-
пушта на соодветните органи на управување висо-
чината на тие издатоци да ја утврдат со свои акти.' 

Според одредбата на член 267 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај дру-
гото, кога тоа е неопходно заради спречување и от-
странување на поголеми растројства во стопанство-
то, на организациите на здружен труд и на други 
корисници на општествени средства да им се пропише 
привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства за потрошувачка. 

Неопходноста од привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените средства за пот-
рошувачка заради спречување или отстранување на' 
поголеми растројства во стопанството, во рамките на 
своите надлежности, ја ценеше Собранието на СФРЈ 
при донесувањето на Законот. 

3. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 6 мај 1981 година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Организацијата на здру-
жен труд Индустрија на детска конфекција „Јут-
рањка" од Севница, за оцена на уставноста на од-
редбите од Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства за ис-
платување на дневници за службени патувања, на-
домести за трошоците за превоз на службено пату-
вање, издатоци за репрезентација, издатоци за рек-
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Лака и пропаганда, издатоци за авторски хонорари 
издатоци за интелектуални услуги и издатоци по 
основ на договор за дело, во 1980 година и на За-
конот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за исплатување на 
дневници за службени патувања, надомести за тро-
шоците за превоз на службено патување, издатоци 
за репрезентација, издатоци за реклама и пропаган-
да, издатоци за авторски хонорари и издатоци по 
основ на договор за вршење на привремени или по-
времени работи во првото тримесечје на 1981 година. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претсе-
дател на Судот Никола Секулиќ и судии: Милорад 
Достаниќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Владимир Кри-
виш Јаким Спировски, Иван Франко, д-р Арпад 
Хорват, Славко Кухар, д-р Јосиф Трајковиќ и Ра-
мадан Браници, 

У-бр. 87/81 
3 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

жност, работничките совети на основните органи-
зации да можат да ги зголемат утврдените вреднос-
ти на пресметковниот основ за одделни групи рабо-
ти и задачи. Исто таќо, и поради тоа што со наве-
дената самоуправна одлука работничкиот совет ги 
уредил., односите во здружениот труд во врска со 
надоместот на личниот доход на работниците за ст-
екнати услови на работа, а тие односи можат да ги 
уредат само работниците со лично изјаснување. 

2. Со оглед на тоа дека Уставниот суд на Срби-
ја, со одлуката ИУ-750/79 од 9 април 1981 година, 
утврди дека престанале да важат одредбите на чл. 
89 и 115 од Самоуправната спогодба и оспорената са-
моуправна одлука, и оцени дека тие во време на 
важењето не биле законити та нема основ за оце-
нување на нивната уставност. 

3. Оценувајќи ја уставноста на одредбите на 
член 113 од Самоуправната спогодба, Уставниот суд 
на Југославија не најде дека тие се несогласни со 
Уставот на СФРЈ. 

Со овие одредби е уредено работниците на Ра-
ботната заедница што работат на градилиште каде 
дошло до прекинување на работата, имаат право на 
надомест на личниот доход во височина на прет-
сметковната основица, ако за тоа време вршат ра-
боти и работни задачи од својот делокруг. Другите 
работници кои за тоа време не работат, примаат на-
домест во височина од 80% од пресметковната осно-
вица. 

Според ставот на Судот, различното уредување 
на надоместот на личниот доход на работниците, во 
зависност од условите и резултатите на трудот, не 
го наведува уставното начело на рамноправност на 
работниците во здружениот труд. -

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловни-
кот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 3 јуни 1981 година донесе 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенските 
стандарди за електронска опрема за мерење, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/81, се потерала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА 

МЕРЕЊЕ 

Во член 3 став 2 во вториот ред зборовите: „се 
задолжителни, а" се бришат. 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град. 18 јуни 1981 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

394. Амандмани на Уставот на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија 981 

39.: Уставен закон за спроведување на Аманд-
маните I до VII на Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија - - - - - - . - - - 983 

396 Закон за измени на Законот за утврдува-
ње на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1981 година — 984' 

397 Закон за регулирање на кредитот на На-
родната банка на Југославија што е да -

ден во 1974 година за дополнително кре-
дитирање на извозот на опрема и бро-
дови и за изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит — — — 984 

398. Одлука за потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Југосла-
вија за 1980 година — — — — — — 984 

399. Одлука за потврдување на завршната 
сметка и извештајот за работењето на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни 
покраини за 1980 година — — — — 983 

400. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на приходите од царини и од 
други увозни давачки што во 1981 годи-
на и се отстапуваат на Интересната 
заедница на Југославија за економски 
односи со странство - - — — — 985 

401. Заклучоци на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ 
за вршење увид во спроведувањето на 
Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените 985 

402. Одлука за дополненија на Одлуката за 
намените и условите под кои банките ов-
ластени за работи со странство можат да 
даваат гаранции, супергаранции и други 
облици на емство за сметка на странски 

Страни 
403. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за аналитичките сметки во Конт-
ниот план за банките — — — — — 987 

404. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во периодот од 1 јули до 30 сеп-
тември 1981 година — — — — — — 988 

405. Правилник за југословенскиот стандард 
за опојни елементи - - — — — — 991 

406. Правилник за југословенскиот стандард 
за гипс-картонски плочи — — — — 991 

407. Правилник за југословенскиот стандард 
за пожарникарска опрема — — — — 991 

408. Правилник за југословенските стандарди 
за обоени метали и легури на обоени ме-
тали — — - . - - . - . — — — 992 

409. Правилник за југословенскиот стандард 
за текстилни к производи со рамни повр-
шини - — - — — — — — - 992 

410. Правилник за југословенскиот стандард 
за безбедност на електрични кујнски 
машини — — — — — — — — 993 

411. Правилник за југословенските стандар-
ди за огноотпорен материјал - - - - 993 

412. Правилник за југословенските стандарди 
за калциум-карбонатни полнила — — 993 

413. Дополнение на Списокот на организации-
те на здружен труд овластени за атести-
рање на плочи иверици — - - - — 994 

Одлука за оцена на уставноста на Законот за 
привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за испла-
тување на дневници за службени патува-
ња, надомести за трошоците за превоз на 

г службено патување, издатоци за репре-
зентација. издатоци за реклама и пропа-
ганда, издатоци за авторски хонорари, 
издатоци за интелектуални услуги и из-

„ датоци по основ на договор за дело, во 
1980 година и на Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства за исплатување на 
дневници за службени патувања, надоме-
сти за трошоците за превоз на службено 
патување, издатоци за репрезентација, 
издатоци за реклама и пропаганда, изда-
тоци за авторски хонорари и издатоци по 
основ на договор за вршење на привре-
мени или повремени работи во првото -
тримесечје на 1981 година — — - — 994 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
на член 113 од Самоуправната спогодба 
за заедничките основи и мерила за стек-
нување и меѓусебно усогасување на рас-
пределбата на доходот, на чистиот доход, 
на личните доходи и на лутите лични 
примања на работниците на Градежното 
претпријатие „Каблар" - Кралево — — 995 

Исправка на Правилникот за југословенски-
те стандарди за електронска опрема за 
мерење — — — — — — — — — 996 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1, Пош. фах 226, — Директор и главен и одговорен уредниве 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 - Печати Београдски издавачко-графжчкж 
завод Белград, Булевар војводо Мишиќа ,бр. 17. 
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