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163. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), на 
предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА'ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ 

ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и работата на един-

ствениот девизен пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
73/85 и 19/86) по член 41 се додадеа нов член 41а, кој гла-
си: 

„Ако врз основа на заедничката девизна позиција на 
Меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар не се обез-
бедат девизи над утврдениот минимум на потребите за 
плаќање на втасаните обврски по странски кредити и кон-
венции, а Народната банка на Југославија нема можности 
за интервенција од тековните девизни резерви, девизите за 
овие намени ќе се обезбедат со пропорционално користе-
ње на средствата од минимумот на -сите овластени банки. 

Во случај на користење или продажба на девизи од 
минимумот за плаќање на втасаните обврски по странски-
те кредити и конвенциите од став 1 на оваа точка, овласте-
ната банка е должна да го пополни утврдениот минимум 
од првите девизни приливи што ќе им бидат одобрени на 
нејзините девизни сметки." 

Член 2 

По член 41 а се додава нов член 416 кој гласи: _ 
„Ако банката од чл. 40 и 41а не го продаде вишокот 

на девизи на други овластени банки над утврдениот мини-
мум на потребите за плаќање на приоритетите по намени-
те утврдени за определен ден, односно дел од девизите од 
својот минимум за плаќање на втасаните обврски по 
странски кредити и конвенции, додека не изврши про-
дажба на девизи ќе и се запрат, во согласност со одредбите 
на член 110 став 5 од^Законот за девизното работење, дру-
гите плаќања спрема странство, освен плаќањата на об-
врските по странски кредити и конвенциски обврски." 

Член 3 
Во член 44 точка 4 зборовите: „40 ст. 1 и 2" се замену-

ваат со зборовите: „41 и 41а“. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 25 
17 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Ззмљарич, с. р. 

164. 
Врз основа на член 100 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86) 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА 
ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ ПО ОС-
НОВИТЕ ОД ЧЛЕН 100 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
, 1. Банката овластена за работи со странство (во ната-

мошниот текст: овластената бранка) е должна на организа-
цијата на здружен труд и на друго општествено правно 
лице (во натамошниот текст: организација на здружен 
труд) што ќе остварат наплата во конвертибилни девизи 
да им одобри девизи на девизната сметка на таа организа-
ција на здружен труд, под условите и критериумите ут-
врдени со оваа одлука, по основ на: 

1) изведување на инвестициони работи во странство; 
2) посредување во надворешнотрговскиот промет од 

член 70 на Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство; 

3) агенциски работи; 
4) продажба на странски стоки од консигнационен 

склад; 
5) влогови во девизи на странски лица во организаци-

ја на здружен труд; 
6) кредити на меѓународни финансиски организации, 

во делот што се користи за плаќање на странските изведу-
вачи кои добиле работа на меѓународната лицитација по 
тие кредити. 

2. Организацијата на здружен труд која по основа на 
изведување на инвестициони работи во странство ќе ос-
твари наплата во конвертибилни девизи може да ги држи 
девизите на девизната сметка кај овластената банка за вре-
ме на траењето на тие работи во странство. 

Девизите од став 1 на оваа точка се водат на девизна-
та сметка, што овластената банка ја води посебно за секо-
ја работа односно за секој учесник во изведување на инвес-
тиционите работи во странство. 

3. На организацијата на здружен труд која побарува-
њата по основ на изведување на инвестициони работи во 
странство ќе ги наплати со увоз на стоки, овластената бан-
ка ќе и одобри девизи на девизната сметка на организации 
на здружен труд, ако вредноста на така увезените стоки е 
поголема од вредноста на стоките и услугите што, во рам-
ките на инвестиционите работи, се извезуваат од Југосла-
вија. 

Овластената банка одобрува девизи на девизната 
сметка на организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка врз основа на еден од следните критериуми: 

1) во височина на вредноста на опремата и материја-
лите набавени во странство, а најмногу до 40% од вреднос-
та на опремата и материјалите што се извезуваат од Југо-
славија заради комплетирање на опремата и инвестицио-
ниот објект во странство; 
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2) во височина на вредноста на опремата набавена во 
странство, а најмногу до 30% од вредноста на опремата 
што се извезува од Југославија заради комплетирање на 
опремата и инвестициониот објект во странство; 

3) во височина на вредноста на опремата и материја-
лите набавени во странство врз основа на одобрение од 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија, издадено врз основа на член 43 од Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство. 

Во согласност со договорот за изведување на инвес-
тициони работи во странство склучен со странско лице из-
носот на девизите од став 2 на оваа точка се зголемува и 
за износот на другите трошоци што организациите на 
здружен труд ги имаат во врска со вршењето на тие рабо-
ти, а кои се плаќаат во странство во конвертибилни деви-
зи. 

Износот на девизиве од ст. 2 и 3 не може да биде по-
голем од износот на девизите што сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија и го 
одобрил на организацијата на здружен труд во согласност 
со прописот од член 39 на Законот за девизното работење. 

Овластената банка одобрува девизи на девизната 
сметка на организацијата на здружен труд од став 1 на 
оваа точка по куповниот курс кој важи на денот кога кај 
овластената банка во нејзина корист е положена динарска 
противвредност на тој увоз, и тоа сразмерно на учеството 
на износот на динарската противвредност на девизите, ут-
врден во ст. 2 и 3 на оваа точка во вредност на така по-
ложените динари. 

Ако организацијата на здружен труд - корисник на 
увезените стоки не уплати динарска противвредност на та-
ка увезените стоки до рокот од договорот склучен со орга-
низацијата на здружен труд која изведува инвестициони 
работи во странство, должна е динарската противвред-
ност на втасаното побарување (заедно со пресметаната за-
тезна камата) да ја уплати по курсот на денот на изврше-
ната уплата. 

Девизите од став 4 на оваа точка организацијата на 
здружен труд може да ги држи на девизната сметка кај ов-
ластената банка. 

4. Организацијата на здружен труд која со вршење на 
работи на посредување во надворешнотрговскиот промет 
ќе оствари наплата во конвертибилни девизи може така 
наплатените девизи да ги држи на девизната сметка кај ов-
ластената банка во согласност со решението на сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија, донесено врз основа на одлуката од член 70 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство. 

Девизите од став 1 на оваа точка организацијата на 
здружен труд може да ги држи на девизната сметка до ре-
ализацијата на одобрената работа што не може да биде 
подолга од рокот утврден со решението на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија. 

5. Организацијата на здружен труд која во смисла на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство врши 
агенциски работи, конвертибилните девизи наплатени од 
странски лица со вршење на тие работи може да ги држи 
на девизната сметка кај овластената банка. 

Кога организацијата на здружен труд која врши услу-
ги во меѓународниот стоковен и патнички промет како ов-
ластен застапник на странски лица за услуга дадена на 
странско лице со продажба на патнички и стоковни возни 
исправи за сметка на странско лице кое го застапува во Ју-
гославија, врз основа на одобрение на народната банка на 
републиката односно народната банка на автономната по-
краина, ќе ја наплати таквата услуга во ефективни стран-
ски пари, така наплатените девизи може да ги држи на де-
визната сметка кај овластената банка. 

6. Организацијата на здружен труд држател на кон-
сигнационен склад на странски стоки која, со продажба на 
странски стоки од консигнациониот склад на домашни и 
странски и физички лица ќе оствари наплата во конверти-
билни девизи, така наплатените конвертибилни девизи 
може да ги држи на девизната сметка кај овластената бан-
ка. 

Овластената банка одобрува девизи на девизната 
сметка на организацијата на здружен труд - држател на 
консигнационен склад на странски стоки, и за износот на 
ефективни странски пари што странското физичко лице, 
во согласност со важечките прописи, ќе ги уплати за купе-
ните странски стоки од консигнациониот склад. 

Овластената банка купува и одобрува девизи на де-
визната сметка на организацијата на здружен труд која 
странски стоки од консигнационен склад им продава на 
домашни општествено-правни лица во земјата во рамките 

1 на утврденото право на увоз и плаќање, и тоа во височина 
на динарската противвредност на така продадените стоки, 
пресметана по продажниот курс на денот од член 99 став 4 
од Законот за девизното работење. 

Девизите купени во смисла на став 2 од оваа точка 
организацијата на здружен труд може да ги држи на девиз-
ната сметка кај овластената банка најдолго до моментот 
на втасување на рокот за плаќање на странското лице ут-
врден со договорот од член 68 став 3 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство. 

7. Конвертибилните девизи што на организацијата на 
здружен труд ќе и ги дозначи странското лице по основ на 
влог во домашната организација на здружен труд, органи-
зацијата на здружен труд може да ги држи на девизната 
сметка кај овластената банка. 

8. Организацијата на здружен труд и друго општес-
твено правно лице што ќе остварат конвертибилни девизи 
од кредити на меѓународните финансиски организации со 
кои се извршуваат обврските на домашните корисници на 
кредити спрема странски изведувачи што добиле работа 
на меѓународните лицитации, додека тие работи траат, 
можат кај овластената банка да држат девизи на девизна-
та сметка, до износот на договорените плаќања на стран-
скиот изведувач на работите. 

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

Е.п. бр. 26 
17 февруари'1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

165. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдува начинот на пресметува-

ње, зголемување, намалување и користење на општестве-
но признатите репродукциони потреби за организациите 
на здружен груд. 
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2. Општествено признатите репродукциони потреби, 
го претставуваат обемот на правата на увоз и правата на 
плаќање суровини и репродукционен материјал на форма-
та на увоз ЛЕО и обемот на нестоковните плаќања во фун-
кција на репродукција, за организациите на здружен труд, 
во конвертибилни девизи, во смисла на одредбите од член 
114 на Законот за девизното работење (во натамошниот 
текст: Законот). 

3. По исклучок од одредбата на точка 2 од оваа одлу-
ка, општествено признатите репродукциони потреби не го 
опфаќаат привремениот увоз на суровини и репродукцио-
нен материјал на формата на увоз ЛЕО, увозот и плаќања-
та на суровини и репродукционен материјал на организа-
циите на здружен труд на формата на увоз ЛЕО што се 
врши врз основа на договор за долгорочна производстве-
на кооперација со странство, малограничен промет, меѓу-
народни саемски компензациони работи, од влогот на 
странско лице во домашна организација на здружен труд, 
плаќањата на трошоците на работењето на организациите 
на здружен труд што се занимаваат со давање услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет, во соглас-
ност со прописот на Сојузниот извршен совет, донесен врз 
основа на член 131 од Законот и плаќањата на организаци-
ите на здружен труд што се занимаваат со истражување, 
експлоатација, обновување и одржување на резервите на 
рудно и друго минерално благо во странство, во соглас-
ност со прописот што го донесува Сојузниот извршен со-
вет врз основа на член 141 од Законот. 

4. Општествено признатите репродукциони потреби 
за организацијата на здружен труд ги пресметува банката 
овластена за работи со странство (во натамошниот текст: 
овластената банка), за која се определила таа организаци-
ја на здружен труд, и тоа на нивото на самоупрана органи-
зираност за кое се изјаснила со поднесување на соодветна 
изјава до овластената банка. Ако организацијата на 
здружен труд се изјасни општествено признатите репро-
,дукциони потреби да и се пресметуваат на повисоко ниво 
на организираност (работна организација, деловна заед-
ница или сложена организација на здружен труд), изјавата 
треба да содржи и список на сите пониски форми во рам-
ките на наведеното ниво, со ознака на нивните матични 
броеви, што со самоуправен акт се спогодиле односно сог-
ласиле на тоа ниво на организираност да се пресметуваат 
општествено признатите репродукциони потреби, што се 
докажува со одлука на органот на управување на нивото 
на организираност за кое се определиле. 

5. Организацијата на здружен труд не може во текот 
на годината да го менува нивото на организираност за кое 
ќе и се пресметуваат општествено признатите репродук-
циони потреби. 

Ако организацијата на здружен труд сака во наредна-
та година општествено признатите репродукциони потре-
би да и се пресметуваат на друго ниво на организираност, 
таа е должна за тоа да ја извести овластената банка нај-
доцна до 30 ноември текуштата година, со поднесување 
нова изјава во смисла на точка 4 од оваа одлука. 

Ако организацијата на здружен труд сака во иднина 
друга овластена банка да и ги пресметува општествено 
признатите репродукциони потреби, таа е должна најдоц-
на до 30 ноември текуштата година да ја извести дотогаш-
ната банка за другата овластена банка која ќе и ги пресме-
тува општествено признатите репродукциони потреби. 

6. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на орга-
низациите на здружен труд од областа на туризмот и угос-
тителството, на општествено политичките заедници, ни-
вните органи и организации, општествените дејности и 
општествените организации, на општата стопанска пропа-
ганда и претставништвата на Стопанската комора на Ју-
гославија во странство и на туристичко-пропагандната 
информативна дејност во странство. 

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат ни на ор-
ганизациите на здружен труд од наменско производство 
ни на извозните деловни единици и установи на Југосло-
венската народна армија. 

II. ПОДАТОЦИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУ-
ВААТ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИ-

ОНИ ПОТРЕБИ 

7. Општествено признатите репродукциони потреби 
се пресметуваат според одредбите на оваа одлука, врз ос-
нова на податоците за вредноста на увозот на суровини и 
репродукционен материјал на формата на увоз ЛЕО (кои 
во годината за која се пресметуваат ќе бидат распоредени 
на формата на увоз ЛБО), остварен во претходната годи-
на и нестоковните плаќања во функција на репродукција 
што се извршени во претходната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за 
организациите на здружен труд што имаат подолг циклус 
на производство од една година, општествено признатите 
репродукциони потреби се пресметуваат врз основа на 
податоците за просечниот увоз на стоки и услуги остварен 
во претходните три години, зголемен за вредноста на ус-
лугите и нестоковните плаќања во функција на репродук-
ција што се извршени во претходната година. 

Податоците од став 1 на оваа точка не ги опфаќаат 
увозот и нестоковните плаќања од точка 3 на оваа одлука. 

Податоците од став 1 на оваа точка ги обезбедува Со-
јузната управа за царини со пресметување на динарската 
вредност по курсот по кој е утврдена проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија за текуштата година, на пари-
тетот франко југословенска граница со просечна квартал-
на динамика, и тоа за организацијата на здружен труд -
корисник на увозот - на нивото на самоуправна организи-
раност за кое се изјаснила да и се пресметуваат општес-
твено признатите репродукциони потреби. 

Сојузната управа за царини и ги доставува податоци-
те од став 1 на оваа точка на овластената банка која ги 
пресметува општествено признатите репродукциони по-
треби на односната организација на здружен труд најдоц-
на до 8 јануари текуштата година. 

8. За организациите на здружен труд што се занима-
ваат и со производство на производи со посебна намена во 
смисла на член 34 од Законот за економските и други од-
носи во производството и прометот на вооружување и во-
ена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79), Сојузна-
та управа за царини и ги доставува на овластената банка 
само податоците што се однесуваат на наменското произ-
водство. 

9. Ако организацијата на здружен труд располага со 
податоци за остварениот увоз што не се согласуваат со 
податоците што Сојузната управа за царини и ги достави-
ла на овластената банка, може да упати барање до Сојуз-
ната управа за царини да ја утврди точноста на податоци-
те и да изврши соодветна исправка. Ако утврди дека пода-
тоците на организацијата на здружен труд се точни, Сојуз-
ната управа за царини ќе изврши исправка на своите пода-
тоци и за тоа ќе ја извести овластената банка, во рок од 
седум дена од денот на поднесувањето на барањето на ор-
ганизацијата на здружен труд. Ако Сојузната управа за ца-
рини, во наведениот рок, не ја извести овластената банка 
за извршената исправка на своите податоци, овластената 
банка при пресметувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби ќе ги користи податоците на ор-
ганизацијата на здр ужен труд. 

10. Податоци за извршените нестоковни плаќања од 
став 1 на точка 7 обезбедува овластената банка од евиден-
циите што ги води врз основа на член 126 од Законот. 

Овластената банка преку која се извршени нестоков-
ни плаќања за организацијата на здружен труд, е должна 
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податоците од став 1 на оваа точка да и ги достави на ов-
ластената банќа од член 108 став 1 на Законот, која на таа 
организација на здружен труд и ги пресметува општестве-
но признатите репродукциони потреби, најдоцна до 5 ја-
нуари текуштата година. 

III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНА-
ТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 

11. Врз основа на податоците од точка 7 на оваа одлу-
ка, овластената банка и ги пресметува општествено при-
знатите репродукциони потреби на организацијата на 
здружен труд на нивото на самоуправна организираност 
за кое таа организација се изјаснила во смисла на точка 4 
од оваа одлука. 

12. Општествено признатите репродукциони потреби 
овластената банка ги пресметува за текуштата година, во 
единствен износ како збир на податоците од точка 7 став 1 
на оваа одлука, со тримесечна динамика. / 

13. Тримесечната динамика, по правило, се утврдува 
рамномерно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на 
барање од организацијата на здружен труд, а врз основа 
на нејзиниот план и програма за извоз и увоз што и ги до-
ставува на овластената банка во смисла на член 63 од За-
конот, ако се работи за потреби на увоз и плаќање на про-
изводи што имаат берзански или сезонски карактер, како 
и ако банката оцени дека е неопходно да се утврди поинак-
ва тримесечна динамика во согласност со циклусот на 
производството на предметната организација на здружен 
труд и со нејзината програма и план на извозот и увозот, 
овластената банка може да утврди поинаква тримесечна 
динамика на пресметаните општествено признати репро-
дукциони потреби, имајќи ја предвид динамиката на тој 
увоз, со тоа што во тој случај тоа отстапување не може да 
биде поголемо од 25% од рамномерната динамика. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
по претходно прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија, ќе утврди кои стоки, во смисла на оваа од-
лука, се сметаат како берзански односно сезонски^ стоки 
како и месеците односно тримесечјата во кои доаѓа до зго-
лемен обем на увозот на тие стоки. 

15t По пресметувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби за текуштата година со тримесеч-
на динамика, овластената банка не може да врши отпишу-
вање на тоа право на организацијата на здружен труд, до-
дека не добие известување од Народната банка на Југосла-
вија дека пресметаните општествено признати репродук-
циони потреби се во согласност со проекцијата на платни-
6т биланс на Југославија за текуштата година. 

Народната банка на Југославија е должна да ги извес-
ти овластените банки, во смисла на став 1 од оваа точка, 
во рок од 7 дена од денот на добивањето на податоците од 
овластените банки, за вкупно пресметаните општествено 
признати репродукциони потреби. Ако пресметаните оп-
штествено признати репродукциони потреби се над соод-
ветните позиции утврдени со проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија,г Народната банка на Југославија во 
наведениот рок ќе ги извести овластените банки до кој из-
нос можат да ги отпишуваат пресметаните општествено 
признати, репродукциони потреби. 

IV. УТВРДУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

16. Статусот на организацијата на здружен труд, во 
смисла на оваа одлука, се утврдува врз основа на подато-
ците за дстварениот извоз на стоки и услуги и податоците 
за извршениот увоз на стоки, услуги и нестоковни плаќа-
ња во претходните четири тримесечја, во конвертибилни 
девизи. 

17. Податоците за остварениот извоз на стоки и услу-
ги, во смисла на оваа одлука, опфаќаат и податоци за: 

1) продажбата на стоки и услуги на домашна органи-
зација на здружен труд - изведувач на инвастициони рабо-
ти во странство заради извршување на дел од работата од 
договорот за изведување на тие работи, што кооперантот 
го склучил со изведувачот на работите односно произво-
дителот со кооперантот, на кои, како учесници во работа-
та, се распоредуваат наплатите по аванси, привремени си-
туации и по конечна пресметка, во смисла на член 58 од 
Законот за изведување инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/8^); 

2) вредноста на домашните стоки вградени во објект 
во Југославија, врз основа на договор за отстапување на 
изградба на инвестиционен објект на странски изведувач 
во Југославија; 

3) продажбата на стоки и услуги во Југославија на до-
машна организација на здружен труд која ги извршува ра-
ботите на посредување во надворешнотрговскиот промет, 
што таа организација на здружен труд ги платила во деви-
зи од сметката што се води во смисла на член 100 од Зако-
нот; 

4) продажбата на стоки од домашно производство во 
слободните царински продавници и во специјализираните 
складови на странски стоки од домашно производство; 

5) наплатата н̂ а организациите на здружен труд што 
се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоко-
вен промет, од домашни лица за дадени услуги на превоз 
на домашни стоки на странски релации. Тие наплати 
служат исклучително за утврдување на статусот на орга-
низацијата на здружен труд; 

6) забранетиот или ограничениот извоз на стоки и ус-
луги, што организацијата на здружен труд би го оствари-
ла кога тој увоз не би и бил забранет или ограничен, за 
што има доказ дека располага со стоки за кои не презела 
обврска за снабдување на единствениот југословенски па-
зар односно доказ од сојузниот орган на урпавата над-
лежен за работи на пазарот и за општи стопански работи 
дека вкупното производство на тие стоки е наменето за 
снабдување на единствениот југословенски пазар, во смис-
ла на член 115 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство. 

18. Податоци за извршениот извоз и увоз на стоки од 
точка 16 на оваа одлука обезбедува Сојузната управа за 
царини за организацијата на здружен труд - сопственик на 
извезените стоки односно за корисникот на увозот, и тоа 
со просечна тримесечна динамика, на нивото на организи-
раност за кое таа организација на здружен труд се изјасни-
ла да и се пресметуваат општествено признатите репро-
дукциони потреби. 

Сојузната управа за царини доставува податоци, во 
смисла на став 1 од оваа точка, до 10 во месецот, по исте-
кот на периодот за кој се утврдува статусот на организа-
цијата на здружен труд односно за четвртото тримесечје -
до 15 декември текуштата година. 

19. Податоци за забранет односно ограничен извоз 
обезбедува организацијата на здружен труд со поднесува-
ње на докази од точка 17 на оваа одлука. 

30. Податоци за извршениот извоз на услуги, во смис-
ла на точка 16 од оваа одлука, обезбедува оганизацијата 
на здружен труд од документите пропишани со Наредбата 
за определување на денот на извршувањето на услугите во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/85), со поднесување спецификација за извршените 
услуги на извоз, што ја заверил и потпишал индивидуал-
ниот работоводен орган. 

Податоци за извршениот увоз на услуги, во смисла 
на точка 16 од оваа одлука, обезбедува организацијата на 
здружен труд од фактурата за извршената услуга на 
странско лице односно од соодветна исправа за услугата 
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то ја извршило странско лице, со поднесување специфи-
ација за извршените услуги на увоз, што ја заверил и пот-
ишал индивидуалниот работоводен орган. 

Податоци за извршениот извоз на услуги, во смисла 
а точка 16 од оваа. одлука, организацијата на здружен 
руд која дава услуги во меѓународниот стоковен промет, 
безбедува со поднесување на документите пропишани во 
лен 126 став 2 од Законот. 

Документацијата врз основа на која се составени спе-
ификациите од^ст. 1 и 2 на оваа точка, организацијата на 
дружен труд ја држи средено за потребите на органите на 
онтролата. 

21. Податоци за нестоковните плаќања од точка 16 на 
ваа одлука обезбедува овластената банка, од евиденција-
а што ја води врз основа на член 126 од Законот. 

22. Под организација на здружен труд која има пого-
ем извоз од увоз се подразбира организација на здружен 
руд чиј извоз на стоки и услуги во конвертибилни девизи, 
стварен во претходните четири тримесечја, е поголем од 
вршениот увоз на стоки и услуги и од нестоковните пла-
ња извршени во тие тримесечја. 

Статус на организација на здружен труд чиј извоз е 
голем од увозот, во смисла на оваа одлука, има и орга-
кзацијата на здружен труд која во претходните четири 
)имесечја и^ала поголем увоз од извоз, а која, кога изво-
^т во текот на претходните четири тримесечја не би и бил 
бранет или ограничен, со реализација на тој извоз би ос-
арила поголем извоз од увоз. 

23. Под организација на здружен труд чиј увоз е пого-
лем од извозот се подразбира организација на здружен 
труд чиј увоз на стоки и услуги и нестоковни плаќања, 
што се извршени во претходните четири тримесечја, е по-
голем од остварениот извоз на стоки и услуги во тие три-
месечја. 

Статус на организација на здружен труд чиј увоз е по-
голем од извозот има и организацијата на здружен труд 
која, кога увозот во претходните четири тримесечја не би 
и бил забранет односно ограничен, би имала поголем увоз 
од извозот во тие тримесечја. 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ 

ПОТРЕБИ 

24. Општествено признатите репродукциони потреби 
овластената банка ги зголемува, по барање на организаци-
јата на здружен труд, кумулативно по квартали, сметајќи 
за секое тримесечје почнуваќи од 1 јануари текуштата го-
дина до крајот на периодот за кои се врши тоа зголемува-
ње, зависно од остварениот извоз во текуштиот период во 
однос на истиот период претходната година. 

Зголемувањето на општествено признатите репро-
дукциони потреби по тримесечја овластената банка го 
пресметува најдоцна до средината на првиот месец од на-
редниот квартал, 

По исклучок, за четвртото тримесечје овластената 
банка го пресметува зголемувањето на општествено при-
знатите репродукциони потреби со состојба на 15 декем-
ври текуштата година. 

Податоци за остварениот извоз на стоки Сојузната 
управа за царини и доставува на овластената банка до 10. 
во месецот по истекот на тримесечјето односно за чет-
вртото тримесечје - до. 15 декември текуштата година. 

Од податоците за остварениот извоз во текуштиот 
период, што служат за зголемување на пресметаните оп-
штествено признатите репродукциони потреби, треба да 
се исклучи извозот што е остварен по договорот за извоз 
врз основа на кој на таа организација на здружен труд од-
напред и е извршено зголемување на општествено призна-

тите репродукциони потреби во смисла на точка 29 од 
оваа одлука. 

25. При пресметувањето на зголемувањето на оп-
штествено признатите репродукциони потреби за органи-
зациите на здружен труд што имаат подолг циклус на про-
изводство од една година, во смисла на одредбите на член 
117 став 6 од Законот, податоците за остварениот извоз во 
текуштиот период се споредуваат со податоците за про-
сечниот извоз на стоки остварен во истиот период одл 

претходните три години и остварениот извоз на услуги во 
истиот период претходната година. 

26. На организацијата на здружен труд од точка 22 на 
оваа одлука, чиј извоз е поголем од увозот, ако во текуш-
тиот период остварила поголем извоз во конвертибилни 
девизи во однос на истиот период претходната година, ов-
ластената банка ќе и ги зголеми општествено признатите 
репродукциони потреби пресметани според одредбите на 
точ. 1 до 14 од оваа одлука, применувајќи го процентот на 
зголемувањето на извозот остварено во текуштата година. 

Основица на која се применува процентот на зголе-
мувањето на остварениот извоз во текуштиот период се 
општествено признатите репродукциони потреби пресме-
тани кумулативно, почнувајќи од 1 јануари текуштата го-
дина до крајот на периодот за кој се врши пресметување 
на зголемувањето, не вклучувајќи ги зголемувањата и на-
малувањата пресметани до тој период. 

27. На организацијата на здружен труд од точка 23 на 
оваа одлука, чиј увоз е поголем од извозот, ако во текуш-
тиот период остварила поголем извоз на конвертибилно-
то подрачје во однос на истиот период претходната годи-
на, овластената банка ќе и ги зголеми општествено при-
знатите репродукциони потреби пресметани според од-
редбите од точ. 1 до 14 на оваа одлука до 50% од зголему-
вањето на извозот односно ќе ги зголеми сразмерно на 
забранетиот извоз во текуштито период. 

28. На организацијата на здружен труд што во текуш-
тата година не остварува извоз во конвертибилни девизи, 
овластената банка и го пресметува зголемувањето на оп-
штествено признатите репродукциони потреби пресмета-
ни според одредбите од точ. 1 до 14 на оваа одлука со при-
мена на процентот што го утврдува Сојузниот извршен 
совет, врз основа на остварениот извоз во првите пет месе-
ци во текуштата година. 

29. Овластената банка може на организацијата на 
здружен труд, по нејзино барање, однапред да и ги зголе-
ми општествено признатите репродукциони потреби ако 
пресметаните општествено признати репродукциони по-
треби и се недоволни за пријавување на склучен договор 
за увоз наменет за производство за извоз и ако и поднесе 
склучен договор за извоз на конвертибилното подрачје и 
изјава: 

1) дека до определен рок утврден со договорот за из-
воз ќе оствари извоз поголем од извозот предвиден со пла-
нот и со програмата за извоз за текуштата година, што ги 
поднесува до овластената банка во смисла на член 63. од 
Законот; 

2) дека најмалку за износот на општествено призна-
тите репродукциони потреби зголемени во смисла на оваа 
точка ќе оствари зголемен извоз во текуштата година во 
однос на извозотпостварен во претходната година, зголе-
мен за стапката на растежот на извозот на стоки и услуги 
на конвертибилното подрачје, утврдена со актот на Со-
бранието на СФРЈ со кој се утврдува текуштата економска 
политика. 

30) Овластената банка може однапред да и ги зголе-
ми пресметаните општествено признати репродукциони 
потреби и на организацијата на здружен труд која со дого-
вори за користење на кредит за увоз на суровини и репро-
дукциони материјали распоредени на формата на увоз 
ЛБО, наменет за производство за извоз на конвертибилно-
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то подрачје, ќе преземе обврска со извозот на стоки произ-
ведени со користење на тие увезени суровини и репродук-
циони материјали да оствари, до рокот предвиден со дого-
ворот, поголем извоз од увозот и во текуштата година да 
оствари зголемување на извозот во однос на претходната 
година најмалку во височина на извозот остварен по осно-
вот од оваа точка. 

VI. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ 

ПОТРЕБИ 

31. На организација на здружен труд која во односни-
от период текуштата година остварува помал извоз во од-
нос на истиот период претходната година, овластената 
банка и ги намалува општествено признатите репродукци-
они потреби пресметани кумулативно за периодот за кој 
се врши корекција, зависно од утврдениот статус. 

32. На организацијата на здружен труд која оствару-
ва “поголем извоз од увозот, ако таа организација на 
здружен труд во текуштиот период оствари помал извоз 
во однос на истиот период претходната година, овласте-
ната банка А ги намалува пресметаните општествено при-
знати репродукциони потреби со примена на процентот 
на. намалувањето на остварениот извоз на износот на ку-
мулативно пресметаните општествено признати репро-
дукциони потреби во периодот за кој се врши намалување. 

Основица на која се применува процентот на намалу-
вањето на остварениот извоз во текушгиот период се оп-
штествено признатите репродукциони потреби пресмета-
ни кумулативно, почнувајќи од 1 јануари текуштата годи-
на до крајот на периодот за кој се врши пресметување на 
намалувањето, не вклучувајќи ги зголемувањата и нама-
лувањата пресметани до тој период. 

33. На организацијата на здружен труд која оствару-
ва поголем увоз од извозот, а која ќе оствари помал извоз 
во текуштиот период во однос на истиот период претход-
ната година, овластената банка к ги намалува општестве-
но признатите репродукциони потреби пресметани куму-
лативно во периодот за кој се врши намалување, за изно-
сот на намалениот извоз во тој период. 

34. Ако организација на здружен труд која користи 
кредит од странство заради текушто производство и увоз, 
не го остварува тој извоз во рокот утврден со договорот за 
користење на кредит, овластената банка, со состојба на тој 
ден, ќе к ги намали пресметаните општествено признати 
репродукциони потреби за износот на неизвршената об-
врска за извоз според тој договор. 

35. Овластената банка ќе и ги намали“ пресметаните 
општествено признати репродукциони потреби на органи-
зацијата на здружен труд која, при земањето кредит во 
странство, презела обврска да го зголеми извозот за опре-
делен износ, ако до рокот утврден во моментот на презе-
мањето на обврските не го оствари тој извоз, за вредноста 
на неизвршената обврска за извоз. 

36. На организацијата на здружен труд која користе-
ла кредит за увоз на суровини и репродукциони материја-
ли заради производство на стоки за извоз на конвертибил-
ното подрачје, ако до рокот утврден со договорот за ко-
ристење на тој кредит не ја изврши преземената обврска 
за остварување извоз во вредноста од договорот врз осно-
ва на кој на таа организација на здружен труд овластената 
банка однапред и ги зголемила општествено признатите 
репродукциони потреби, овластената банка ќе и ги намали 
однапред зголемените општествено признати репродукци-
они потреби за вредноста на кеизвршениот извоз според 
тој договор. 

37. Ако организацијата на здружен труд на која ов-
ластената банка, по нејзино барање, однапред и ги зголе-
мила општествено признатите репродукциони потреби, не 

оствари зголемен извоз за кој презела обврска во смисл 
на точка -29 од оваа одлука, овластената банка, со состојб 
на тој ден„ ќе и ги намали зголемените општествено npi 
знати репродукциони потреби за вредноста на неоствар 
ниот извоз според тој договор. 

VII. ОСНОВ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН 
ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 

38. Во рамките на општествено признатите репроду 
циони потреби пресметани за текуштата година, орган! 
зацијата на здружен труд врши пријавување на склученит 
договори за увоз на суровини и репродукциони материј 
ли распоредени на формата на увоз ЛБО со конвертиб! 
лен начин на плаќање, за вредноста франко југословенск 
граница, и тоа: 

1) по редовен увоз; 
2) по компензациони работи; 
3) при купување на странски стоки од консигнацион 

складови; 
4) по договор за отстапување изградба на инвестиц 

онен објект на странско лице - изведувач; 
5) при увоз на резервни делови за текушто одржу' 

ње на домашна опрема; 
6) при увоз на услуги на облагородување на дома 

стоки што ги вршело странско лице на стоки распоред 
на режимот ЛБО, како и за вредноста на материјалот ш 
странското лице го вградило во овие стоки при облагор 
дуваното, -ако тој материјал е распореден на режимот 
увоз ЛБО; ' ^ 

7) за плаќање ,,royolty" по договори за прибавува^ 
материјални права на технологија; 

8) при купување стоки во странство и увоз на тие ете 
ки од странство во иста количина и од ист тарифен став н 
Царинската тарифа (рампласман). 

Во рамките на општествено признатите репродукци 
они потреби пресметани за текуштата година, се вршат i 
нестоковни плаќања што се во функција на репродукциј 

39. Пријавување на увоз на суровини и репродукци 
ни материјали на режимот ЛБО и нестоковни плаќања в 
функција на репродукција, организацијата на здруже 
труд може да врши во рамките на делот од општествен 
признатите репродукциони потреби утврден за тримесе 
јето во кој се пријавува овој увоз односно во кој се врш 
плаќање по нестоковен основ спрема странство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ов 
ластената банка може, по барање на организацијата н 
здружен труд, да издаде потврда за товарење на општес 
твено признатите репродукциони потреби врз товар на на 
редните квартали (само II и III): 

1) ако увоз се врши по пријави за склучени договор! 
за увоз прифатени до 31 декември претходната година, с 
тоа што организацијата на здружен труд е должна најмал 
ку 50% од општествено признатите репродукциони потре 
би пресметани во првото тримесечје да користи за преод 
ни заклучоци; 

2) ако се увезуваат стоки неделиви по количина; 
3) ако се увезуваат сезонски и берзански стоки, доко 

ку овластената банка, при утврдувањето на тримесечна 
динамика на пресметаните општествено признати репр 
дукциони потреби, го немала предвид овој карактер к 
стоките; 

4) ако барање поднесува организација на здруже 
труд која во моментот на поднесувањето барање оствари 
ла поголем извоз во однос на истиот период претходнат 
година најмалку за стапката на растежот на извозот од ак 
тот со кој се утврдува текуштата економска политика з 
текуштата година и договорила помали обврски за плаќа 
ње спрема странство од 'извозот остварен до тој момент 
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5) ако се работи за увоз на суровини и репродукциони 
материјали наменети за производство за извоз за кои ор-
ганизацијата на здружен труд со договорот со странското 
лице презела обврска дека ќе ги испорача до рокот, а кој, 
поради недоволните општествени репродукциони потреби 
за односното тримесечје, не би можел да се оствари. 

VIII. ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ 
ПОТРЕБИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

- УЧЕСНИЧКИ НА ИЗВОЗНА ПРОГРАМА 
40. Од вкупниот износ на општествено признатите 

репродукциони потреби пресметани според одредбите од 
точ. 1 до 14 на оваа одлука, на организациите на здружен 
труд. - учеснички на извозна програма ќе им се издвои де-
лот од општествено признатите репродукциони потреби 
кој се однесува на извозната програма по склучена извоз-
на работа, утврдев во Стопанската комора на Југославија, 
во смисла на одредбите од члеќ 116а на Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство и тој дел од општестве-

?но признатите репродукциони потреби ќе се, води посебно 
/кај овластената банка на нивото на утврдената извозна 
\ програма. 

\ 41. Овластената банка, врз основа на.известување од 
^сојузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија, ќе го евидентира зголемувањето на оп-
i штествено признатите “репродукциони потреби што, зара-
ди извршување на извозната програма, однапред го одоб-
рило Сојузниот извршен совет, во смисла на одредбите од 
член 117а став 3 на Законот. 

42. Користење на делот од општествено признатите 
репродукциони потреби утврден во смисла на точ. 40 и 41 
од оваа одлука, на ниво на извозната програма, се врши 

. според динамиката утврдена во извозната програма. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

43. Општествено признатите репродукциони потреби 
пресметани според одредбите од точ. 1 до 14 на оваа одлу-
ка ќе и се зголемат на организацијата на здружен труд за 
износот на неискористениот дел од зголемувањето на оп-
штествено признатите репродукциони потреби од прет-
ходната година, пресметан во четвртото тримесечје по ос-
нов на остварено зголемување на извозот во смисла на 
член 119 од Законот. 

44. За износот на повеќе искористените општествено 
признати репродукциони потреби од претходната година 
ќе ее изврши намалување на општествено признатите реп-
родукциони потреби пресметани во текуштата година 
според одредбите од точ. 1 до, 14 на оваа одлука. 

45. На организацијата на здружен труд на која во 
претходната година однапред и е извршено зголемување 
на општествено признатите репродукциони потреби по 
основ на договор за извоз во смисла на член 120 од Зако-
нот, а обврската за извоз по тој договор не ја извршила до 
31 декември претходната година, ќе и се намалат општес-
твено признатите репродукциони потреби во текуштата 
година пресметани според одредбите од точ. 1 до 10 на 
оваа одлука. 

46. Намалувањето од точ. 44 и 45 на оваа одлука ов-
ластената банка ќе го изврши во првото тримесечје текуш-
тата година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од Оваа точка, 
ако организацијата на здружен труд има преодни заклучо-
ци по 'кои, согласно со важечките прописи, е должна да ги 
намали општествено признатите репродукциони потреби 

пресметани за текуштата година, намалување на општес-
твено признатите репродукциони потреби по основите од 
точ. 44 и 45 може да се изврши и во наредното тримесечје. 

47. Под искористени општествено признати репро-
дукциони потреби, во смисла на одредбите од оваа одлу-
ка, се подразбира извршениот извоз на суровини и репро-
дукциони материјали на формата на увоз ЛБО односно 
извршеното нестоковно плаќање во функција на репродук-
ција по ангажираните општествено признати репродукци-
они потреби. 

48. Овластената банка може на организацијата на 
здружен труд, по нејзино барање, до конечното пресмету-
вање на општествено признатите репродукциони потреби, 
да к утврди аванс за увоз и плаќање на општествено при-
знатите репродукциони потреби во првото тримесечје на-
редната година во височина од 1/5 од општествено при-
знатите репродукциони потреби пресметани во претход-
ната година, под услов да нема непокриено минусно^ салдо 
од претходната година. Основицата за пресметување на 
авансот не ги опфаќа зголемувањата и намалувањата на 
општествено признатите репродукциони потреби што се 
вршат во смисла на оваа одлука. 

49. Авансот на општествено признатите репродукци-
они потреби утврдени во смисла на точка 48 од оваа одлу-
ка организацијата на здружен труд може да го користи за 
увоз на суровини и репродукциони материјали на форма-
та на увоз ЛБО и за нестоковни плаќања вр функција на 
репродукција, во првото тримесечје наредната година, по 
курсот од член 35 став 2 на Законот. 

Авансот утврден во смисла на точка 48 од оваа одлу-
ка организацијата на здружен труд е должна првенствено 
да го користи за увоз по пријавите за склучени договори 
за увоз прифатени до 31 декември претходната година. 

50. Со конечното пресметување на општествено при-
знатите репродукциони потреби престанува да важи аван-
сот утврден во смисла на точка 48 од оваа одлука. 

За износот на авансот ангажиран во смисла на точка 
49 од оваа одлука овластените банки ќе го намалат изно-
сот на редовно пресметаните општествено признати реп-
родукциони потреби. 

51. Овластената банка ќе изврши валоризација на из-
носите од точ. 43, 44, 45 и 48 на оваа одлука за разликата 
на зголемувањето на курсот што е применет при утврду-
вањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за текуштата година. 

52. Податоци за пресметаните, зголемените и намале-
ните општествено признати репродукциони потреби, во 
смисла на одредбите од оваа одлука, овластената банка, 
преку здружената банка, и доставува на Народната банка 
на Југославија врз основа на член 121 од Законот, а на на-
чинот и во роковите утврдени со. прописите донесени врз 
основа на член 126 од Законот. 

53. Народната банка на Југославија месечно ќе ја сле-
ди усогласеноста на општествено признатите репродукци-
они потреби со остварувањето на соодветните позиции во 
проекцијата на платниот биланс на Југославија за текуш-
тата година и.за тоа ќе го известува Сојузниот извршен 
совет. 

54. Од основицата за пресметување на општествено 
признатите репродукциони потреби за 1987 година, Сојуз-
ната управа за царини ќе го исклучи, покрај увозот од точ-
ка 3 на оваа одлука и увозот извршен во 1986 година спо-
ред прописот донесен во 1986 година, врз основа на член 
27 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
и член 24 од Законот и на Наредбата за дополненија на 
Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за 
склучените договори за надворешнотрговски промет под-
несени до 31 декември 1985 година со прописите што се 
применуваат во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/86). 
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55. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 24 
17 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

166. 
Врз основа на член 7 став 2 и член 65 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност 
со -Точка 7 став 3 од Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМУМОТ НА РЕЗЕРВАТА НА ЛИКВИДНОСТ 
ВО НЕПЛАСИРАНИ СРЕДСТВА НА ДЕПОЗИТИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Народните банки на републиките односно народ-
ните банки на автономните покраини (во натамошниот 
текст: народните банки) се должни да држат резерва на 
ликвидност во непласирани средства на депозитите на оп-
штествно-политичките заедници. 

Минималниот износ на резервата на ликвидност што 
народните банки се должни да ја држат во смисла на став 
1 од оваа точка, сметајќи во просек врз основа на дневните 
состојби во текот на месецот, е 5% од просечната дневна 

состојба на депозитите на општествено-политичките заед-
ници кај народната банка во текот на претходниот месец. 

2. Народните банки најдоцна до 10-ти во месецот за 
претходниот месец ќе составуваат и ќе и поднесуваат на 
Народната банка на Југославија пресметка на резервата 
на ликвидноста во смисла на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 март 1987 година. 

О. бр. 19 
10 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 
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