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403. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

С О Ц И Ј а листичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства за испла-
тување на определени /издатоци во 1983 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 268 
21 јуни 1983 година 

Белград ' 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на распола-

гањето со дел од општествените средства за испла-
тување на определени издатоци во 1983 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 76/82) во член 1 по 
зборовите: „и другите самоуправни организации и 
заедници" се става запирка, а зборовите: „и опште-
ственр-политичките заедници" се заменуваат со 
зборовите: „органите и организациите на општест-
твено-политичките заедници, општествено-политич-
ките организации и другите општествени организа-
ции што користат општествени средства". 

Член 2 
Во член 2 став 1 бројот: „15" се заменува со 

бројот: „8". 
Во став 2 бројот: „25" се заменува со бро-

јот: „12". 

Во став 3 по зборовите: „квантитетот на стоки", 
се додаваат зборовите: „основните организации на 
здружен труд што се занимаваат со застапување на 
странски фирми, основните организации на здру-
жен труд што вршат сервисирање на производи, ос-
новните организации на здружен труд што вршат 
геолошки истражувања, основните организации на 
здружен труд што вршат истражувачко-развојни 
услуги, основните организации на здружен труд што 
вршат научноистражувачка дејност," 

Во став 4 по зборовите: „и вршење на услуги 
на странскиот пазар" се додаваат запирка и зборови-
те: „односно од растежот на вкупниот приход на 
основаната организација на здружен труд во целост". 

Член 3 
Во член 3 зборовите: „издатоци во 1983 година" 

се заменуваат со зборовите: „издатоци во текушти-
от пресметковен период", а зборовите: „во 1982 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „во истиот пери-
од 1982 година". 

Член 4 
Во член 4 став 2 се менува и гласи:: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, основните организации на здружен труд и 
другите корисници на општествени средства што 
вршат дејност во областа на земјоделството, шумар-
ството, градежништвото, туристичкото посредува-
ње, образованието, науката, културата, информации-
те (освен организациите на здружен труд и другите 
корисници на општествени средства што се зани-
маваат со дистрибуција и изнајмување на филмови) 
и на здравствената и социјалната заштита, корисни-
ците на општествени средства што вршат хидроме-
теоролшки работи, организациите на здружен труд 
за поморски сообраќај што се занимаваат со одржу-
вање на поморската сигнализација, корисниците на 
општествени средства што вршат . работи на стан-
дардизација на производи во согласност со програм 
мата на сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата и заедниците за осигурување 
на имоти и лица, можат во текуштиот пресметковен 
период да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоците по основа на договори 
за вршење на привремени или повремени работи до 
височината што, со одлука за височината на тие 
издатоци, ја утврдил органот на управување на ос-
новната организација на здружен труд, односно 
соодветниот оргач на управување на друг корисник 
на општествени средства, со тоа што растежот на 
тие издатоци во техуштиот пресметковен период 
не може да биде поголем од растежот на вкупниот 
приход, односно на приходот во однос на истиот 
период претходната година.". 

Член 5 
Во член 5 став 2 по зборовите: „од растежот на 

вкупниот приход остварен со продажбата на произ-
води и со вршењето на услуги на странскиот па-
зар" се додаваат запирка и зборовите: „односно од 
растежот на В К У П Н И О Т приход на основната органи-
зација на здружен труд во целост". 
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Член 6 
Во член 10 по зборовите: „на привремена работа 

во странство" се додаваат зборовите: „и со привре-
мено вработување на граѓани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство", 
зборовите: „што се однесуваат на неопходното вос-
питување на децата и младината, работата на соци-
јалните работници и обезбедувањето на задолжи-
телни придружба на организираните групи сезонски 
работници што привремено се вработуваат во стран-
ство," се бришат, а по зборовите: „судските постап-
ки" се додаваат зборовите, „што ги исплатуваат су-
довите; издатоците што се исплатуваат за спрове-
дување на статистичките истражувања во 1983 годи-
на предвидени со Програмата на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја за периодот од 
1983 до 1985 година; издатоците што се исплатуваат 
во врска со организирањето на XIV зимски олимпи-
ски игри во Сараево; издатоците што се исплатуваат 
во врска со преговорите со меѓународни финансиски 
институции, со странски комерцијални банки и со 
влади на други држави заради добивање странска 
финансиска поддршка на Југословенската програма 
на економска стабилизација". 

Член 7 
Во член 13 по зборот: „основа" запирката се 

заменува се точка и текстот до крајот се брише. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во, „Службен лист на СФРЈ". 

404. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за посебните услови за давање кредити за ин-
вестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на се-
дницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 272 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

3 А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Член 1 

Во Законот за посебните услови за давање кре-
дити за инвестиции („Служб,ен лист на СФРЈ", бр. 

62/79, 59/81 и 13/82) во член 15 по точка 2 се додава 
нова точка 3, која гласи: 

,,З) врз кредитите за инвестиции и гаранциите 
по основа на инвестиции што ги даваат банките и 
други корисници на општествени средства заради 
купување на градежни објекти, односно предмети 
на опремата и материјални права од корисниците 
на општествени средства во стечај, ако тие објекти 
и. предмети на опремата се продаваат на начинот 

пропишан со Законот з-а санација и престанок 
на организациите на здружен труд,". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

405. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Реппублика Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, што го усвои 
Собранието на С Ф Р Ј , на седницата на С О Ј У З Н И О Т 
собор од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 277 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето по-

меѓу корисниците на општествени средства („Слу-
.жбен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 и 22/78), во 
член 2 став 3 зборот: „десет" се заменува со збсрот-
„осум". 

По став 3 се додаваат нови ст. 4 до 6, кои гласат: 
„Како ден на приемот на испораката на стоки, 

односно ден на извршувањето на услугата, во сми-
сла на став 3 од овој член, се смета: 

1) денот кога должникот непосредно ги презел 
стоките и извршил квантитативен и квалитативен 
псием на стоките во складот на доверителот или на 
друго продажно место на доверителот; 

2) денот кога должникот ја презел испораката 
на стоки од превозникот во местото на своето . еди-
ште односно во местото на седиштето на свотата де-
ловна единица и извршил квалитативен и кванти-
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тативен прием на стоките, а најдоцна осмиот ден од 
денот на преземањето на испораката на стоки од 
превозникот; 

3) денот кога должникот ја презел извршената 
услуга од,носно денот кога должникот го потврдил 
приемот на изведените работи, а најдоцна осмиот 
ден од денот на пресметката на извршените услуги 
односно изведените работи (привремена ситуација, 
конечна ситуација и сл.); 

4) денот на пресметката што е определен со до-
говорот склучен меѓу доверителот и должникот, ако 
стоката се испорачува односно услугата се врши 
сукцесивно. 

Како ден на доставување на пресметката од став 
3 овој член се подразбира денот на непосредното 
врачување на пресметката до должникот, односно 
денот на предавањето во пошта. 

Како услуги, во смисла на став 1 од овој член, 
не се сметаат услугите што Ги вршат работниците 
во работната заедница од член 95 и член 96 став 1 
на Законот за здружениот труд, во рамките на сло-
бодната размена на трудот.". 

По досегашниот став 4, кој станува став 7, се до-
дава нов став 8, кој гласи: 

„Ситб други должничко-доверителски односи, 
освен должничко" доверите лишите односи од ст. 1 и 
7 на овој член, не се сметаат за должничко-довери-
телски односи во смисла на одредбите од овој за-
кон." 

По досегашниот став 5, ко ј станува став 9, се до-
дава нов став 10, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, д о в е р и т е л о т кој врши промет на стоки во тран-
зит е должен да му достави пресметка на должникот 
веднаш по приемот на пресметката од страна на ис-
порачувачот на стоките, а најдоцна во рок од три 
дена од денот на приемот на таа пресметка." 

Член 2 
Во член 3 став 1 точка 5 на крајот се додаваат 

запирка и зборовите: „како и вложувања во из-
градба на објекти и набавка на предмети на опре-
мата што служат за заедничка потрошувачка на 
работниците." 

Член 3 
Во член 5 се додаваат нови сг. 2 и 3, кои гласат: 
„Корисникот на општествени средства не може 

инструментите за обезбедувања на плаќањето од 
став 1 на овој член да ги дава по други основи, ос-
вен по основите од член 2 ст. 1 и 7 и член 10 на овој 
закон. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
корисникот на општествени средства кој врши обе-
збедување на плаќањето со меница со авал, во со-
гласност со одредбите на член 2 ст. 1 и 7 од ОВОЈ 
закон, може со таа меница да го обезбеди и плаќа-
њето на каматата од истиот должничко^доверител" 
ски однос." 

Член 4 
Во член 7 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, ̂  

кои гласаат: 
„Должникот може да врши плаќања и да дава 

инструменти за обезбедување на плаќањето по ос-
нова на инвестиции до износот на средствата што 
може да ги употреби за инвестиции. 

Чекот и меницата со авал по основа на обез-
бедување на плаќањето на инвестиции се даваат 
на износот утврден со договорот за засновање на 
должничко-доверителскиот однос." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, збо-
ровите: „да даде" се заменуваат со зборовите: „да 
му предаде на доверителот, согласно со договорот,". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, збо-
ровите: ,,даде на доверителот" се заменуваат со збот 
роните: „предаде на доверителот". 

По став 5 се додаваат нови ст. 6 до 9, кои гласат: 
„Како предавање на чек и меница со авал на до-

верителот во смисла на став 5 од овој член се с-мета 
непосредното предавање или предавањето преку по-
шта. 

Ако обезбедување на плаќањето се врши со ме-
ница со авал, освен обезбедувањето на плаќањето 
по основа на инвестиции, должникот е должен ме-
ницата со авал да ја издаде под денот на настану-
вањето на должничко-доверителскиот однос. 

Должникот не може да предаде чек и меница 
со авал за обезбедување на плаќањето во смисла на 
став 5 од овој член пред настанувањето на долж-
ничко-доверител!скиот однос ниту по истекот на 15 
дена од денот на настанувањето на должничко-дО-
верителскиот однос. 

Ако должникот не ги предаде инструментите за 
обезбедување на плаќањето во рокот пропишан со 
одредбите на став 5 од овој член, доверителот е дол-
ж е н во рок од 10 дена од истекот на рокот за пре-
давање на инструментите за обезбедување на пла-
ќањето да ја извести Службата на општественото 
книговодство к а ј ко ја се води жиро-сметката на до-
верителот." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 10, збо-
ровите: „став 3" се заменуваат Со зборовите: „став 
5", а зборовите: „да даде" се замешуваат со зборови-
те: „предаде на доверителот" 

Член 5 

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

-Член 7а 
„Корисникот на општествени средства — дол-

жник, кој не извршил плаќање односно обезбедува-
ње на плаќањето на втасаните обврски спрема до-
верителите по основа на промет на стоки и услуги 
и по основа на инвестиции, во согласност со одред-
бите на член 7 од овој закон, додека не ги намири 
тие обврски не може да врши исплата на аконтации 
на личните доходи до височината на износот на про-
сечниот личен доход исплатен во претходната го-
дина по работник, а најмногу до височината на про-
сечниот личен доход исплатен по работник што за 
територијата на републиката односно територијата 
на автономната покраина ќе го утврди Службата на 
општественото книговодство врз основа на подато-
ците од завршната сметка за претходната година, а 
за првото тримесечје во годината врз основа на по-
датоците од периодичната пресметка за девет месе-
ци претходната година — за гранката во. која е рас-
пореден корисникот на општествени средства спо-
ред важечките прописи за единствената класифи-
кација на дејностите. 

Корисникот на општествени средства — долж-
ник при секоја исплата на аконтациите на личните 
доходи е должен да и достави на Службата на оп-
штественото книговодство писмена изјава дека на 
денот на исплатата на аконтациите на личните до-
ходи нема втасани обврски за кои ,не извршил пла-
ќање односно обезбедување на плаќањето од став 1 
на овој член." 

Член 6 
Во член 10 став 1 зборовите: „деловните заед-

, ниц,и и земјоделските задруги" се заменуваат со збо-
ровите: ,,деловните заедници, интерните банки, зе-
мјоделските задруги, сложените земјоделски задру-
ги, осиорните задружни организации и основните 
организации на кооперанти". 
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Член 7 
Во член 16 ставот 1 се менува и гласи: 
„По извршувањето на обврските по основа на 

кои ја примил меницата, доверителот може да ја 
индосира меницата заради намирување на своите 
втасани обврски по основа на промет на стоки и ус-
луги, враќање на кредити, плаќање на договорениот 
аванс, намирување на ,обврски за здружување на 
средства, плаќање на камати и други втасани обвр-
ски, освен за давање кредити и за намирување на 
обврските спрема работните заедници од член 95 и 
член 96 став 1 на Законот за здружениот труд, од-
носно може да ја ескоттира ка ј банка, работна ор-
ганизација и сложена организација на здружен труд 
кои во согласност со одредбите од сојузниот З Ј К О Н 
со кој се уредуваат основите на кредитниот и бан-
карскиот систем имаат организирана посебна фи-
нансиска служба." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Трасантот што ќе дојде во посед на меница 

пред рокот на нејзиното втасување може таквата 
меница да ја индосира за плаќање на своите обвр-
ски." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Налог за пресметување на износот на меницата 

и издава Службата на општественото книговодство 
и трасантот кој ќе дојде во посед на својата меница 
пред рокот на нејзиното втасување, па и во случај 
ако' таквата меница не ја индосира и тоа на денот 
на нејзиното втасување.". 

Член 8 i 
Член 17 се менува и гласи: 
„Есконт, односно реесконт на меници, издадени 

според овој закон, можат да вршат Народната банка 
на Југославија, народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, здруже-
ните, основните и интерните банки, како и работ-
ните организации и сложените организации на здру-
жен труд кои во согласност со одредбите на сојуз-
ниот закон со, кој се уредуваат основите на кредит-
ниот и банкарскиот систем имаат организ,ирана по-
себна финансиска служба, под условите што ќе ги 
утврдат со своите општи акти односно со самоуп-
равните општи акти. 

Интерните банки, работните организации и сло-
жените организации на здружен труд кои имаат 
организрано посебна финансиска служба, кои извр-
шиле есконт, односно реесконт на меница во сог-
ласност со својот самоуправен општ акт, можат та-
квата меница да ја идонсираат заради намирување 
на своите обврски од член, 16 став 1 на овој закон, 
како и за давање кредити." 

Член 9 
Во член 18 став 1 на крајот се додаваат запирка 

и зборовите: „на денот на втасувањето, односно во 
рок од два работни дена по денот на втасувањето, 
ако седиштето на должникот е во ^друго место." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Како ден на поднесување на меница со налог 

за наплата до Службата на општественото книго-
водство од став 1 на овој член се смета денот кога е 
извршено непосредно предавање, односно денот кога 
поштата извршила предавање до" Службата на оп-
штественото книговодство.". 

Досегашниот став 2 станува став 3, а досегаш-
ниот став 3 станува став 4. 

Во досегашните ст. 4 и 5, кои стануваат ст. 5 и 6, 
зборовите: „став 3" се заменуваат со зборовите: 
„став 4".' 

Досегашниот став 6 станува став 7. 
Во досегашниот став 7, кој станува став 8, збо-

ровите: „и 3" се заменуваат со зборовите: „и 4". 

Член 10 
Во член 19 ст. 2 и 3 зборовите: „став 4" се за-

мену-ваат со зборовите: „став 5". 

Член 11 
Во член 26 'став 1 на крајот се додаваат запир-

ка и зборовите: ,,освен гаранции за плаќање на 
обврските по основа на инвестиции за износот на 
пропишаното сопствено учество.". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Како ликвиден инвестиционен потенцијал на 

банката, во смисла на овој закон, се сметаат нејзи-
ните слободни средства од долгорочни извори, како 
и слободните средст,ва од краткорочни извори во 
делот во кој, во согласност со прописите од областа 
на кредитно-монетарната политика, можат да се 
употребат за долгорочни пласмани." 

Член 12 
Во член 32 став 2 по зборовите: „средства" се 

додава зборот: „должник". 
Став 4 ice менува и гласи: 
Ако должникот не обезбеди плаќање на изно-

сот на разликата на пресметковната вредност, до-
верителот е должен да го запре изведувањето на 
работите, односно испораката на опремата се додека 
должникот не обезбеди плаќање на износот на раз-
ликата на пресметковната вредност." 

Член 13 
Во член 36 став 1 на крајот се додаваат запирка -

и зборовите: ,,со рок на втасување на обврската за 
плаќање, а најдоцна до 90 дена од денот на наста-
нувањето на должничко-доверителскзиот однос". 

Член 14 
Во член 37 став 1 зборовите: ,,должен е да дале 

налог" се заменуваат со зборовите: „должен е без 
одлагање да даде налог". 

Член 15 
Во член 38 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 

4, кои гласат: 
„Меницата примена за обезбедување на напла-

тата на кредитот од став 1 на овој член може да се 
есконтира во согласност со одредбите на чл. 16 и 17 
од овој закон. 

Меницата примена за обезбедување на напла-
тата на кредитот од став 1 на овој член може да 
се индосира само во период од 90 дена пред денот 
на втасувањето на меницата, и тоа за намените 
наведени во член 16 став 1 на овој закон.". 

Член 16 
Член 42 се брише. 

Член 17 
Во член 44 по став 3 се додава нов став 4,. кој 

гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

на управата надлежен за работи на финансиите ќе 
го пропише: 

1) образецот на меницата и начинот на попол-
нување и предавање на меницата; 

2) начинот на утврдување на средствата што мо-
жат да се користат за инвестиции во согласност со 
овој закон; 
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3) образецот што ќе го користи доверителот за 
известување на Службата на о-пштественото книго-
водство за должникот кој не ги предал инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето." 

Член 18 
Во член 48 став 2 бројот: „20.000" се заменува 

со бројот: „50.000". 
Во став 3 зборовите: „ќе му се изрече" се 

заменуваат со зборовите: „може да му се изрече". 

Член 19 
Член 49 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап корисник на 
општествени средства: 

I) ако заснова должничко" доверител ски однос по 
основа на инвестиции без писмен договор (член 2 
став 2); 

"2) а,ко заснова должничко-доверителски однос 
по основа на инвестиции, а не ги намири вта-
саните обврски (член 4 став 1); 

3) ако започне со изведување на инвестициони 
работи односно со испорака на опрема пред приемот 
на инструментите за обезбедување на плаќањето 
(член 7 став 1); 

4) ако одобри нови кредити или ако даде нови 
гаранции или ако да,не овластување за давање га-
ранции, а не ги намирил втасаните обврски (член 
4 ст. 1 и 2); 

5) ако издаде инструменти за обезбедување на 
плаќањето по други основи, освен по основа на про-
мет на стоки или услуги или по основа на ком-
пензација или премии или регрес или поврат на 
даночни или други давачки или по основа на рас-
поредување на заедничкиот приход (член 5 став 3); 

6) ако во пропишаниот рок не ги предаде 
инструментите за обезбедување на плаќањето или 
ако меницата со авал не ја издаде под денот на на-
станувањето на должничко-доверителскиот однос 
(член 7 ст. 5 и 7); 

7) ако предаде чек или меница со авал пред 
настанувањето на дол ж ничие о-дов ерите л окиот однос 
или по истекот на 15 дена од денот на настанување-
то на должничко-доверителскиот однос (член 7 
став 8); 

8) ако исплати лични доходи на работниците во 
поголем износ од износот што може да го исплати 
според одредбите на член 7а од За,конот, а не̂  извр-
шил плаќање односно обезбедување на плаќањето 
на втасаните обврски спрема доверителите (член 7а 
став 1); 

9) ако меницата ја авалира спротивно на одред-
бите од чл. 14 и 15 на овој закон; ' 

10) ако ја индосира или есконтира меницата 
спротивно на одредбите од чл. 16 и 17 на овој закон; 

II) ако даде гаранција спротивно на одредбите 
од чл. 25 до 27 и од член 28 став 1 на овој закон; 

12) ако даде овластување за давање гаранции 
спротивно на одредбите од член 28 ст. 2 и 3 од 
овој закон; 

13) ако пред давањето гаранција не ја провери 
претометковната вредност на испораката на сто-
ките, услугите, односно на инвестицијата и спосо-
бноста на должникот да ги изврши обврските за 
кои бара гаранција (член 31 став 1); 

14) ако не го извести гарантот за промената на 
пресметковната вредност на работата, односно на 
инвестицијата (член 32 став 1); 

15) ако преземе обврски по основа на промена 
на пресметковната вредност пред давањето на га-

ранцијата од страна на гарантот и на износот на 
разликата на претеметковната в,редност, (член 32 
став 2); 

16) ако не го запре изведувањето на работите, 
односно испораката на опремата се додека дол-
жникот не обезбеди плаќање на износот на разли-
ката на пресметковната вредност (член 32 став 4); 

17) ако гаранцијата не ја депонира к а ј Служба-
та на општественото книговодство (член 33 став 2); 

18) ако не издаде налог за извршување на об-
врските во пропишаниот рок (член 34 ст. 1 до 3 и 
член 35а став 2); 

19) ако не издаде налог за наплата на побару-
вањето (член 37); 

2Q) ако испорача стоки односно изврши услуги 
или ако изведува инвестициони работи на кредит, 
а не располага со слободни средства од кои може 
да одобри к,редит (член 38 став 1); 

21) ако индосира меница примена за обезбеду-
вање на наплатата на кредитот, пред периодот во 
кој според член 38 став 4 од овој закон може да 
ја индосира; 

22) ако на Службата на општественото книго-
водство не и достави податоци за инвестициите во, 
тек (член 39); 

23) ако авалира меница, даде гаранција или ов-
ластување за давање гаранција, спротивно на забра-
ната од член 51 на овој закон; 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап работна заедница ако 
повредите на овој закон се извршени во работната 
заедница врз која со самоуправна спогодба или до-
говор се пренесени работите и задачите, односно 
обврските според овој закон. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице к а ј кори-
сникот на општествени средства односно во рабо-
тната заедница со парична казна од 5.000 до 50.000 
динари. 

Член 20 
По член 49 се додава нов член 49а кој гласи: 

„Член 49а 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок корисник на општествени 
средства: 

1) ако, како доверител, не му достави на дол-
жникот пресметка (фактура, сметка, привремена 
ситуација и сл.) за испорачаната стока односно за 
извршената услуга во пропишаниот рок (член 2 ст. 
3 и 10); 

2) ако доверителот не ја извести Службата на 
општественото книговодство ка ј која има жиро-
-сметка во пропишаниот рок, дека должникот не 
извршил обезбедување на плаќањето (член 7 став 9); 

3) ако во пропишаниот рок не го поднесе чекот 
на наплата (член 12 став 1); 

4) ако во пропишаниот рок не поднесе налог за 
пресметка на износот на индосиранмте меници (член 
16 ст 3 и 4); ' 

5) ако во пропишаниот рок не поднесе меница 
на наплата (член 18 став 1); 

6) ако на Службата на општественото книго-
водство не и поднесе докази за расположливите 
слободни средства за давање кредити (член 38 
став 2); 

7) ако примените и издадените инструменти за 
обезбедување на плаќањето не ги искаже во сво-
ето книговодство (член 40). 
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За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок работна заедница ако повредите на осој 
закон се извршени во работната заедница врз која 
со самоуправна спогодба или договор се пренесени 
работите и задачите односно обврските според овој 
закоќ. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок со парична казна од 3.000 до 20.000 
и одговорното лице ка ј корисникот на општествени 
средства односно во работната заедница". 

Член 21 
Во член 50 ставот 1 се брише. 

Член 22 
Член 52 се менува и гласи: 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански^ престап одговорното лице во 
Службата на општественото книговодство: 

1) ако не го наплати чекот или не го поднесе 
чекот на протест (член 12 став 2); 

2) ако не го извести доверителот дека чекот е 
протестиран (член 12 став 3); 

3) ако не го изврши налогот за наплата на мени-
цата (член 18 став 3); 

4) ако не издаде налог за наплата од сметката 
'на трасантот (член 18 став 5); 

5) ако меницата не ја поднесе на протест (член 
18 став 6); 

6) ако доверителот не го извести дека меницата 
е протестираа (член 18 став 7); 

7) ако меницата не му ја достави во пропи-
- шаниот рок на трасантот односно авалистот (член 

19 ст. 1 и 2); 
8) ако во пропишаниот рок не го изврши нало-

гот за наплата од неотповиклив документарен акре-
дитив (член 21 став 2); 

9) ако -не го изврши налогот за плаќање на 
обврските покриени со гаранција (чл. 34 и 35); 

10) ако не ги изврши налозите за наплата на \ 
побарувањата (член 37 став 3), 

На одговорното лице од став 1 на овој член, на 
кое во период од една година му се изречени две или 
повеќе казни според одредбите на точ. 1 до 10 може 
да му се изрече заштитна мерка забрана на вршење 
на определени работи во Службата на општестве-
ното книговодство во траење од една до три години." 

Член 23 
По член 66 се додава нов член 66а кој гласи: 

„Член 66а 
Одредбите на член 5 од овој закон се примену-

ваат од 1 јануари 1984 година." 

Член 24 
Се овластува Законодавно-пр-авната комисија на 

Сојузниот Собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија да утврди пре-
чистен текст на Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

406. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

. У К А" 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПИЈТЕ " 
СТВЕНО-ПвЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО 1983 ГОДИНА 

Со прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
на општествено-политичките заедници и на самоу-
правните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачка во 1983 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ,' на седницата на Сојуз-
ниот собор од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 280 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

. СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с, р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА 'ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА,-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРО-

ШУВАЧКА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници, освен фе-

дерацијата и самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности, не можат во 1983 година 
да располагаат со дел од општествените средства 
за потрошувачка во износ што одговара на 1,6 нас-
то од приходот што го оствариле во 1982 година. 

Привремената забрана на располагањето со 
дел од општествените средства од став 1 на овој 
член не се однесува на средствата кои, согласно со 
одредбите од договорот на републиките и автоном-
ните покраини, се користат за обезбедување на дел 
од средствата на Интересната заедница на Југосла-
вија за унапредување на економските односи со ст-
ранство. 

Привремената забрана на располагањето со при-
ходите од став 1 на овој член не се однесува на оп-
штествено-гтолитичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејнос-
ти за кои е тоа определено со прописот на републи-
ката, односно на автономната покраина. 

Процентот од став 1 на овој член со кој опште-
ствено-политичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници од општествените дејности не мо-
жат да располагаат со дел од општествените средст-
ва во 1983 година може да биде утврден поинаку 
отколку во став 1 од овот член кога е тоа предвиде-
но со прописот на републиката односно на автом-
а т а покраина. 
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Во случаите од ст. 3 и 4 на овој член вкупните 
средства со кои општествено-политпчките заедници 
и самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности на територијата на републиката одно-
сно автономната покраина не можат да располагаат 

-мораат да одговараат со в-купниот износ утврден 
според одредбите на став 1 од овој член. 

Член 2 
Основицата за примена на процентот од член 1 

на овој Ѕакон ја сочинуваат износите на средствата 
на општествено-политичките заедници и на самоу-
правните интересни заедници од општествените 
дејности што се утврдени врз основа на службената 
евиденција на Службата на општественото книго-
водство на Југ-ославија и објавени во „Статистички 
билтен на СОКЈ", бр. 12/82 — табели 22 и 24, на-
жалени за приходите на буџетот на федерацијата, 
за средствата што им се отстапуваат на Интересна-
та заедница на Југославија за унапредување на 
економските односи со странство и за средствата 
на придонесот од републиките и автономните по-
краини на буџетот на федерацијата. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј . 

407. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА МА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕ-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕ-
СТОПАНСКА И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕС-

ТИЦИИ ВО 1983 ГОДР1НА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за привремена забрана на користењето 
на општествени средства за финансирање на ^ с т о -
пански и ^производствени инвестиции во 1983 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седница-
та на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 281 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

3 А К О II 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА НЕСТОПАНСКА И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на користе-

њето на општествени средства за финансирање на 
нестопански и напроизводствени инвестиции во 1983 

година („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/82 и 15/83) 
во член 1 став 1 зборовите: „и на други транспортни 
средства што служат за службен превоз на лица кои 
имаат право на таков превоз според самоуправниот 
општ акт, законот или друг пропис" се бришат: 

Во став 3 по зборовите: „на опремата" се дода-
ваат зборовите: „од став 1 на овој член и", а зборо-
вите: „и други транспортни средства за службен 
превоз на лицата од став 1 на овој член" се бришат. 

Член 2 
Во член 2 во уводната реченица, зборовите: „не-

стопански и непроизводствени инвестиции" се заме-
нуваат со зборот: „намени". 

Во точка 2 по зборовите: „предмети на опре-
мата" се додаваат зборовите: „од член 1 на овој за-
кон!", а зборовите: „во височината утврдена со буџе-
тот за 1983 година на општестверо-политичката 
заедница во која се врши набавката" се бришат. 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) за изградба на згради и делови на згради за 

работа на основните училишта во населби во кои 
има повеќе од 300 станови а кои немаат основно 
училиште, како и за набавка на училишни учила и 
училишен мебел за работа на основните училишта 
и на училиштата за насочено образование; за набав-
ка на згради и делови на згради и предмети на опре-
ма за сместување на ученици и студенти; за набавка 
на згради и делови на згради и предмети на опрема 
за општествена и социјална заштита на децата и 
младината; за набавка на згради и предмети на оп-
рема за лекување на- наркоманијата и за набавка на 
згради и предмети на опрема за социјална заштита 
на психички и физички дефектни лица и за соци-
јална заштита на возрасни лица — ако набавката се 
финансира од сопствени средства или од здружени 
средства;". 

Во точка 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„5) за набавка на градежни објекти и предмети 

на опрема од член 1 на овој закон и за набавка на 
патнички автомобили, ако се врши заради замена на 
градежни објекти, предмети на опрема или патнички 
автомобили, расходувани поради физичка дотрае-
ност, а се финансира од непотрошената амортизаци-
ја пресметана до крајот на 1983 година за амортиза-
ционите групи во кои градежните објекти и пред-
метите на опремата за ^производствени и нестопан-
ски дејности и патничките автомобили се распореде-
ни, како и за набавка на градежни објекти, предмети 
на опрема и патнички автомобили како замена за 
градежни објекти, предмети на опрема и патнички 
автомобили кои се продадени или уништени ако се 
врши од средствата остварени од продажба, односно 
од добиениот надомест". 

Во точка 5 став 2 зборовите: „во Номенклатурата 
на средствата" се бришат, а зборовите: „со таа но-
менклатура" се заменуваат со зборовите: „со Номен-
клатурата на средствата за амортизација". 

Во точка 6 по зборот: „основање" се додаваат 
точка и запирка и зборовите: „за набавка на неоп-
ходните канцелариски простории на новооснованите 
организации на здружен труд за вршење на дејност 
на занаетчиски услуги, на договорни организации 
на здружен труд, на занаетчиски и други задруги, 
како и за набавка на неопходните ка,нцелариски 
простории за проширување на дејноста на самоуп-
равните интересни заедници за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на занает-
чиите, угостителите, индивидуалните земјоделски 
производители и превозници; за набавка на неоп-
ходните канцелариски пр-о-стории на корисниците 
на општествени средства кои немаат канцелариски 
простории, а се основани по 1979 година; за набавка 
на неопходните канцелариски простории и предмети 
на опрема за работа на1 хидрометеоролошките за-
води". 

Во точка 7 зборовите: „за вршење на научноис-
тражувачка работа и" се заменуваат со зборовите: 
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„кои наменски служат за вршење на научноистра-
жувачка работа во стопанските ,и општествените 
дејности и за набавка на 'неопходните канцелариски 
простории и предмети на опрема за вршење", а збо-
ровите: „предмети на опрема за вршење на дејноста 
на премерот" се заменуваат со зборовите: „предмети 
на опрема и градежни објекти кои наменски служат 
за вршење на дејноста на премерот". 

Во точка 10 на крајот, по точката и запирката 
се додаваат зборовите: „за набавка на патнички 
автомобили неопходни за давање здравствена, соци-
јална или ветеринарска заштита; за набавка на 
патнички автомобили за авто-мото сојузот, аг?то-мо-
то друштвата и авто-мото клубовите наменети за 
давање помош и информации на патиштата; за на-
бавка на патнички автомобили кои служат за превоз 
на терен при вршење на дејноста на сервисните 
работилници и за поправки и одржување на објекти, 
уреди, машини и постројки; за набавка на патнички 
автомобили кои служат за превоз на терен при-
вршеле надзор над изградбата на одделна градежни 
објекти; за набавка на патнички автомобили кои 
служат за превоз на терен зарад,и вршење на гео-
детски и катастарски работи; за набавка на патнич-
ки автомобили кои служат за превоз на терен зара-
ди вршење на доставна поштенска служба, наплата 
на приходи, вршење на инспекциски работи' и за 
вршење работи на контрола на квалитетот и кван-
титетот во производството на материјали, Полупро-
изводи и производи на сточарството и на другите' 
дејности од областа на земјоделството; за набавка 
на патнички автомобили за вршење на функцијата 
на Авто-мото сојузот на Југославија, како и за на-
бавка на патнички автомобили што служат за обука 
на возачи — ако патничките автомобили се ђд до-
машно производство и ако набавката на тие1 патнич-
ки автомобили се финансира од сопствени средства 
на корисникот на општествени средства кој ја врши 
набавката";. 

Во точка 11 зборовите: „ако-набавката се врши 
поради враќање на електронски сметачи или помо-
шни машини земени од ,странство во лизинг или 
закуп'' се заменуваат со зборовите: ,,ако набавката 
се врши од сопствени деловни средства". 

Во точка 15 зборовите: „за адаптација" се заме-
нуваат со зборовите: „за набавка на неопходните", 
а точката и запирката на крајот се зменуваат со за-
пирка и по тоа се додаваат зборовите: „како и за 
набавка на опрема за автоматско собирање, обра-
ботка и пренос на податоци и неопходна адапта-
ција на простории за сместување на таа onpcrvra од 
страна на заводите за статистика, народните банки 
и информациониот систем на Сојузниот извршен 
совет".. 

Во точка 17, на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и се додаваат три нови точки кои 
гласат: 

„18) за набавка на локали, трафики и опрема 
за вршење на дејноста на лотаријата. ако набавката 
се врши заради вработување на нови работници и 
ако се финансира од сопствени средства на органи-
зацијата што ја врши набавката; за набавка на об-
јекти и опрема за вршење на општествени дејности 
во пограничните општини кои според прописот на 
републиката или на автономната покраина имаат 
третман на неразвиено подрачје, како и за набавка ^ 
на објекти' и опрема потребни за сместување на 
странски ученици и студенти за Бреме на нивното 
школување во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; 

19) за набавка на градежни објекти и опрема од 
член 1 на овој закон, ако претставуваат стечајна 
маса на организации во стечај и ако набавката jce 
врши во постапката пропишана со сојузниот Закон 
за санација и престанок на организациите на здру-
жен труд; 

20) за набавка на објекти за одмор на работни-
ците што се финансираат со средствата за заеднич-
ка потрошувачка". 

Член 3 
Во член 3 точка 1 став 2 по зборот: „материја-

лот" се додаваат зборовите: „кои претставуваат 
претсметковна вредност на "инвестициите за неизвр-
шените работи". 

Во точка 2 став 2 по зборот: „монтажата" се 
додаваат зборовите: „кои претставуваат претсмет-
ковна вредност на инвестицијата за предмети на оп-
рема што не се набавени и работите што не се за-
вршени". 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

408. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера^ 
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И 
ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА 
ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОК-
РИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИ-

РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
па Законот за привремена забрана на давањето га-
ранции и други исправи за обезбедување средства 
од идниот прилив на средства и на давањето кре-
дити и гаранции за покритие на пречекорувањата во 
финансирањето на инвестициите, што го усвои Соб-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 21 јуни 1983 година. 

П бр. 25)2 
21 јуни 1983 година ' -

Белград 

Претседател 
па Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАН-
ЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА 
И ПА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА 
ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИ-

НАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на давањето 

гаранции и други исправи за обезбедување средства 
од идниот прилив на средства и на давањето креди-
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ти и гаранции за покритие на пречекорувањата во 
финансирањето ,на инвестициите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 76/82) во член 1 по ставот 2 се додава нов 
став 3 ној гласи: 

„Како потврди и други исправи од став 2 на 
овој член се сметаат исправите со кои корисникот на 
општествени средства — инвеститор, според, пропи-
сот на републиката односно на автономната пок-
раини, и докажува на надлежната служба на опште-
ственото книговодство дека обезбедил средства за 
финансирање на инвестицијата, освен исправите со 
кои го докажува обезбедувањето на средства за ин-
вестицијата која се финансира: 

1) од сопствени или од здружени средства што 
се издвоени на посебна сметка к а ј надлежната 
служба на општественото книговодство за таа ин-
вестиција; 

2) од самопридонес на граѓаните; 
3) со доброволни работни акции; 
4) од страна на Југословенската народна армија, 

без надомест." 
Во досегашниот став 3 ној станува став 4, точка 

3 се менува и гласи: 
,,З) давањето потврди односно други исправи со 

кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на 
средства од странски кредити и вложување на сред-
ства од странски лица." 

Во досегашниот став 4 ној станува став 5, збо-
ровите: „став 3" се заменуваат со зборовите: „став 4". 

Член 2 
Во член 2 ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2 зборо-

вите: „што претежно (повеќе од 50%) се наменети за 
производство на стоки или за давање на услуги за 
извоз, односно" и зборовите: „и за станбена изград-
ба" се бришат. 

Во досегашниот став 4 ко ј станува став 3, збо-
ровите: „став 3" се заменуваат со зборовите: 
„став 2". 

Во досегашниот став 5 кој станува став 4, збо-
ровите: „став 3" се заменуваат со зборовите: „став 
4", а зборовите: „освен инвестициите од став 2 на 
овој член" се бришат. 

Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 3 
По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Одредбите од овој закон не се применуваат на 

финансирањето на инвестициите за следните на-
мени: 

1) реконструкција, модернизација и изградба на 
капацитети кои повеќе од 50% се наменети за про-
изводство на С Т О К И И Л И давање услуги за извоз, пре-
тежно на конвертибилното подрачје; 

2) производство на хидроенергија, термоенергија 
врз база на јаглен и нуклеарно гориво, нови В И Д О Ј А 
енергија вклучувајќи го развојот на мрежата за 
пренос, трансформација на електрична енергија и 
изградба на диспечерски центри за управување со 
електроенергетскиот систем; 

3) производство и прерботка на јаглен; 
4) производство на нафта, производство и пре-

нос на природен и на технички гасови; 
5) изградба на постројки за секундарна прера-

ботка на нафта; 
6) производство на основни метали: изградба на 

рударски капацитети, облагородување и з б о г а т у в а њ е -,' 
на железна руда и руди на обоени метал,и, топилни-
ц а електролизи и челичарници; 

7) производство и примарна преработка на базни 
хемиски производи: сулфурна и фосфорна кисели-
на, амонијак, етил ен и пропил ен, винил хлорид, сти-
род, толуолдиизоцијанат, линеарен алкилбензол, 
синтетички каучук и фармацевтски суровини; 

8) истражување на наоѓалишта на јаглен, нафта 
и природен гас, железна руда и руди на обоени 
метали; 

9) производство на основни производи на ш у -
марството; создавање услови за користење на шум-
скиот фонд, механизирање на производството, про-
ширување на шумскиот фонд со подигање на план-
тажи на брзорастечки видови дрвја и пошумување 
и мелиорирање; 

10) производство на основни земјоделски "произ-
води: жита, млеко, месо, зеленчук под пластеници 
и стакленици, волна и индустриски растенија и соз-
давање услови за зголемување на производството на 
тие производи под кои се подразбира приведување 
на земјиштето кон култура и проширување на об-
"работливите површини, хидромелиорација, комаса-
ција и др.; 

11) производство и дистрибуција на вода; 
12) реконструкција и модернизација на магис-

тралните правци во железничкиот сообраќај: Је -
сенице-Љубљана-Загреб-Ниш-Скопје-Ѓевгелија, со 
кракот Ниш - ДимИтровград и Лапово-Кралево-Косо-
во Поле-Скопје; Суња-Босанки Нови-Книн-Сплит; 
Суботица-Винковци; делницата од пругата Тито- ' 
град-Скадар и граничните станици на југословен-
ските железници — МАВ; капитален ремонт, елек-
трификација со сигнално-сигурносни уреди и пос-
тројки (СС) и телекомуникациони уре,ди и постројки 
(ТЕ) и реконструкција на железничките јазли и р а н -
жирни станици; набавка на влечни и возни средства; 

13) продолжување на изградбата на Автопатот 
„Братство-единство" и на делниците на Автопатот 
„Север-југ" и изградба на тунелот „Караванки"; 

14) изградба на бродови во домашните бродогра-
дилишта за потребите на домашната флота во по-
морскиот и речниот сообраќај; 

15) полагање на коаксијален кабел низ централ-
ниот дел на Југославија „Централкабел" и по дол-
жината на делниците на Автопатот „Братство-един-
ство", и магистрални телекомуникациони објекти и 
уреди на организациите на ПТТ сообраќај за овие 
објекти; 

16) изградба на капацитети на интегралниот 
транспорт; 

17) изградба на основни сместувачки капацитети 
и на комплементарни капацитети ,со кои се проши-
рува и збогатува понудата за странските туристи; 

18) станбена изградба со неопходната комунална 
инфраструктура; 

19) отстранување на последиците од земјотреси 
и од други елементарни непогоди, и 

20) за инвестиционите програми на организаци-
ите на здружен труд што произведуваат вооружу-
вање и воена опрема, на која дал согласност Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана или во чие 
финансирање учествува тој; 

Банката може да дава кредити за намените од 
став 1 на овој член во рамките што се утврдени со 
Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
птопа и парична политика и на заедничките основи 

на кредитната политика во 1083 година („Службен 
нист па СФРЈ", бр. 77/82)". 

Член 4 ' 
Во член 4 став 1 томка 2, на крајот, точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка, која гласи: 
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,.З) ако дава кредити за намените од член 2а на 
овој закон, над рамките што се утврдени со Одлука-
та за целите и задачите на заедничката емиоиона и 
парична политика и на заедничките основи на креди-
тната политика во 1983 година (член 2а став 2)". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

409. 
Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 3 од Законот за Советот на федерацијата , 

^Собранието на СФРЈ , на предлог од Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија , на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 9 јуни 1983 и на седницата на 
Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА Ф Е -

ДЕРАЦИЈАТА 

За членови на Советот на федерацијата се Из-
бираат: 

1. Марин Цетиниќ, од СР Хрватска и 
2. Осман Карабеговиќ, од СР Босна и Херцего-

вина. 

Собрание на С Ф Р Ј 

АС бр. 210 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

-и покраините, 
Антон Бубиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазли ја , с. р. 

410. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 40 став 3 од Законот 
за основите на општествениот систем на информира-
њето и за информативниот систем на федерацијата , 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 21 јуна 1933 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОВЕ-
ТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОР-
МИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Советот за општествениот систем на информира-
њето на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија го сочинуваат: 

1. Лојзе Скок, претседател на Советот, делегат 
во Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј ; 

2. Батриќ Јовановиќ, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на С Ф Р Ј ; 

3. Мито Чаловски, член на Сојузниот извршен 
совет и сојузен секретар за информации; 

4. Душан Челебиќ, секретар на Секцијата на С К 
ССРНЈ за оиштествеоо-политички систем; 

5. Емин Добарџиќ, член на Претседателството на 
Стопанската комора на Југославија ; 

6. Горѓе Лазиќ, член "'на Претседателството на 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија ; 

7. Мухамед Бегиќ, (претседател на Комисијата н а 
Собранието на СР Б и Х за информирање; 

8. Миомир Радуновиќ, помошник на републич-
киот секретар за внатрешни работи на СР Црна 
Гора; 

9. Иван Силјан, претседател на Одборот на Са-
борот на СР Хрватска за информирање; 

10) Ксенија Гавриш, претседател на Комисијата 
на Собранието на СР Македонија за информирање; 

11. Владо Безник, претседател на Комисијата на 
Собраниео на СР Словенија за информирање; 

12. претставник на Собранието на СР Србија; 
13. Р е ф к и Даути, делегат н а Собранието на САП 

Косово; 
14. Стеван Ѓокановиќ, директор на Покраина 

киот завод за статистика на САП Војводина; 
15. д - р Десанка Икиќ, директор на Републич-

киот завод за статистика на СР Б и Х ; 
16. м - р Љубомир Јакимовски, уредник на Р а -

диотелевизија Скопје ; 
17. д - р Ј а н к о Јанковиќ, вонреден професор на 

Ел б и р о т е х н и ч к и о т факултет во Тито град; 
18. Никола Марковиќ, директор на Заводот за 

информатика на град Белград ; 
19. д - р Горѓе Надрљански, декан на Педагошко-

-техничкиот факултет во Зрењанин; 
20. д - р Б о ј а н Конвалинка , советник во И з в р ш -

ниот совет на СР Словенија ; 
21. Весељко Велчиќ, претседател на Работовод-

ниот одбор на Библиотечко-информативниот центар 
на Хрватска и директор на Националната свеучи-
лишна библиотека во Загреб. 

Собрание на С Ф Р Ј 

АС бр. 219 
21 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Аслан Фазли ја , с. р. 
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411. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за 

паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за цели-
те и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1933 година („Службен лист на СФРЈ", 
број 77/82) и Резолуцијата за политиката на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година („'Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 77/82), по предлог од На-
родната банка на Југославија врз основа на соглас-
ност на надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛР1-

ТИКА ВО 1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и за -
дачите на заедничката емисиона и парична полити-
ка и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/83 и 30/83), во точка 2 став 1, во уводната рече-
ница бројот: „75.600,000.000" се заменува со бројот: 
„87.600,000.000", а во одредбата под 2 бројот 
„70.600,000.000" - со бројот: „82.600,000.000". 

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

Е. п. бр. 332 
16 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

412, 

Брз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛАТА НА 
МАСА - АВТОМАТСКИ БАГИ НА ТРАНСНОРТНА 

ЛЕНТА, СО КЛАСА НА ТОЧНОСТ 1 И 2 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови за мерилата на маса — ваги на транспорт-
на лента^оо класа на точност 1 и 2 (во натамошниот 
текст: вагите). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се 
означуваат со скратената ознака МУС.М-7/1. 

Член 2 
Под ваги, во смисла на овој правилник, се под-

разбираат ваги: 
1) кои служат за определување на масата на 

транспортиран материјал под влијание на силата на 
гравитација врз тој материјал; 

2) кои не бараат интервенција од опслужувач во 
текот на мерењето. 

Член 3 
Вагите го мерат транспортираниот материјал врз 

принципот на: 
1) собирање на поединечни мерења (ваги со такт); 
2) непрекинато собирање. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења:. 
1) вредност на поделокот (на покажувачот на 

збирот — dt, на покажувачот на нула — da на пока-
жувачот на контрола — dk) е вредноста изразена во 
единица на маса и претставува најмала поделба на 
непрекинатата скала, односно разлика на две после-
дователни прекинати покажувања; 

2) активна должина на мостот е големината со 
помош на која се определува масата на материјалот 
коЈа го оптоварува мостот и е еднаква на полузбирот 
на растојанието на крајните мерни валјаци на мо-
стот и на растојанието на нивните соседни валјаци 
надвор од мостот. Ако вагата има само еден мерен 
валјак, активната должина на мостот е еднаква на 
половината од растојанието на неговите соседни вал-
јаци; 

3) опсег на мерење на вагата е подрачјето на ме-
рење ограничено со најмалата и со најголемата вред-
ност на масата која може да се мери, а во кое греш-
ките на мерењето се во границите пропишани со 
овој правилник; 

4) минимално измерена маса е најмалата маса 
која' смее да се мери на вагата; 

5) максимален проток (Qmax) е масата што ќе ја 
измери вагата во единица време, при што приемни-
кот на оптоварувањето има максимално оптовару-
вање; 

6) минимален проток (Qmin) е масата што ќе ја 
измери вагата во единица време и е еднаков на 20% 
од максималниот проток? (Qmin " 20% Qmax); 

7) контролна вредност е масата-што ја покажува 
покажувано^ кога позната маса ќе се стави на при-
емникот на оптоварување, при неоптоварена лента 
која се врти за претходно определен цел број на 
обрти; 

8) проверка со симулација е проверка на мерни-
те елементи, во која се симулира движењето на лен-
тата односно дејството на масата; 

9) повторливост на покажувањето на масата на 
вага е совпаѓање на резултатите од мерењата при 
повторени мерења на иста маса во непроменети ус-
лови. 

П. Својства на конструкцијата 

Член 5 
Вагите, во смисла на овој правилник, мораат да 

ги имаат следните склопови: 
1) приемник на оптоварување; 
2) мерен склоп; 
3) пренесувач на движења; 
4) покажував на збирот на масата; 
5) покажувач на нула. 
Покрај склоповите од став 1 на овој член, вагите 

можат да ги имаат и следните склопови: 
1) покажувач на парцијалниот збир на масата; 
2) покажувач на протокот; 
3) уред за контролно и-спитување. 

Член 6 
Приемник на оптоварување е дел од вагата што 

служи за прием на масата што се мери, 
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Мерен склоп е дел од вагата што служи за мере-
ње на масата и ^а давање на информации за масата 
што ја пренесува транспортерот оо лента. 

Пренесувач на движења е дел од вагата што да-
ва информација за брзината на лентата. 

Покажувачот на збирот на масата дава инфор-
мација за вкупната маса на транспортираниот мате-
ријал што ќе протече преку приемникот на оптова-
рувањето. 

Член 7 
Покажувачот на нула го покажува збирот на ма-

сата при цели обрти на празна лента. Покажувачот 
на нула може да биде ^автоматски , полуавтоматски 
и автоматски. 

Покажувачот на парцијалниот збир на масата 
дава информации за масата на транспортираниот ма-
теријал што ќе протече преку приемникот на опто-
варување за 'определено време. 

Покажувачот на протокот го покажува момен-
талниот проток на масата (што ја пренесува тран-
спортерот) во единица време или во проценти на мак-
сималниот проток. 

Уредот за контролно испитување служи за испи-
тување на работата на вагата со контролни тегови 
или на друг начин кој дава иста сигурност на испи-
тувањето при неоптоварен лента. 

Член 8 
Склоповите на вагата наведени во член 6 од овој 

правилник мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) Транспортната лента мора да биде така изра-
ботена што масата по единица должина да биде по-
стојана, а споевите не смеат да предизвикаат растрој-
ства при работата; 

2) затегнатоста на лентата мора да биде иста по 
целата должина и под нормални услови на работа 
не смее да дојде до лизгање меѓу лентата и шпански-
от барабан; 

3) брзината и должината на лентата треба да би-
дат такви што да овозможат постигање на соодветна 
точност за вагата пропишан со овој правилник; 

4) поставувањето на носачи на лентата и мон-
тажата на лентата не смеат да предизвикаат додат-
ни грешки; 

5) валјаците на мостот со соседните валјаци мо-
раат да лежат во иста рамнина и не смеат да имаат 
ексцентричност поголема од 0,2 mm; 

6) транспортерот мора да биде опремен со чистач 
на Транспортната лента за мерење на леплив одно-
сно влажен материјал; 

7) ако вагата е поставена на коса лента, наклонот 
на лентата на тој дел не смее да биде поголем од: 

а) 60 за ваги со класа на точност 1; 
б) 120 за ваги со класа на точност 2; 

8) аголот на отворот на лентата не смее да биде 
поголем од: 

а) 20о за вати со класа на точност 1; 
б) 30о за ваги со класа на точност 2; 

9) вагата мора да биде поставена така што да 
биде заштитена од надвооешни влијанија врз точно-
ста на резултатите на мерењето; 

10) покажувачот на збирот треба да овозможи 
сигурно и едноставно читање на резултатите; 

11) поделокот на покажувачот на парцијалниот 
збир мора да му одговара на поделокот на покажу-
вачот на збирот; 

32) покажувачот на збирот мора да биде таков 
што да овозможи отчитување на вредноста на коли-
чеството на материјалот што вагата ќе го измери при 
максимален проток, најмалку за 10- часови работа. 

Член 9 
Поделоците на покажувачот на збирот и на пар-

цнјалниот покажувач мораат да имаат вредности из-

разени во форма на 1 X 10и, 2 X 10а или 5 X 
X 10п, каде што п е цел број — позитивен, негативен 
или еднаков на нула. 

Поделокот на покажувачот на нула и поделокот 
на контролниот покажувач не мораат да ги исполну-
ваат условите од став 1 на овој член. 

Член 10 
На вагите мораат да бидат предвидени места за 

ставање на жиг. Местата мораат да се изберат така 
што отпечатокот на жигот: 

1) да не влијае, врз точноста на мерењето; 
2) да не овозможува дејства со кои може да се 

влијае врз точноста на мерењето; 
3) да биде лесно видлив. 

III. Мерно-технички особини 

Член 11 
Вагите мораат да се употребуваат во опсег на 

мерење на маса од 20% од максималниот проток до 
максималниот проток. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
мерењето на маса помала од 20% од максималниот 
проток може да изнесува најмногу 2 % од вкупното 
време на мерењето, а мерењето во опсегот на мерење 
од 20% до 50% од максималниот проток ,— најмногу 
15% од вкупното време на мерењето. 

Член 12 
Поделокот на покажувачот на збирот (dt) за вати 

со класа на точност 1 мора да биде помал или една-
ков на 0,05%, а поголем или еднаков на 0,002% од 
вкупната маса што ќ е ја измери вагата за еден час 
при максимален проток. 

Член 13 
Поделокот на покажувачот на збирот (dt) за вати 

со класа на точност 2 мора да биде помал или ед-
наков на 0,1%, а поголем или еднаков на 0,004% од 
вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час 
при максимален проток. 

Член 14 
Поделокот на покажувачот на нула (do) за ваги 

со класа на точност 1 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,005% од вкупната ма-

са што ќе ја измери вагата за еден час при макси-
мален проток, за непрекинато покажување; 

2) помал или еднаков на 0,0025"% од вкупната ма-
са што ќе ја измери вагата за еден час при макси-
мален проток, за прекинато покажување. 

Поделокот на покажувачот на нула (dc) не смее 
да биде поголем од поделокот на покажувачот на 
збирот (dt). 

Член 15 
Поделокот на покажувачот на нула (do) за ваги 

со класа на точност 2 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,01% од вкупната маса 

што ќе ја измери вагата за еден час при максимален 
проток, ,за непрекинато покажување; 

2) помал или еднаков на 0,005% од вкупната ма-
са што ќе ја измери вагата за еден ^ас при макси-
мален проток, за ,прекинато покажување. 

Поделокот на покажувачот на нула (dc) не смее 
да биде поголем од поделокот на покажувачот на 
збирот (dt). 

Член 16 
Поделокот на контролниот покажувач (dk) за ва-

ти оо класа на точност 1 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,2 од максимално из-

мерената маса за непрекинато покажување; 
2) помал или'еднаков на 0,1% од минимално из-

мерената маса, за прекинато покажување. 
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Поделокот на контролниот покажувач не смее да 
биде поголем од поделокот на покажувачот на зби-
рот (dt). 

Член 17 
Поделокот на контролниот покажувач (dk) за ва-

ти со класа на точност 2 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,4% од минимално из-

мерената маса, за непрекинато покажување; 
2) помал или еднаков на 0,2% од минимално из-

мерената маса, за прекинато п-окажување. 
Поделокот на контролниот покажувач не смее да 

биде (поголем од поделокбт на покажувачот на зби-
рот (dt). 

Член 13 
Границите на дозволените грешки (во натамош-

ниот текст: ГДГ) се определуваат за количеството на 
материјал што ќе го измери вагата за определен вре-
менски период, а кое е еднакво или поголемо од ми-
нимално измерената маса. 

Член 19 
Вредноста на минимално измерената маса (Qmin) 

мора да биде еднаква или поголема од: 
1)'масата што ќе ја измери вагата при максима-

лен проток за еден обрт на лентата — за класите 1 
и 2; или 

2) 2% од збирот на масата за еден час при макси-
мален проток или 200 поделоци од покажувачот на 
збирот, за ваги со класа 1, односно 1% од збирот на 
масата за еден час np^i максимален проток или1 100 
поделоци од покажувачот на збирот, за ваги со кла-
са 2. 

Член 20 
ГДГ при прегледот (прв и повремен) и при ТУР-

СКОТО испитување изнесуваат: 
1) 0,5% од збирот на масата за секој проток меѓу 

20% од максималниот проток и максималниот про-
ток, за ваги со класа на точност 1; 

2) 1% од збирот на масата за секој проток ,меѓу 
20% од максималниот проток и максималниот про-
ток, за ваги со класа на точност 2. 

Член 21 
ГДГ ЕО работата можат да изнесуваат двапати 

повеќе од ГДГ пропишани во член 19 од овој пра-
вилник. 

Член 22 / 

ГДГ на нула, при неоптоварен вага за цел број 
на обрти на лентата, не смеат да надминат 0,1% за 
класата на точност 1, односно 0,2% за класата на то-
чност 2, од максималниот проток за време на трае-
њето на прегледот. 

Член 23 
Стабилноста на покажувањето на вредноста нула 

не смее да ги надмине следните проценти tea збирот 
па масата за еден час при максимален проток: 

Ј) 0,0035% — за класа на точност I; 
2) 0,007% — за класа на точност 2. 

Член 24 
ГДГ што се пропишани во чл. 20 и 21 од овој пра-

вилник се коригираат за вредноста на половината на 
поделокот на покажувачкиот уред, при прекинато 
-покажување. 

Член 25 
Ако вагата има повеќе покажувачи на збирот и 

печатачи на збирот на масата, нивните покажувања 

мораат да бидат во ГДГ пропишани во чл. 20 и 21 од 
овој правилник. 

Разликата меѓу покажувачките вредности на по-
кажувач от на збирот и на печатачот на збирот, спо-
редувајќи ги кои и да се две вредности меѓусебно, 
не смее да биде поголема од еден, прекинат поделок. 

Член 25 
ГДГ при симулација на оптоварување, за ваги со 

класа на точност 1, изнесуваат: ^ 
1) 0,35% од измерената маса, за проток меѓу 20% 

од максима л ћиот проток и максималниот проток; 
2) 0,35% од измерената маса со проток од 20% 

од максималниот проток, за протоци меѓу 5 % и 20% 
од максималниот проток. 

Член 27 
ГДГ при симулација на оптоварување, за вати со 

класа на точност 2, изнесуваат: 
1) 0,7% од измерената маса, за проток меѓу 20% 

од максималниот проток и максималниот проток; 
2) 0,7% од измерената маса с-о проток од 20% од 

максималниот проток, за пророци меѓу 5% и 20% од 
максималниот проток. 

Член 28 
Вагата мора да им одговара на условите пропи-

шани со овој правилник ако: 
1) температурата се менува од —10оС до +40 о С; 

Ако температурното подрачје отстапува од наведе-
ното, мора да биде назначено на вагата и не смее да 
биде помало од 30оС; 

2) напонот на изворот на електрична енергија се 
менува од — 15% до + 10% од номиналната вред-
ност; 

3) фреквенцијата се менува за ± 2% од номи-
налната вредност. 

Член 29 
З а промена на температурата од 10оС, под услов 

да не надмине 50С на час, покажувањето на пока-
жувачот на нула не смее да се менува повеќе од 
0,07% за вага од класата 1, односно 0;14% за ваги од 
класата 2, од измерената маса. 

IV. Натписи и ознаки 

Член 30 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани 

на еден од јазиците и писмата на народите, односно 
народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, до-
бро видливи во работни услови и напишани така што ' 
да не можат да се избришат или симнат. 

Член" 31 
Натписите и ознаките мораат да бидат напиша-

ни на видно место на вагата или на натписна плочка 
и мораат да содржат податоци за: 

1) фирмата односно називот или знакот на про-
изводителот ; 

2) типот на вагата; 
3) серискиот или фабричкиот број на вагата и 

годината на производство; 
4) протокот: QmH Qmax ; 
5) вредноста на поделоците (dc, d t и dk); 
6) ознаката на класата на точност; 
7) службената ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, ако вагата е типски испитана; 
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8) температурниот опсег, ако е поинаков од оп-
сегот од - 10оС до + 40оС; 

9) електричниот приклучок (напонот и фреквен-
цијата). 

V. Преодна и завршна одредба 

Член 32 
Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите про-

изведени до 31 декември 1983 година, за кои постои 
одобрение од Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, мораат да го исполнуваат само условот про-
пишан во член 20 од овој правилник. ч 

Член 33 " 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-9192/82/1 
21 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

. 1 и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

7) Телефонски симетричен кабел 
за високи фреквенции со воздушно-
-хартиема изолација TD 20, TD 21, 
TD 22, TD 23, TD 25, TD 26 - - - JUS N.C4.420 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за гајтани и кабли за телекомуникации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/63). 

Со денот на влегувањето во сило на овој пра-
вилник престанува да в а ж и Решението за југосло-
венските стандарди за телефонски кабли („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 39/58). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да в а ж и Решението за југосло-
венскиот стандард за кабли за телекомуникации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/63). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-7754/1 
21 мај 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот зквод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

413. 

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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ КАБЛИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Нискофреквентни телефонски 
кабли за поголеми далечини TD 00, 
TD 02, TD 05, ТD 07, TD 10, TD 15 - JUS N.C4.400 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за кабелската индустрија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59): 

2) Монтажен телефонски кабел 
со лакхартиена изолација и со олов-
на обвивка, ТС 10 - - - - - JUS N.C4.11Q 

3) Разводен кабел со изолација и 
со обвивка од PVC-маса, TR 41 - - JUS N.C4.241 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за галвански елементи и кабли за телекомуникации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21 /60); 

4) Монтажен кабел со изолација 
од лак и памук и со оловна обвивка 
ТС 30 - - - - - - - - JUS N.C4.130 

5) Групни телефонски кабли за 
месни мрежи - , ТК 05, ТК 07, ТК 15, 
ТК 17 - - - - - - - - JUS N.S4.305 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за телекомуникациони кабли („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/62); 

6) Телефонски кабли со изолаци-
ја и обвивка од полиетилен за месна 
мрежа ТК 30„ ТК 31, ТК 32 - - - JUS N.C4.330 

414. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 
16 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банкет на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 од Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1983 година („Службен лист 

4 на СФРЈ", бр. 77/82), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА ' 
АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетар-
но-кредитиата политика утврдени во точ. 2 до 4 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година, со оваа од-
лука се регулираат обемот и динамиката на порас-
тот на нето домашната актива и на пласманите на 
основните и здружените банки (во натамошниот 
текст: банките). 

2. Банките се должни да обезбедат: 
1) порастот на нивната нето домашна актива да 

изнесува до 3,9% на 31 јули 1933 година; 
2) порастот на нивните пласмани да изнесува до 

4,4% на 31 јули 1985 година. 
Банките кои даваат кредити за сезонски залихи 

на пченица од родот на 1983 година и кредити за 
извоз на стоки и услуги можат својата нето домаш-
на актива и вкупните пласмани да ги зголемат над 
порастот утврден во став 1 од оваа точка, и тоа: 

а) за износот на порастот на кредитите за про-
изводство и залихи на пченица над процентот од 
став 1 одредба под 2 на оваа точка, под услов: тој 
пораст да го усогласат со пропишаниот лимит на ј -
доцна до 31 октомври 1983 година, кредитите за про-
изводство и залихи на пченица да ги наплатуваат 
во согласност со пропишаните рокови односно со 
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состојбата на залихите и да не отстапуваат не-
искористениот дел од порастот на пласманите во 
смисла на точка 6 од оваа одлука. 

б) за остварениот пораст на кредитите за извоз 
на стоки и услуги во јули 1983 година, а најмногу 
во височина до 5% од тие кредити со состојба на 
30 јуни 1933 година. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат кредитите за инвестиции во 
основни средства — освои кредитите за изградба на 
енергетски објекти што користат домашни извори 
на енергија, на објекти во областа на примарното 
земјоделско производство, на објекти чие производ-
ство претежно е ориентирано кон извоз, на опреде-

л е н и објекти за'производство на основни суровини 
со кои трајно се супституира увозот, инвестициони-
те кредити за модернизација на-железницата, како 
и инвестиционите кредити за унапредување на сто-
панската дејност дадени на населението врз основа 
на продажба на девизи — да не можат да се зго-
лемуваат над тие кредити со состојба на 31 декем-
ври 1982 година. 

При утврдувањето на порастот, во смисла на 
одредбите од оваа точка, не се зема предвид пора-
стот по основ на промена на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива, во смисла 
на одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, се сме-
та во однос на книговодствената состојба на таа 
актива на 31 декември 1982 година, според пропи-
шаниот образец КЊ-БИФО. 

Порастот на пласманите од одредбата под 2' на 
став 1 од оваа точка се смета во однос на книговод-
стената состојба на тие пласмани на 31 декември 
1982 година, според образецот К Њ - Б И Ф О . 

За износот на непокриеното пречекорување на 
пласманите на 31 декември 1982 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од од-
редбата под 2 на став 1 од оваа точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа 
одлука, ги опфаќа пласамните на банките и друга-
та актива и пасива во нето износ. 

4. Под кредити и други пласмани на банките, во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат 
кредитите и другите пласамни тито банките им ги 
даваат на организациите на здружен труд и на дру-
ги општествени правни лица, интерни банки, гра-
ѓански правни лица и граѓани, освен кредитите и 
другите пласмани што им ги даваат на банките, на 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка, На пазарот на пари и хартии од вред-
ност и на Поштенската штедилница. 

5. Под нето домашна актива и пласмани, во 
смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлика, не се подраз-
бираат пласамните од средствата на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини и пласманите од дополнителните и 
посебните средства што се користат за побрз развој 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а 
најмногу во височина на остварениот прилив на 
средства за тие намени, пласманите за обнова и из-
градба на подрачјата што настрадале од земјотрес 
и кред,итите во смисла на Законот за земање опре-
делени CTOKOEI-ТИ кредити во странство во 1983 и 
1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83). 

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел од порастот на пласманите, 
освен во случаите од точка 2 став 2 на оваа одлу-
ка, до обемот на пропишаниот пораст утврден за 
секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба 
под 2 и став 7 од оваа одлука. 

Банките 'меѓусебно го отстапуваат односно го 
примаат неискористениот дел на порастот на плас-
маните, во смисла на оваа точка, однапред до 25 во 
месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го от-
стапуваат не може да биде пократок од 20 дена. За 
отстапениот односно примениот дел од неискори-

стениот пораст на пласманите, во смисла на оваа 
точка, банката е должна да ја извести надлежната 
народна банка, во рок од три дена од денот на отстапу-
вањето односно примањето на неискористениот дел на 
можниот пораст на пласманите, и тоа со доставува-
ње на фотокопија од склучениот договор или само-
управната спогодба меѓу банките или меѓу здруже-
ната банка и основните банки — членки на таа 
здружена банка за меѓусебно отстапување и при-
мање на неискористениот дел од порастот на плас-
маните. 

Банките ка ј кои порастот на пласманите од точ-
ка 5 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден 
во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука не мо-
жат да го отстапуваат неискористениот дел од по-
растот на пласманите,ѕ освен ако им го отстапуваат 
на банките во рамките на иста здружена банка од 
територијата на републиката односно од територи-
јата на автономната покраина к а ј к о ј а е членка и 
банката која отстапува, или на банките во рамките 
на исто здружение на банкарски организации, ако 
на територијата на републиката односно автоном-
ната покраина нема здружена банка. 

7. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите од оваа одлука, банките се должни 
на надлежната народна банка да и доставуваат из-
вештаи за остварениот пораст на нето домашната 
актива и на пласманите, според книговодствената 
состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи ги 
доставуваат во рокот пропишан за доставување на 
билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните 
чбанки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на нето домашната актива и на плас-
маните на банките на ниво на републиката односно 
автономната покраина и по еден примерок на при-
мените индивидуални извештаи од банките, во рок 
од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 
на оваа точка. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука бан-
ките ќе ги доставуваат според образецот што ќе го 
утврди Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 38 
17 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
- на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с .р. 

415. 

Врз основа на член 8 од Законот за вршењето на 
менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија (,,Службен лист на 
СФРЈ', бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
РАБОТЕЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
РАКУВАЊЕТО СО ЧЕКОВИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА А КОИ 

ГЛАСАТ НА ДИНАРИ 

1. Во Одлуката за начинот на работењето и за 
условите и начинот на ракувањето со чековите што 
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ги издава Народната банка на Југославија а кои 
гласат на динари („Службен . лист на СФРЈ", бр. 
77/82), во точка 3 ставот 2 се менува и гласи: 

„Поништувањето на исплатен чек од став 1 на 
оваа точка се врши со перфорирање на чекот". 

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

О. бр. 39 
17 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

416. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на 

СФРЈ, во врска со точка 19 од Резолуцијата за по-
литиката на остварувањето на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82), 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини склучуваат: 

д о г о в о р 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

Член 2 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покра,ини се согласни дека, во рамките на 
своите права и должности, ќе преземат мерки и 
активности за поттикнување на организираниот' от-
куп на пченица од родот на 1983 година, вклучува ј -
ќи ги и даночните и други олеснетава, заради обез-
бедување на планираниот обем на откупот со кој 
ќе се задоволат потребите на Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
откупот на пченица од родот на 1933 година ќе се 
врши само преку организациите на здружен труд 
кол се занимаваат со откуп, промет и преработка 
на пченица. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни^ дека, 

во рамките на своите права и должности, ќе пре-
земат мерки со кои ќе ги обврзат организациите на 
здружен труд што вршат организиран откуп на 
пченица од родот на 1983 година, на производите-
лите на пченица кои продале пченица од родот на 
1983 година приоритетно да им обезбедат репродук-
ционен материјал (семе, минерално ѓубриво, сред-
ства за заштита на растенијата, гориво и добиточна 
храна). 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и актив кости со цел организациите на здру-
жен труд кои се занимаваат со откуп и промет на 
пченица да вршат откуп на пченица од родот на 
1983 година по пропишаните највисоки цени, и 
тоа за: 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, со овој договор 
да ги утврдат заедничките обврски, одговорности и 
мерки за организиран откуп на пченица од родот 
на 1983 година на единствениот југословенски пазар. 

Откупот на пченица по републиките и автоном-
ните покраини треба да изнесува: 

— тони — 

205.000 55,3 
135.000 45,2 
64.000 36,0 

748.000 49,6 
700.000 59,5 

1.140 9,5 
1,730.000 84,5 

60.000 20,6 

Дин/kg 
1) пченица од I класа 15 
2) пченица од II класа 14 
3) пченица од III класа 13 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републики-

те и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој договор, се 
согласн,и, во рамките на сво-ите права и должности, 
да предложат утврдување на единствена откупна 
премија за пченицата од родот на 1983 година во 
износ од 1 динар rto еден ки,лограм, односно 1,25 ди-
нари по 1 килограм брашно, и таа премија да им се 
исплатува на производителите на пченица при от-
куп односно на производителите на брашно при t 
купување. 

Член 6 
Извршните совети ча собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој договор, 
се согласни дека, во рамките на своите права и дол-
жности, ќе преземат мерки и активности за поттик-
нување на организациите на здружен труд одна-
пред да договараат испорака на пченица или браш-
но и во меѓусебните односи да ги разрешат праша-
њата за начинот на исплата на премиите на произ-
водителот на пченица од родот на 1983 година за ис-
порачаните количини на пченица или брашно, зара-
ди рамномерна снабденост на единствениот пазар. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни да му 

предложат на Советот на гувернерите на Народна-
та банка на Југославија да утврди: 

1) стапката на реесконт за кредитирање на за-
лихите на пченица од родот на 1983 година да се 
зголеми на 70%, со тоа што за Монетарните ефекти 

СР Босна и 
Херцегов-ина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија без 
териториите на 
САП 
СР Хрватска ^ 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

455.000 384.800 
338.000 299.000 
233.200 178.100 

1,547.200 1,507.200 
1,318.000 1,176.100 

11.400 12.000 
1,780.000 1,846.699 

316.400 290.100 
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на зголемувањето на стапките на реесконт и за 
ефектите на порастот на п р о и з в о д и т е л и т е прода-
жни цени да се зголемат рамките на примарната 
емисија; 

2) при пропишувањето на ограничување на обе-
мот и динамиката на порастот на пласманите на 
банките да се овозможи несмеќавано кредитирање 
на откупот на залихите на пченица од родот на 1983 
година, со обврска на банк,ите што ги кредитираат 
тие залихи до крајот на годината да ги усогласат 
своите пласмани со пропишаниот обем на порастот 
на пласманите. 

Реесконтен кредит за кредитирање на залихите 
можат да користат организациите на здружен труд 
кои пченицата ја користат за производство на 
шно, а ја откупуваат по цените од член 4 на овој 
договор. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

преземат мерки со цел, во согласност со прописите, 
на организациите на здружен труд кои не вршат 
организиран откуп и промет на пченица по цените 
од член 4 на овој договор да им се одземе правото 
на реесконтен кредит од член 7 на овој договор и 
дотогаш користениот кредит да се наплати, а за таа 
цел Сојузниот пазарен инспекторат и органите на 
пазарните инспекции на републиките и автономни-
те покраини ќе преземаат ефикасни мерки за кон-
трола и ќе поднесуваат пријава до народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини за преземање на мерките од точка 8 во 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1983 
година. 

Член 9 
Сојузниот извршен совет, како учесник на овој 

договор, ќе донесе пропис со кој организациите на 
здружен тр.уд кои се занимаваат со преработка на 
пченица ќе се обврзат на индивидуалните земјодел-
ски производители на пченица да им продаваат 
трици во количина од најмалку 100/о од продадена-
та пченица на таа организација, ако тоа го бара 
производителот на пченица. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни дека во 

рамките на своите права и должности ќе преземаат 
мерки и активности услугите на комбајнирање и 
вршидба да се наплатуваат во пченица и така ос-
тварените количини да им се продаваат на органи-
зациите кои се занимаваат со откуп, промет и пре-
работка на пченица. 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

во рамките на своите права и должности, ќе презе-
мат мерки надлежните органи да ги преземаат мер-
ките предвидени со закон по итна постапка против 
организациите на здружен труд кои продаваат или 
купуваат пченица а при откупот на пченицата не 
се придржуваат кон одредбите на овој договор или 
го условуваат прометот на пченица. 

Учесниците на овој договор се согласни дека, 
во рамките на своите права и должности, ќе 'обез-
бедат единственост во вршењето надзор и во пре-
земањето на мерки од страна на сите пазарни ин-
спекции. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

го следат неговото остварување и дека еднаш ме-
сечно ќе се известуваат за состојбата и спроведува-
њето на договорот. 

Член 13 
Во случај на неизвршување на обврските од 

овој договор,4 неговите учесници " заеднички ќе ги 
разгледаат причините и последиците за неизвршу-
вањето на тие обврски и навремено' ќе преземат 
мерки за нивно отстранување и поведувањ-е на пос-
тапка против организациите на здружен труд кои 
не се придржуваат кон одредбите од овој договор. 

Член 14' 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
како и за негови измени и дополненија. 

Член 15 ' 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на Сојузниот извр-
шен совет, на извршните совети на собранијата на 
републиките и на извршните совети на собранијата 
на автономните покраини. 

Член 16 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет, 
Лука Релиќ, с.,р. 

член на Советот и сојузен секретар 
за пазар и општи стопански работи 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Сеид Маглајлија, с.р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Мокедониј а, 

Сретен Акимовски, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Јан Јернеј, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Никола Станиќ, с.р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, , 
Јово Галиќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот ,совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Радивое Брановиќ, с. р. 
претседател на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Живан Марељ., с. р. 

претседател на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Скендер Бериша, с. р. 
член на Советот 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за мет-
ролошките услови за електронски секундомери, об-
јавен во ,С,лужбен лист на СФРЈ", број 29/83, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛО-

ВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СЕКУНДОМЕРИ 

Во член 1 став 2 наместо зборот: ,,скратена" тре-
ба да стои: „скратено". 

Во член 8, наместо зборот: „електонски" треба 
да стои „електронски". 

Во член 18 наместо знакот: „2" треба да стои 
знакот: „в". 

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
Белград, 16 јуни 1983 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стрика 

403. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за привремена забрана на располага-
њето со дел од општествените средства 
за испитување на определени издатоци 
во 1983 година - - - — - — — 941 

404. Закон за дополнение на Законот за по-
себните услови за давање кредити за ин-
вестиции — — — — — — — — 942 

405. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за обезбедување на плаќањето поме-
ѓу корисниците на општествени средства 942 

406. Закон за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства 
на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности за потрошувачка 
во 1983 година — — — — — — — 916 

407. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за привремена забрана на користе-
њето на општествени средства за финан-

Страѕна 
сирање на нестопаноки и ^производстве-
ни инвестиции во 1983 година — — — 947 

408. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за привремена забрана на давањето 
гаранции и други исправи за обезбедува-
ње средства од идниот прилив на сред-
ства и на давањето кредити чи гаранции 
за покритие на 'пречекорувањата во ф и -
нансирањето на инвестициите . — — — 948 

409. Одлука за избор на членови на Советот 
на федерацијата — — — — — — 950 

410. Одлука за објавување на составот на 
. Советот за општествениот систем на ин-
формирањето на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — — — 950 

411. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заедни-
чката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1983 година — — — — — — 951 

412. Правилник за метролошките услови за 
мерилата на маса — автоматски ваги на 
транспортот лента, со класа на точност 
1 и 2 - - - - - - - - - - 951 

413. Правилник за престанување на важење-
то на југословенските стандарди од облас-
та на телекомуникационите кабли — — 954 

414. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната 
актива и на пласманите на банките во пе-
риодот од 1 до 31 јули 1983 година — — 954 

415. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на работењето и за условите и начи-
нот на ракувањето со чековите што ги 
издава Народната банка на Југославија 
а кои гласат на динари — — — — — 955 

416. Договор за мерките за организиран откуп 
на пченица од родот на 1983 година — 956 

Исправка на Правилникот за метролошките 
услови за електронски секундомери — 958 





Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 22b\ — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Хадиќ, - П е ч а т доградени издавачко-графички завод, Белград, ЈЕ?уЈгевар војводо 
М и т и ј а бр, 17. 


