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494. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалисти^ Федеративна Република Југо-
славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИТЕ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 
ПРЕНОСОТ ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД ПОБА-
РУВАЊАТА СПОРЕД БИЛАНСОТ НА ДЕВИЗНИТЕ 

РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за привремените мерки за по-
критие на курсните разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за преносот врз федерацијата на дел од побару-
вањата според билансот на девизните резерви кај Народ-
ната банка на Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 мај 1987 година. 

П бр. 709 
28 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОСОТ ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈА-
ТА НА ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА СПОРЕД БИЛАН-
СОТ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за 

покритие на курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославија по странските кредити и де-
позитите што ги користи, по депонираното штедење на 
граѓаните и на организаците на здружен труд и по отпла-
тите на странските кредити одобрени од страва на меѓуна-
родни финансиски организации од 1 јануари 1984 до 31 де-
кември 1987 година за делот што и е продаден на Народ-
ната банка на Југославија, како и за покритие на делот од 
трошоците на банките по основа на депонираното девизно 
штедење кај Народната банка на Југославија. 

Член 2 
Девизните побарувања и девизните обврски на На-

родната банка на Југославија и средствата што се обезбе-

дуваат за покритие на курсните разлики по девизните об-
врски се искажуваат и се водат во посебно книговодство 
на девизните резерви кај Народната банка на Југославија. 

Билансот на состојбата на девизните резерви ја ис-
кажува динарската вредност на девизните побарувања и 
на обврските на Народната банка на Југославија. 

Негативното салдо на билансот претствува пресмет-
ковно побарување од федерацијата, а позитивното салдо 
претставува пресметковна обврска спрема федерацијата. 

Заради утврдување на височината на курсните разли-
ки чие покритие - реализација се врши во една година, ка-
ко и заради определување на височината на средствата 
што се обезбедуваат по одделни извори во таа година, се 
составува претсметка на приходите и расходите на девиз-
ните резерви кај Народната банка на Југославија (во ната-
мошниот текст: претсметка). Во рамките на претсметката, 
посебно се води подбилансот на приходите и расходите по 
депонираното девизно штедење кај Народната банка на 
Југославија. 

Претсметката ја донесува со одлука Собранието на 
СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет, кон крајот 
на секоја година за наредната година. 

Билансот на состојбата и билансот на приходите и 
расходите на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија се составуваат на начинот утврден со пропи-
сите за банките. 

Член 3 
За покритие на негативните реализирани курсни раз-

лики кај Народната банка на Југославија и на делот од 
трошоците на банките по депонираното девизно штедење, 
средства можат да се обезбедуваат од следните извори: 

1. буџетот на федерацијата, 
2. реализираните позитивни курсни разлики, 
3. каматите по кредитите дадени на банки по основа 

на депонирани девизи, 
4. делот од каматата на кредитите од примарната 

емисија по намирувањето на редовните расходи на Народ-
ната банка на Југославија и на народните банки на репуб-
ликите и на автономните покраини, 

5. делот од примарната емисија. 
Со претсметката за секоја година се утврдува височи-

ната на средствата од одделни извори и начинот на прено-
сот на'средствата. 

Член 4 
Покритието на курсните разлики се врши само за из-

носот содржан во девизните обврски од член 1 на овој за-
кон, што се намируваат во бруто износ, освен кај депони-
раното штедење на граѓаните кај кое се покрива само за 
нето износот на намалувањето на тоа штедење кај оддел-
ните банки според месечните состојби. 

Член 5 
Заради трајно регулирање на делот од непокриените 

курсни разлики, Народната банка на Југославија ќе прене-
се врз федерацијата, без обврска за враќање, дел од поба-
рувањето според билансот на девизните резерви кај На-
родната банка на Југославија што се однесува на реализи-
раните непокриени негативни курсни разлики настанати 
до 31 декември 1985 година по странските кредити што ги 
користи Народната банка на Југославија, по девизите на 
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граѓаните депонирани кај Народната банка на Југослави-
ја, во смисла на член 51 од Законот за девизното работење 
и за кредитни^ односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 71/84) и по депони-
раните девизи на организациите на здружен труд во смис-
ла на член 51а од тој закон. 

Член 6 
Под реализирани непокриени негативни курсни раз-

лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени негативни курсни разлики 
содржани во отплатите платени до 31 декември 1985 годи-
на по странските кредити што ги користи Народната бан-
ка на Југославија, во повлечените девизи на граѓаните од 
депозит кај Народната банка на Југославија во периодот 
од 1978 година до крајот на 1985 година и во повлечените 
девизи на организациите на здружен труд од депозит кај 
Народната банка на Југославија во периодот од 1983 до 
крајот на 1985 година, намалени за износот на тие разлики 
што се покриени во 1985 година со остварените извори на 
приходите, во согласност со Законот за претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/85). 

Под реализирани непокриени негативни курсни раз-
лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени негативни курсни разлики до 31 
декември 1985 година по странските кредити што до тој 
ден ги користела Народната банка на Југославија, а што 
ќе ги о,тплатува во 1986 година и во наредните години, до 
нивната конечна отплата. 

Износот на реализираните курсни разлики, во смисла 
на став 1 од овој член, Народната банка на Југославија го 
утврдува по завршната сметка за 1985 година, а во смисла 
на став 2 - по завршната сметка за 1986 година и наредни-
те години. 

Член 7 
Преносот на побарувањата врз федерацијата без об-

врска за враќање, во смисла на член 5 од овој закон, На-
родната банка на Југославија го спроведува: 

- под 31 декември 1985 година - за вкупниот износ на 
реализираните непокриени негативни курсни разлики до 
31 декември 1985 година; 

- под 31 декември 1986 година и секоја наредна годи-
на - за износот на реализираните негативни курсни разли-
ки во тие години по странските кредити што ги користела 
Народната банка на Југославија до 31 декември 1985 годи-
на, а што се однесуваат на периодот од почеткот на корис-
тењето на тие кредити до 31 декември 1985 година. 

Член 8 
На побарувањата пренесени врз федерацијата, во 

смисла на овој закон, не се плаќа камата, надомест ниту 
кои и да било други трошоци. 

Член 9 
Сојузниот секретар за финансии ќе го склучи, од име-

то на федерацијата, со Народната банка на Југославија до-
говорот за пренос на побарувањата без обврска за враќа-
ње, во смисла на овој закон. 

Член 10 
Банките што депонирале девизно штедење кај Народ-

ната банка на Југославија имаат право на покритие на дел 
од трошоците што ќе настанат кај нив по тоа штедење врз 
товар на подбилансот на расходите по депонираното де-
визно штедење во претсметката во смисла на член 2 став 4 
од овој закон. Височината на трошоците по оваа основа се 
утврдува по пат на камата, што ја плаќа Народната банка 
на Југославија тримесечно на вкупниот износ на депони-
раното девизно штедење на граѓаните кај Народната бан-
ка на Југославија. 

На износот на кредитите одобрени на банките, по ос-
нова hp депонирано девизно штедење, банките и плаќаат 

камата на Народната банка на Југославија тримесечно во 
корист на подбилансот на приходите по депонираното де-
визно штедење во претсметката. 

)(^расочирата на каматата од ст. 1 и 2 на овој член ја ут-
врдува Сојузниот извршен совет на предлог од Народната 
банка на Југославија во почеткот на секоја година. 

Член 11 
По исклучок од одредбата на член 2 став 5, Претсмет-

ката на приходите и расходите на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија за периодот од 26 мај до 
31 декември 1987 година ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 1 

Член 12 
По исклучок од одредбите на член 10 став 3 од овој 

закон, височината на каматата од член 10 ст. 1 и 2 на овој 
закон за периодот од 26 мај до 31 декември 1987 година ќе 
се утврди во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

495. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

26 МАЈ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремените мерки за 

претсметка на приходите и расходите на девизните резер-
ви кај Народната банка на Југославија за периодот од 26 
мај до 31 декември 1987 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 28 мај 1987 година. 

П бр.710 
28 мај 1987 година 

- Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ. 
д-р Мрајан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕТСМЕТКА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕР-
ВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 26 МАЈ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на Претсметката на приходите и расходи-

те на девизните резерви кај Народната банка на Југослави-
ј а за периодот од 26 мај до 31 декември 1987 година се ут-

врдуваат во износ од 482,0 милијарди динари. 
Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од 

следните извори: 
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1) пренесени побарувања врз фе-
дерацијата за реализираните курсни 
разлики во 1987 година што се однесу-
ваат на периодот до 31 декември 1985 t 
година 100,642 млрд.дин. 

2) реализирани позитивни курсни 
разлики 139,574 млрд.дин. 

3) камати на кредитите дадени на 
банките по основа на депонирани деви-
зи кај Народната банка на Југославија 215,405 млрд.дин. 

4) дел од каматите на кредитите 
од примарната емисија 26,379 мЛрд.дин. 

Член 2 
Расходите на Претсметката на приходите и расходи-

те на девизните резерви кај Народната банка на Југослави-
ја за периодот од 26 мај до 31 декември 1987 година се ут-
врдуваат во износ од 482,0 милијарди динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за 
надоместување: 

1) на негативните курсни разлики 
- сразмерно со делот на намалувањето 
на девизните допозити на банките по 
основа на девизното штедење на граѓа-
ните и на странските физичка лица и 
депозитите на организациите на 
здружен труд 

2) на негативните курсни разлики 
по странските кредити и депозитите 
што ги користи Народната банка на 
Југославија - сразмерно со отплатени-
те кредити односно со вратените депо-
зити 

3) на негативните курсни разлики 
по отплатите на кредитите на органи-
зациите на здружен труд добиени од 
меѓународни финансиски организации 
што се користат од 1 јануари 1984 го-
дина до 31 декември 1987 година -
сразмерно со износот на отплатата на 
тие кредити 

4) на динарските камати на ди-
нарската противвредност на девизните 
депозити на банките по основа на де-
визното штедење 

30,0 млрд.дин. 

85,0 млрд.дин. 

17,0 млрд.дин. 

350,0 млрд.дин. 

Член 3 
Приходите од член 1 одредба под 2) на овој закон се 

остваруваат од каматата што и ја плаќаат банките на На-
родната банка на Југославија на искористениот износ на 
кредитот добиен врз основа на депонирани девизи на граѓ-
аните кај Народната банка на Југославија, по каматна 
стапка што ја пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Приходите од член 1 одредба под 4) под а) на овој за-

кон Народната банка на Југославија ги пренесува од делот 
на своите приходи за 1987 година тримесечно, во еднакви 
износи, почнувајќи од 26 мај 1987 година. 

Приходите од член 1 одредбата под 4) под б) на овој 
закон, народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ги утврдуваат во височина на 
износот на вкупно остварените приходи од наплатените 
камати по пласманите од примарната емисија и и ги плаќ-
аат на Народната банка на Југославија тримесечно, почну-
вајќи од 26 мај 1987 година, а конечната стапка на издвоју-
вањето ја утврдува Народната банка на Југославија по за-
вршната сметка за 1987 година. 

Член 5 
Приходите од точка 3) на овој закон ќе се пренесува-

ат во корист на претсметката тримесечно, во еднакви из-
носи, почнувајќи од 26 мај 1987 година. 

Член 6 
Расходите од член 2 одредба под 4) на овој закон се 

остваруваат со плаќање камата на банките на износот на 
динарските обврски на Народната банка на Југославија по 
депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стапка 
што ја пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Вишокот на приходите според билансот на приходи-

те и расходите на девизните резерви кај Народната банка 
на Југославија за 1987 година се пренесува во наредната 
година како приход на претсметката за 1988 година, а на-
станатото пречекорување по претсметката за 1987 година 
претставува обврска за покритие според претсметката за 
1988 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

494. Закон на привремените мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за преносот врз федерацијата на дел 
од побарувањата според билансот на девизни-
те резерви кај Народната банка на Југославија 905 

495. Закон за привремените мерки за претсметка на 
приходите и расходите на девизните резерви 
кај Народната банка на Југославија за перио-
дот од 26 мај до 31 декември 1987 година 906 
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НОВО! НОВО! i 1 

И З Л Е З Е О Д П Е Ч А Т 

ЗБИРКА 
НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

(сојузни, републички, покраински) 
СО ОБЈАСНЕНИЈА 

Автори: ТОМИСЛАВ РАЛНИК, ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: БОГОЉУБ ПОПОВИЌ 

Збирката го опфаќа Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(пречистен текст) и законите за прекршоците на сите социјалистички републики и соција-
листички автономни покраини, со кои единствено за секоја република односно покраина се 
регулира надлежноста и постапувањето на судиите односно на судовите за прекршоци, со 
кратки упатства и објасненија на одделни прописи и со регистар на поимите. 

Вака сочинетата единствена збирка е неопходна во работата на сите општински судии 
за прекршоци, на сите судии за прекршоци во втростепените совети за прекршоци, на суди-
ите на републичите совети за прекршоци, на судиите на Сојузниот совет за прекршоци, на 
органите на управата, на инспекциските органи, на службите на управите за приходи на си-
те општини и на пошироките општествено-политички заедници, на сите царински и девиз-
ни служби, на органите за внатрешни работи, на јавните правобранители на општините и 
на пошироките општествено-политички заедници, на општествените правобранители на 
самоуправувањето, на јавните обвинители, на службите за правна помош, на стручните 
служби на ООЗТ, на адвокатите и на останатите правници во работните организации, ре-
довните судови, судовите на здружениот труд, стопанските судови, институтите и др. 

Цена 4.500.-
Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. 

Поштенски фах 226, телефон 651-840, жиро-сметка 60802-603-21943. 

Ѕ х 
НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ парч. 
(Ознака за порачката 600 500) 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: 

(жиро-сметка број) 

(М.П.) н Потпис на порачувачот, 

Во , 1987. 

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

на Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа^р. 1. 


