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496. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата одржана на 
26 јули, 1985 година, донесе ' 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1985 ГОДИНА 

Претседателството t на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија прогласува дека, до 
конечното донесување на законот според одред-
бите од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија,, се применува Законот за . 
претсметка на приходите и расходите на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија 
за 1985 година, во текстот за кој во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на седницата одржана на 25 јули 1985 година, 
гласаа мнозинството од сите делегати во Соборот. 

/ Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 
Бр. 26 

26 јули 1985 година 
Белград 

Претседател 
на .Претседателетвото на СФРЈ, 

Радован Влајковиќ с.“р. 
Претседател 

на Собранието на С,ФРЈ, ' 
Или јаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХО-
ДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 

ГОДИНА 
Член 1 

Приходите на претсметката на приходите“' и 
расходите на девизните резерви ка ј Народната 
банка на Југославија за 1985 година се утврдуваат 
во износ од 160 млрд динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе, се 
обезбедат: 
I. За покритие на курсните . 

разлики; по странските 
кредити конвертирани во 
динари од 

' 1. придонесот на републи-
ките и на автономните 
покраини 

2. Буџетот на федерацијата 
за 11985 година 

3. делот од царини и од 
други увозни дава,чки 

4. делот од посебните так-
си на сите плаќања 
спрема странство 

63 млрд. динари 

10 млрд. динари 

10 млрд. динари 

15 мл!рд. динари 

5. посебната такса на уве-
зени определени стоки -

6. делот од каматите на 
кредити,те од ,примар-
ната емисија што и при-
паѓа на Народната бан-
ка на Југославија 

II. За покритие на курсните 
разлики што настануваат 
ка ј Народната банка на 
Југославија од 
1. делот на каматите на 

кредитите од примар-
ната“ емисија што и при-
паѓа на Народната бан-
ка на Југославија 

2. позитивните курсни раз-
лики ка ј Народната бан-
ка на Југославија 

3. делот од примарната 
емисиј а 

10 млрд. динари 

3 млрд. динари 

97 млрд. динари 

7 млрд. динари 

80 млрд. динари 

10 млрд. динари 

15 млрд. динари 

Член 2 
Расходите на претсметката на приходите и 'рас-

ходите на де,визните резерви к а ј Народната банка на 
Југославија за 1985 година се утврдуваат во износ 
од 160 млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој ,член ќе се ко-
ристат за: 
I. Покритие на курсните раз-

лики по странските кре-
дити конверти,рани во ди-
нари 
1. покритие на курсните 

разлики по 4 странски 
кредити конвертираат 
во динари 

П. Покритие на курсни,те раз-
лики што настануваат ка ј 
Народната банка на Југо-
славија 
1. покритие на курсните 

разлики' по отплатите 
на кредитите и другите 
задолжувања на Народ-
ната банка на Југосла-
вија 

2. покритие на курсните 
разлики по намаленото 

4 девизно штедење на 
граѓаните депонирано 
ка ј Народната банка на 
Југославија 

3. покритие на курсните 
разлики по депонира-
ното девизно штедење 
на граѓаните во форма 
на Ревалоризација на 
бескаматниот кредит на 
банките 

4. покритие на другите 
курсни разлики ка ј На-
родната банка на Југо-
славија 

Член 3 
Овој за,кон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

63 млрд. динари 

63 млрд. динари 

97 млрд. динари 

25 млрд. динари 

50 млрд. динари 

20 млрд. динари 

2 млрд. динари 
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497. 

Врз основа на член 302 од Уставот на Соци-
јалистичка Федерати,вна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата одржана на 
26 јули 1985 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО УРЈЕДУВАЊЕ НА 
ПОКРИТИЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија прогласува дека, 
до конечното донесување на законот според од-
редбите од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, се применува Зако-
нот за привремено уредување на покритието на 
корените разлики кај Народната банка на Југо-
славија, во текстот за кој во Соборот на репу-
бликите и покраините на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
седницата одржана на 25 јули 1985 година, гласаа 
мнозинството од сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Бр. 25 
26 јули 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

И ли јаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОКРИ-
ТИЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Под конвертирани странски кредити за кои 

привремено се утврдува обврската за делумно 
покритие на курсните разлики, во смисла на овој 
закон, се подразбираат странските кредити во 
конвертибилни девизи, ако тие девизи и се про-
дадени на Народната банка на Југославија или 
на банките овластени за работи со странство до, 
1 јануари 1984 година, а динарската противвред-
ност е употребена за инвестициони, вложувања, 
како и странските финансиски кредити што се 
искористени за рефинансирање на втасаните^ от-
плати по тие кредити до крајот на 1984 година и 
што ,ќе се користат за рефинансирање на в,таса-
ните отплати, по тие кредити во наредните години. 

Под конвертирање странски кредити1 од став 1 
на овој член се подразбираат и стоковните кре-
дити добиени од земјите со кои е договорен кли-
риншки начин на плаќање, ако увезените ^ стоки 
се реекспортирани со наплата во конвертибилни 
девизи, ако девизите и се продадени на Народната 
банка на Југославија или на банките овластени 
за работи со странство до 1 јануари 1984 година, 
а динарската противвредност ' е употребена за 
инвестициони вложувања. 

“ Член 2 
Под настанати курсни разлики што делумно 

се покриваат се подразбираат, во смисла на овој 
закон, курсните разлики што се создадени со про-
мена на курсот на динарот од 1 јануари 1983 го-
дина до денот на извршувањево на обврските 
спрема странство, и тоа во височината што е со-
држана во отплатите и камати“те во 1983 и 19Ќ4 
година. 

Под текушти. курсни разлики од 1 јануари 
1985 година, што делумно се покриваат, се под-
разбираат во смисла на овој закон, курсните раз-
лики што се создадени со прох^ена на курсот на 
,динарот од 1 јануари 1983 година до денот на 

1 извршувањето на обврските спрема странство, и 
тоа во височината што е содржана во отплатите 
и каматите по 1 јануари 1985 година. 

За странските кредити од член 1 на, овој за-
кон, што се конвертирани во динари од 1 јануари 
1983 година до 1 јануари 1984 година, пресмету-
вањето на настанатите и на текуштите курсни 
разлики се врши од курсот на динарот што важел 
на' денот на конверзијата. 

, Член 3 
Гранките и групациите (со ознака по класи-

фикацијата на дејноста) во кои на организациите 
на здружен труд (во натамошниот текст: органи-
зациите), според член 195г од Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство, ќе 
им се покрие дел од купените разлики тргнувај,ќи 
од степенот на оптовареност на средствата ' за 
репродукција со купените разлики по странските 
кредити конвертирање во динари, се: 

1) производството на обоени метали (109); 
2) водостопанството (400); . 
3) изградбата на патна мрежа; 
4) производството на базни хемиски произ-

води (1181 и 1182); 
5) производството на руда на обоени метали 

(108); . ' 
6) црната металургија (10711,. 10712 и 10713); ., 
7) изградбата на железничка мрежа; 
8) производството и преносот на електрична 

енергија (10101, 10102, 10103 и 10104); 
9) цевководниот транспорт (607); 

10) производството на јаглед (102); 
- 11) примарното земјоделско производство (2011, 

2012, 2013 и 2014). 
Под организации, во смисла на став 1 од овој 

член, се подразбираат и самоуправните интересни 
заедници од материјалното производство што се 
корисници на странските кредити конвертирање во 
дин,ари, ако динарската противвредност ја упо-
требиле за инвестициони вложувања во гранките' 
и групациите од став 1 на овој член. 

Член 4 
Организациите од гранките и групациите од 

член 3 на овој закон — корисници на кредитите 
од член 1 на ов,ој закон до 1 јануари 1984 година 
имаат право на делумно покритие на настанатите 
и на текуштите курсни разлики, зависно ,од сте-
пенот на оптовареноста на средствата за- репро-
дукција со курсните разлики по странските к р е -
дити конвертирани во динари, во следните про-
центи за 1983, 1984 и 1985 година: 

Степен на оптовареност на сред-
ствата за репродукција ,со кор-
ените разлики по странските 
кредити конвертирани во динара 

Процент на по-
критието на курс-

ните разлики 

ОД 20 ДО 30% 
над 30 до 40% 
над 40 до 50% 
над 50 до 60% 
над 60 до 70% 
над 70 до 80% 
над 80 до 90% 
над 90 до 100% 
над 100% 

10% 
15'% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

“ 50% 

Процентите на покритието на курсните раз-
лики од став 1 на овој член ќе се применуваат до 
крајот на важноста на овој закон и во 1986 годи-
на, ако до тој рок не биде донесен закон за по-
критие-на курсните разлики ка ј Народната банка 
на Југославија. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
и на другите организации од стопански недоволно 
развиените републики и од Автономна Покраина 
Косово Што се корисници на кредитите од член 
1 на овој закон. 
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Степенот на оптовареноста на средствата за 
репродукција од став 1 на овој член за секоја 
организација се пресметува во текуштата година 
со утврдување на односот на височината на курс-
ните разлики содржани во отплатите и каматите 
на кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон спрема 
средствата за репродукција од претходната година, 
коригирани со остварувањето на средствата за 
репродукција по последната периодична пресметка 
во текуштата година. 

Под средства за репродукција, во смисла на 
овој закон, се сметаат средствата на пресметаната 
амортизација намалени за износот што е користен 
за покритие на загубите по член 27 од Законот за 
амортизацијата на основните средства и делот од 
чистиот доход по одбивањето на бруто личните 
доходи и на издвоените средства за заедничка 
потрошувачка. 

Степенот на оптовареноста на средствата за 
репродукција од став 1 на овој член за самоуправ-
ните интересни заедници од материјалното' про-

изводств,о се пресметува во текуштата година со 
утврдување на односот на височината на курсните 
разлики содржани во отплатите и каматите на 
кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон спрема, соп-
ствените и здружените средства за инвестиции од 
претходната година, коригирани со остварувањето 
на овие средства по последната периодична пре-
сметка во ,текуштата година. 

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 5 од 
овој член, степенот на оптовареност на средства-
та за репродукција од став 1 на овој член за 
1983 и 1984 година се пресметува со утврдување 
на односот на височината на курсните разлики 
содржани во отплатите и каматите во 1983 и 1984 
година на кредитите од чл. 1 и 2 на овој закон, 
спрема средствата за репродукција односно за 
самоуправните интересни заедници од матери-
јалното производство спрема сопствените и здру-
жените средства за инвестиции во 1983 и 1984 
година. 

Степенот на оптовареноста на средствата за 
репродукција' од став 1 на овој член за органи-
зациите во основање се зема како 100%, додека 
тие организации не започнат со редовното рабо-
тење. ^ 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, ќе се покријат вкупно настанатите и текуш-
тите курсни разлики од 1 јануари 1983 година по 
конвертираните странски кредити до' 1 јануари 
1984 година, чија динарска противвредност е упо-
требена за инвестициони вложувања кај следните 
организации од територијата на САП Косово, и 
тоа: 

1) Железничко транспортна организација, 
Приштина — за изградба на железничката мрежа; 

2) Хидро-системот „Радовиќ“ — за водостопан-
ство; 

3) „Батлава“ — за водостопанство; 
4) Самоуправната (интересна заедница 1 за 

магистрални и регионални патишта на Косово — 
за изградба на патната мрежа. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет е должен да го ана-

лизира извршувањето на овој закон, да оценува 
дали настанале суштествени промени во , степенот 
на оптовареност на средствата за репродукција 
на курсните разлики на организациите од чл. 3 
и 4 на овој закон и за тоа да го известува Собра-
нието на СФРЈ при предлагањето на актите со 
кои се утврдува економската политика за наред-
ната година. 

Член 6 
Организациите што динарската противвред-

ност на странските кредити ја користеле за от-
странување на последици-те од земјотрес имаат 
право на покритие на курсните разлики по отпла-
тите и каматите во целост. 

Член 7 
Делот на настанатите и на текуштите курсни 

разлики по отплатите и' каматите на конвертира-
ните странски кредити, што се покрива врз товар 
на претсметката на приходите и расходите на 

девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија, организацијата го внесува во деловниот 
фонд, а самоуправните интересни заедници од 
материјалното производство — во приходите. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организацијата што по завршната сметка за 
1984 година и по завршната сметка во наредните 
години, ,ќе искаже непокриеиа загуба во работе-
њето, вклучувајќи ја и непокриената загуба од 
поранешните години, може средствата остварени 
по основа на правото на покритие на делот од 
курсните разлики да ги употреби за покритие на 
загубите во работењето. 

Член 8 
Организациите — кори,сници на кредитите од 

член 1 на овој. закон немаат право на покритие 
на настанатите и на текуштите курсни разлики 
во следните случаи, и тоа: 

1) ако над организацијата е спроведена по-
стапка за ликвидација или стечај или ако таа 
постапка е во тек; 

2) ако организацијата со други сојузни про-
писи добила средства за покритие на курсните 
разлики до. височината што се покрива со овие 
прописи;^ 

3) ако организацијата не се придржува кон 
самоуправно договорените и утврдени . односи во 
распоредувањето на чистиот доход за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка, како и за 
унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот и за создавање и обновување на 
резервите, додека тие односи не се доведат во 
договорениот однос. 

Член 9 
Средства за покритие на курсните разлики, 

кое се врши од средствата утврдени во претсмет-
ката на приходите и расходите на девизните ре-
зерви кај Народната банка, на Југославија, ќе се 
обезбедат од следните извори, и тоа: 

1) придонесот на републиките и на автоном-
ните покраини; 

2) средствата од буџетот на федерацијата; 
3) делот од царина и од други увозни давачки; 
4) делот од такса :на сите плаќања спрема 

странство; 
5) посебната такса на определени увезени 

стоки; 
6) делот од каматите на кредитите од примар-

ната емисија; л 
7) позитивните курсни разлики на девизните 

резерви кај Народната банка на Југославија; 
8) делот од примарната емисија. 
Актите со кои се обезбедуваат средствата од 

став, 1 на овој член ќе се донесат во рок од 30 
дена'од денот на донесувањето на претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија за текуштата 
година. 

Под позитивни курсни разлики 'на девизните 
резерви кај Народната банка на Југославија од 
став 1 точка 7) на овој член се сметаат реализи-
раните позитивни курсни разлики остварени со 
прод“ажба на девизи од девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија и со наплата на 
побарувањата по пласманите дадени од тие ре-
зерви. 

Средствата од -став 1 на овој член под 6, 7 и 8 
ќе се употребат првенствено за намените наведени 
во чл. 1956 и 195в од Законот за девизното рабо-
тење и за кредитните односи со странство. ,Прео-
станатите средства можат да се употребат за на-
мените наведени во член 195г од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство. За таа цел, во претсметката на приходите и 
расходите на девизните резерви кај - Народната 
банка на Југославија ќе се предвидат во прихо-
дите и расходите соодветни подбиланси. 

Член 10 
Придонесот ,на републиките и на автономните 

покраини во претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија за одделна година се утврдува во ви-
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сочина од 6,25% од расходите предвидени со таа 
претсметка. 

Придонесот на одделните републи,ки и авто-
номни покраини од став 1 на -овој член се утвр-
дува и се плаќа во ист сразмер, под исти услови 
и на ист начин како и придонесот на републи-
ките и на автономните покраи,ни- кон буџетот на 
федерацијата за годината за која се донесува 
претсметката на приходите и расходите на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија. 

Член 11 
Делот од царини и од други увозни давачки 

во височина од 5,0/о од остварени,те приходи на 
федерацијата по таа основа се издвојува и се 
уплатува на сметка на претсметката на приходите 
и расходите на девизните резерви ка ј Народната 
банка на Југославија пред внесувањето во буџе-
тот на федерацијата. 

Член 12 
Височината на средствата од одделните извори 

од член 9 на овој закон се утврдува за секоја 
година со претсметката на приходи,те и расходите 
на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија. 

Стручните, административните и другите ра-
боти во врска со изработката и спроведувањето на 
претсметката на приходите и расходи,те на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија, 
ги 4врши Народната банка на Југославија. 

Член 13 
Организациите што имаат право на покритие 

на курсните разлики според“ одредбите од овој 
закон и поднесуваат документација на Народната 
банка на Југославија од која може да се утврди 
постоењето на правото на покритие на курсиите 
разлики и височината на износот на курсните 
разлики што се покриваат. 

Народната банка на Југославија ја утврдува 
документацијата од став .1 на овој член. 

Член 14 
Исплата н а ' средствата по основа на правото 

на покритие на курсните разлики по отплати,те и 
каматите на странски кредити од член 1 ,на овој 
закон ќе се извиши во рок од 30 дена од денот 
на поднесувањето на документацијата од член 13 
на овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, исплата на средствата по основа i-ia правото 
на покритие на курсните разлики во 1983, 1984 и, 
1985 година по отплатите и каматите на стран-
ските кредити од член 1 на овој з,акон ќе се 
изврши во согласност со динамиката на приливот 
на средствата во претсметката на приходите и, 
расходите на девизните резерви ка ј Народната 
банка на Југославија, а најдоцна до ЗГ март 1986 
година. 

Член 15 
Исплата на курсните разлики што се покриваат, 

по основа на намалувањето' на девизното штедење 
на граѓаните депонирано ка ј Народната ба,нка на 
Југославија ќе се изврши до крајот на наредниот 
месец за претходниот месец на банките ка ј кои нас-
танало тоа намалување. 

Истовремено со исплатата на средствата од став 
1 на овој член ќе се изврши поврат на соодветниот 
дел од бескаматниот кредит даден на банките по' 
основа на депонираното девизно штедење 'на гра-
ѓаните. 

Член 16 
Корените разлики по депонираното девизно 

штедење на граѓаните ка ј Народната банка на Ју -
гославија и по странските кредити што ги кори-
стела Народната банка на Југославија, утврдени 
на 31 декември 1984 година, ќе се покријат во пе-
риод од 30 години во еднакви годишни износи п?оч-
нувајќи од 1986 година. 

Член 17 
Покритие v на текуштите курсни разлики по 

кредитите и другите задолжувања на Народната 
банка на Југославија се врши секоја година во 
височина на делот што е содржал во отплатите во 
текуштата година. 

Член 18 
Покритие ,на делот од ггекуштите курсни раз-

лики по депонираното девизно штедење на граѓа-
ните што останува во депозит к а ј Народната банка 
на Југославија се врши секоја година во височината 
утврдена со' претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви к а ј Народната банка 
на Југославија и им се пр,енесува на банките во 
форма на бе,скаматен кредит. 

Член 19 
Средствата од член 9 став 1 точка 8 на овој 

закон можат да се користат во форма на долгоро-
чен кредит за валоризација на бескаматенот кредит 
даден на банките по основа на депонираното де-
визно штедење ;на граѓаните и во форма на кредит 
за премостување на временската неусогласеност 
помеѓу приходите и. 'расходите по претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви к а ј 
Народната банка на Југославија. 

Во годината во која средствата од став 1 на 
овој член се користат 'во форма јна долгорочен кре-
дит се определува и рокот за враќање на тој кре-
дит од претсметката на . приходите д расходите на 
девизните резерви ка ј Народната банка на Југо-
славија во наредните години., ' 

Кредитот за премостување на - временската не-
усогласеност од !став 1 на овој член мора да се врати 
најдоцна до крајот нa годината за која се донесува 
претсметката на ,приходите и расходите на девиз-
ните резерви ка ј Народната банка на Југославија. 

Член 20 
Народната банка на Југославија е должна да 

изврши проверка на исправноста на податоците од 
документацијата што jа поднесува организацијата 
според член 13 на овој закон. 

Ако во постапката на дополнителна контрола 
на остварувањето на ^правото на покритие на курс-
ните разлики според одредбите н а . овој закон се 
утврди дека организацијата незаконито или врз 
основа на погрешно дадени податоци ги наплатила 
курсните разлики, Службата на општественото кни-
говодство наплатениот износ на турските разлики 
со пресметка на каматите во височина на есконт-
ната стапка на Народната банка на Југославија 
ќе го пренесе од жиро-сметката на организацијата 
во хорист на претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви к а ј народната банка на 
Југославија. 

Член 21 
Народната банка на Југославија ќе ја утврди 

документацијата од член 13 став 1 на овој закон 
во рок од 30 дена од !денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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