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Врз основа на член 89 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за девизното работењ-е 4 и 
кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 77/82), Законодавно-правната коми-
сија на Соборот на републик.ите и покраините на 
Собранието на СФРЈ, на седницата од 16 февруари 
1983 година, го утврди пречистениот текст на З а -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство. 

Пречистениот текст на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство ги оп-
фаќа : За/конот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77), Законот за измена на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82) и Законот за 
измени и дополненија на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 77/82), во кои е означен де-
нот (на влегувањето во сила на тие закони, 

АС бр. 126 
16 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 
комисија на Соборот на 
републиките и покраините, 

Марјан Маркович, с, р. 

З А К О Н 

ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

(пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Остварувањето, стекнувањето, здружувањето и 

располагањето со девизи, плаќањето и наплатува-
њето во работите со странство, кредитните одно-
си со странство, како и други односи на домашни ли-
ца со странски правни и физички лица, односно по-
меѓу домашни општествени правни и физички ли-
ца, кои настануваат во областа на девизниот систем, 
се остваруваат според одредбите на овој закон, 
како и според одредбите на општествените догово-
ри и самоуправните спогодби, склучени согласно 
со начелата утврдени со овој закон. 

Член 2 
Односите во областа на девизниот систем се со-

ставен дел на односите во општествената репро-
дукција засновани врз самоуправувањето на ра-
ботниците во здружениот труд со општествени 
средства. 

Член 3 
Работниците во основната организација на здру-

жен труд се основни носители на правата и обвр-
ските во девиз-ниот систем. 

Во областа на економските односи со странство 
работниците имаат иста општествено^економска по-
ложба како во целината на односите на општестве-
ната репродукција. 

Во односите на стекнувањето, располагањето и 
здружувањето на девизи заради плаќање во стран-
ство, работниците имаат во основа исти прав-а, обвр-
ски и одговорности како и во односите на стекнува-
њето, располагањето и здружувањето на други оп-
штествени средства. 

Основната организација на здружен труд е ос-
новица на здружувањето на трудот и средствата и 
основица на општественото планирање во областа 
на девизниот систем. 

Основните и други организации на здружен труд 
со самоуправни спогодби и други самоуправни оп-
шти аЈКти ги уредуваат меѓусебните односи и други 
односи од заеднички интерес и ги усогласуваат за-
едничките потреби и интереси во врска со оствару-
вањето на правата и извршувањето на обврските во 
девизниот систем, во согласност со законот и со оп-
штествениот договор. 

Член 4 
Заедничката девизна политика е дел од заед-

ничката економска политика на земјата и се оства-
рува во рамките на единствениот девизен систем и 
единствениот Југословенски пазар. 

Самоуправното спогодување на основните и на 
другите организации на здружен труд и општестве-
ното договарање, како и договарањето на републи-
ките и автономните покраини, се основа за утврду-
вање и спроведување на заедничката девизна поли-
тика. 

Член 5 
Девизите што ги остваруваат основните и други 

организации на здружен труд се резултат од тру-
дот на работниците во основните организации на 
здружен труд и од вкупниот општествен труд и слу-
жат само за плаќање во меѓународниот промет. 

Девизите што ќе ги остварат основните и други 
организации на здружен труд, како побарувања во 
странска валута и платежно средство во странство, 
се специфичен паричен израз на општествените 
средства. 

Девизите им припаѓаат на основните организа-
ции на здружен труд што учествувале во нивното 
остварување. 

Организациите на здружен труд што оствариле 
девизи или што учествувале во нивното остварува-
ње слободно и самостојно одлучуваат дали девизите 
со кои располагаат во согласност со одредбите на ОВ-
ОЈ закон ќе ги држат на девизна сметка или ќе ги 
претворат во динари. 

Организациите на здружен труд од став 3 на 
овој член што девизите ги претвориле во дина-
ри, имаат првенство на откуп на девизи под услови-
те утврдени со ОВОЈ закон. 
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Член 6 
Девизи се остваруваат со работење со странство 

и со други односи со странство. 
Со остварените девизи се располага во соглас-

ност со одредбите на ОВОЈ закон. 
Девизи можат да се стекнуваат со купуваше за 

динари на единствениот девизен пазар, во соглас-
ност со одредбите на овој закон. 

Со купените девизи може да се располага во' со-
гласност со основот по КОЈ се купени девизите. 

Ограничувања во располагањето со девизи мо-
жат да се пропишат со сојузен закон, односно со 
пропис заснован врз сојузен закон. 

Член 7 
Остварените девизи служат за намирување на 

втасаните обврски, за плаќање на репродукциони^ 
потреби на основните и други организации на здру-
жен труд што ги оствариле, односно што учествувале 
во нивоното остварување, на репродукционите потре-
би на организациите на здружен труд што не оства-
руваат девизи со работење со странство или што не 
ги остваруваат во доволен обем и на репродукцион1и-
те потреби на организациите на здружен труд на кои 
со акти на органите на федерацијата им е ,забранет 
или ограничен извозот и за задоволување на општи-
те општествени и на заедничките потреби определе-
ни со овој закон, со прописите донесени врз основа 
на сојузен закон и со самоуправна спогодба, во со-
гласност со ОВОЈ закон. 

Член 3 
Основните и други организации на здружен 

труд остварените девизи со кои, во согласност со 
одредбите на овој закон, можат да располагаат ги 
држат на девизна сметка само каЈ една овластена 
банка. 

Девизите од став 1 на овој член можат да се 
користат за плаќање во странство, да се вложуваат 
во сопствени или во, мешовити претпријатија во 
странство или да и се продадат на овластената бан-
ка. 

Плаќања во странство и вложувања во соп-
ствени односно мешовити претпријатија во стран-
ство можат да се вршат самостојно или здружено 
со други основни и други организации на здружен 
труд. 

Основните и други организации на здружен 
труд можат да здружуваат девизи во рамките на ут-
врдените репродукциони потреби врз основа на са-
моуправна спогодба за здружување на труд и сред-
ства, односно врз основа на договор за долгорочна 
производствена кооперација, за заеднички вложу-
вања во земјата и во странство или за деловно-тех-
кичка соработка. 

Сметките од став 1 на овој член се водат во де-
визи или во динари. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народ-
ната банка на Југославија, ги утврдува условите и 
начинот на водење на сметките од став 1 на ОВОЈ 
член во динари. 

Член 9 
Купување и продажба на девизи се врши на 

единствениот девизен пазар. 

Член 10 
Политиката на поттикнување на девиз-ниот при-

лив од извоз на стоки и услуги и на други форми 
девизен прилив е составен дел на заедничката еко-
номска политика на политиката на економските од-
носи со странство и на заедничката девизна поли-
тика. ' 

Член 11 
Основните и Други организации на здружен 

труд, нивните заедници и други форми на здружува-
ње на организациите на здружен труд, републиките 
и автономните покра,ини, заедно со федерацијата се 
одговорни, во рамките на своите права и должности, 
за состојбата на платниот биланс и девизниот би-
ланс на Југославија и за положбата на Југославија 
во меѓународните економски односи. 

Член 12 
Планирањето на економските односи со' стран-

ство е составен дел од целокупниот систем на само-
управното општествено планирање. Планирање на 
економските односи со странство се врши заради 
обезбедување на услови и претпоставки за поуспеш-
но вклучување на здружениот труд во меѓународ-
ната поделба на трудот, јакнење на извозната орие-
нтација на субјектите на планирањето и на стопан-
ството на земјата во целост и воспоставување на дол-
горочни економски врски помеѓу организациите на 
здружен труд врз работите на извоз. 

Работниците, како носители на планирањето, во 
рамките на плановите за развој на основните и на 
други организации на здружен труд, на самоуправ-
ните . интересни заедници и на други самоуправни 
организации и заедници и плановите на економски-
от развој на општествено-политичките заедници, ги 
планираат економските односи со странство. Основ-
ните и други организации па здружен труд ги" усо-
гласуваат плановите меѓусебно и со други носители 
на планирањето со кои се во односи на работна, про-
изводствена и доходовна поврзаност, како и во под-
готовки за склучување на договор за основите на 
планот на општествено-политичката заедница. 

Основа за усогласување на интересите и за ме-
ѓусебно самоуправно усогласување на суштествените 
елементи на плановите на нос,ителите на планира-
њето претставува и заедничката економска полити-
ка ЧИЈ составен дел е заедничката девизна полити-
ка, утврдена со акти на планирањето на Собранието 
на СФРЈ. 

'Меѓусебните односи и усогласувањето на своите 
интереси во планирањето на економските односи со 
странство, организациите на здружен труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници ги ос-
тваруваат и во самоуправните интересни заедници 
за економски односи со странство, како и во стопан-
ските комори и општите здруженија во согласност-
со нивната улога. 

Пред усогласувањето на своите планови во рам-
ките на самоуправните интересни заедници ЕО ре-
публиките и во автономните покраини, организаци-
ите на здружен труд се должни да ги усогласат сво-
ите планови со пла-новите на оние' организации на 
здружен труд со кои склучиле самоуправни спогод-
би за здружување на труд и средства заради за-
едничко производство и остварување на девизен 
прилив, односно за здружување на остварените де-
визи. 

Усогласувањето на плановите во рамките на са-
ла о управните интересни заедници на републиките и 
на автономните покраини ќе се остварува така што 
да не биде пречка за здружување на труд и сред-
ства на територијата на земјата. 

Во Интересната заедница на Југославија за еко,-
номски односи со странство организациите на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и за-
едници, кои се во односи на работна, производстве-
на и доходовна поврзаност и меѓузависност на ед,ин-
ствениот југословенски пазар, меѓусебно ги усогла-
суваат најважните елементи на економските односи 
со странство од своите планови. Така усогласените 
елементи претставуваат составен дел на основата 
за планирање на економските односи со странство 
во рамките на републиките и на автономните по-
краини. 
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Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство во републиката и во авто-
номната покраина и Интересната заедница на Ј у -
гославија за економски односи со странство го сле-
дат извршувањето на плановите во поглед на еко-
номските односи со странство од ст. 2 и 7 на овој 
член и навремено преземаат, во рамките на своите 
права и должности, поединечно и заеднички, мерки 
потребни да се обезбеди извршување на тие плано-
ви. 

Организациите на здружен труд при донесува-
њето на своите планови за развој, а републиките и 
автономните покраини при утврдувањето на економ-
ската политика, ќе го насочат, во рамките на своите 
права и должност,и, стопанскиот развој така што 
да се овозможи што порационално вклучување на 
здружениот труд во меѓународната поделба на тру-
дот во согласност со утврдената заедничка развојна 
политика и заедничката девизна политика, водејќи 
сметка за својот придонес и обврски за остварува-
њето на планираните пропорции на платниот би-
ланс и на девизниот биланс на Југославија. 

Член 13 
Дејноста на самоуправните интересни заедници 

за економски односи со странство во републиката и 
автономната покраина и на Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство е 
од посебен општествен интерес. 

Член 14 
Забрането е здружување на девизи и здружува-

ње на основни и други организации на здружен 
труд и на други општествени правни лица и секоја 
друга дејност и дејствие на организациите на здру-
жен труд и на државните органи во девизното ра-
ботење и во кредитните односи со странство кои се 
насочени кон ,спречување на слободното движење 
и здружување на трудот и средствата и на слобод-
ната размена на стоки и услуги, или кон создавање 
на монополска положба на единствениот југословен-
ски пазар, со која се стекнуваат материјални и дру-
ги предимиства што не се засноваат врз труд и со-
здаваат нерамноправни односи во работењето или ги 
нарушуваат другите економски и самоуправни односи 
утврдени со уставот. 

Основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица се должни 
во остварувањето и користењето на девизите да пос-
тапуваат во согласност со усвоената заедничка еко-
номска политика, да не ја растрОЈуваат стабилноста 
на пазарот и да не им нанесуваат штета на другите 
учесници на пазарот, на потрошувачите или на оп-
штествената заедница како целина. 

Член 15 
Под девизи, во смисла на овој закон, се под-

разбираат побарувања по КОЈ и да е основ, кои гла-
сат на странска валута без оглед на начинот на ра-
сполагањето. 

Под девизи се подразбираат и оите видови ефе-
ктивни странски пари, освен ковани златни пари. 

Член 16 
Под домашни лица, во смисла на овој закон, се 

подразбираат основни и други организации на здру-
жен труд, деловни заедници, банкарски организа-
ции, задруги, комори и други општи здруженија, са-
моуправни интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, општествено-политички за-
едници и кивни органи и организации, општестве-
но-политичзки и други општествени организации и 
други правни лица со седиште во Југославија и ф и -
зички лица со живеалиште во Југославија. 

Под странски лица, во смисла на овој закон, се 
подразбираат сите други правни и физички лица. 

Член 17 
Под овластена банка, во смисла на овој закон, 

се подразбираат банкарска организација што ќе до-
бие овластување за вршење на платен промет и на 
кредитни работи со странство (во натамошниот тек-
ст: банка овластена за работи со странство) и бан-
карска организација што ќе добие овластување за 
Ершење на девизно-валутни работи во Југославија 
(во натамошниот текст: банка овластена за девизни 
работи во земјата). 

Член 18 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена во девизното работења 
ги има правата и обоврските што според ОВОЈ закон 
ги имаат организациите на здружен труд, ако ЈО 
ОВОЈ или друг С О Ј У З О Н закон не е определено notese? 
ку. 

И. ЗАЕДНИЧКА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА, ПЛАТЕН 
БИЛАНС И ДЕВИЗЕН БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА И ПЛАТНОБИЛАНСНА И ДЕВИЗНОБИЛАНС-
НА ПОЗИЦИЈА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Заедничка девизна политика 

Член 19 
Заедничката девизна политика ја опфаќа осо-

бено: политиката на унапредување и поттикнување 
на извозот на стоки и услуги и на другите форми 
на економски односи со странство; политиката на 
увоз; политиката на заштита на домашното произ-
водство; политиката на курсот на динарот; полити-
ката на девизните резерви; политиката на кредит-
ните односи со странство; политиката на усогласу-
вање на меѓусебните односи на републичките и по-
краинските самоуправни интересни заедници за 
економски односи со странство и политиката на 
платнобилансните ограничувања. 

Заедничката девизна политика ја утврдува Со-
бранието на СФРЈ за секоја година, заедно со утвр-
дувањето на заедничката економска политика на 
земјата за односната година, во согласност со сред-
норочниот план на Југославија. 

Со актот за заедничката девизна политика се 
утврдуваат рамките и насоките за донесување на 
мерки за нејзиното спроведување. 

Член 20 
Сојузниот извршен совет, надлежните органи 

на републиките, надлежните органи на автономните 
покраини и самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство ги утврдуваат своите 
програми на мерки за спроведување на заедничката 
девизна политика. 

С О Ј У З Н И О Т извршен совет го следи и, по потреба, 
а најмалку полугодишно, го известува Собранието 
на СФРЈ за спроведувањето на заедничката девиз-
на политика. 

Член 21 
Федерацијата, републиките и автономните по-

краини во спроведувањето на заедничката девизна 
политика договорно преземаат мерки заради уна-
предување на економските односи со странство, а 
особено заради поттикнување на приливот на деви-
з,и од извозот на стоки и услуги и на други форми 
на зголемување на девизниот прилив, односно на-
малување на девизниот одлив, во согласност, со за -
еднички договорените критериуми и мерила. 
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Член 22 
Тргнувајќи од начелото дека извозот е слободен, 

ако по исклучок и привремено со акт на Собранието 
на СФРЈ, одрхссно со акт на С О Ј У З Н И О Т извршен со-
вет донесен врз основа на акт на Собранието на 
СФРЈ, се забрани или ограничи извозот на опреде-
лени стоки и вршењето на определени услуги на 
странски лица и со тоа наруши рамноправноста на 
организациите на здружен труд во остварувањето 
на девизи, истовремено со ТОЈ акт се обезбедува ком-
пензација со утврдување на правото на купување 
девизи на единствениот девизен пазар и условите 
и изворите на девизи за остварување на таа ком-
пензација. 

Право на компензација поради забрана или 
ограничување на извозот основната организација 
на здружен труд остварува само за оние количества 
на стоки односно обем на услуги за кои со сомуп-
равните спогодби и договори, со кои се регулираш! 
односите на потрајна соработка, не се преземени 
обврски за снабдување на домашниот пазар. 

Со компензацијата од став 1 на овој член им 
се обезбедуваат девизи за договорените репродук-
циони потреби на основните организации на здру-
жен труд на кои извозот им е забранет или ограни-
чен, зависно од големината на девизниот прилив 
што би го оствариле извозот да не им е забранет 
или ограничен, според единствените критериуми од 
член 68 став 2 на овој закон. 

2. Платен биланс и девизен биланс на Југославија 

Член 23 
Платниот биланс на Југослав-ија е единствен 

и претставува биланс на сите финансиски и други 
економски трансакции помеѓу домашни и странски 
лица. 

Девизниот биланс на Југославија е единствен и 
претставува биланс на приливот и одливот на де-
визите остварени по основ на сите финансиски и 
други економски трансакции помеѓу домашни и 
странски лица. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија се составни де-
лови на заедничката девизна политика, во рам-
ките на заедничката еконоглска политика на зем-
јата. 

Проекцијата на платниот биланс и проекција-
та на девизниот биланс на Југославија се засноваат 
врз среднорочниот план на Југославија. 

Член 24 
Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 

на девизниот биланс на Југославија ги донесува 
Собранието на СФРЈ на предлог од Сојузниот из-
вршен совет, истовремено со донесувањето на за-
едничката девизна политика во рамките на заед-
ничката економска политика на земјата. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија се донесуваат 
најмалку за една година. 

Собранието на СФРЈ го разгледува извршува-
њето на проекцијата на платниот биланс и на про-
екцијата на девизниот биланс на Југославија, зае-
дно со извештајот за извршувањето на заедни-
чката економска политика што ги поднесува Соју-
зниот извршен совет. 

Проекцијата на платниот биланс и проекција-
та на девизниот биланс на Југославија Сојузниот 
извршен совет му ги предлага на Собранието на 
СФРЈ истовремено со резолуцијата за остварува-
њето на среднорочниот план на Југославија за на-
редната година. 

Член 25 
Проекцијата на платниот биланс на Југославија 

ги опфаќа: вредноста на извозот на стоки и услу-

ги; остварувањето на девизните приходи по основ 
на другиот нестоковен прилив; вредноста на уво-
зот на стоки и услуги; девизниот одлив по основ на 
нестоковни плаќања; обемот на задолжув-ањето во 
странство; состојбата на долгот на крајот на годи-
ната за која се донесува платниот биланс и висо-
чината на отплатите и каматите што втасуваат во 
таа година спрема странство; обемот на девизното 
кредитирање на странство; височина.та на отплати-
те и каматите што втасуваат по кредитите одобре-
ни на странство; суфпцитот или дефицитот на 
платниот биланс на Југославија и неговото покри-
тие и височината на постојаните девизни резерви 
и на тековните девизни резерви. 

Проекцијата на девизниот биланс на Југослави-
ј а ги опфаќа приливот и одливот на девизите по си-
те позиции на платниот биланс на Југославија. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
па девизниот биланс на Југославија ги опфаќаат и 
девизните приходи и девизните расходи на феде-
рацијата со кои се утврдуваат обемот и правото на 
купување девизи за потребите на Југословенската 
народна армија и извршувањето на задачите на 
органите на федерацијата во областа на народната 
одбрана, за потребите на материјалните резерви во 
федерацијата, за потребите на органите на федера-
цијата. за потребите на остварувањето на правата 
и должностите на федерацијата и на Ф О Р Ј Д О Т на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, во согласност со среднороч-
ниот план на Југославија, како и за други потреби 
утврдени во член 174 од ОВОЈ закон. 

Сојузниот извршен совет, прз основа на соглас-
носта на надлежните републички и покра.ински 
орагни, ги пропишува методологијата и критериуми-
те за утврдување и методоло-гијата за следење на 
оства рус апчето на проекцијата на платниот биланс 
и проекцијата на девизниот биланс на Југославија. 

Член 23 
Обемот и условите на увозот и задолжувањето 

во странство и преземањето на други обврски на 
плаќање во странство, п-редвидени со проекцијата 
на платниот биланс и проекциј ата на девизниот би-
ланс на Југославија се усогласуваат со остварува-
њето на девизниот прилив по основ на извоз и на 
други девизни приходи, како и со предвидениот 
обем на суфииитот, односно на дефицитот' на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија. 

Член 27 
Обемот на задолжувањето во странство и обе-

мот на кредитирањето на странство за среднороч-
ниот плански период се утврдува со општестве-
ниот ПЛЗЈН на Југославија. 

Обемот на задолжувањето во странство и обе-
мот на кредитирањето на странство за секоја годи-
на се утврдува со платниот биланс и девизниот би-
ланс на Југославија и мора да биде усогласен со 
заедничката политика на економските односи со 
странство, со степенот на з а д о л ж е н о с т на земјата 
и со можностите на субјектите и на земјата во 
целост уредно да ги извршуваат обврските по 
кредитите. 

Во странство може да се задолжи субјект за 
кој овластената банка ќе ја утврди девизната и 
динарската способност за враќање на кредитот и 
ако извршувањето на обврските по кредитот се 
обезбедува со кредитно-гаранцискиот потенцијал 
на овластената банка. 

С О Ј У З Н И О Т извршен совет и Народната банка на 
Југославија ќе преземаат мерки заради обезбеду-
вање обемот на задолжувањето во странство да се 
движи во согласност со одредбите на ст. 1 и 2 од 
овој член. 
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Задолжувањето во странство и кредитирањето 
на странство се насочува така што да биде во фун-
кција на остварувањето на поголем вкупен деви-
зен прилив, обезбедувањето ^ на неопходна лик-
видност во меѓународните плаќања и остварување-
то на платениот биланс и девизниот биланс на Ју -
гос л авиј а. 

3. ПлатноЅилансна и девизиобилансна позиција на 
републиките и автономните покраини 

Член 28 
Заради остварување на целите и задачите на 

своите планови и на платниот биланс и девизниот 
биланс на Југославија, републиките и автономни-
те покраини изработуваат свои проекции на плат-
нобилансната и девизнобилансната позиција. 

Проекциите на платнобилансната и девизноби-
лансната позиција на републиките и на автоном-
ните покраини се инструменти на планирањето во 
областа на економските односи со странство и ги 
содржат планските цели и задачи со кои се одра-
зуваат улогата и одговорноста на републиките и 
на автономните покраини во формирањето, воде-
њето и остварувањето на политиката на економски 
односи со сранство и остварувањето на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија. 

Проекциите на платнобилансната и девизноби-
лапсната позиции на републиките и на автоном-
ните покраини се засноваат врз суштествените 
елементи на плановите на основните организации 
па здружен труд од териториите на републиките 
и на автономните покраини, врз односите што ги 
воспоставуваат организациите на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар и врз целите 
и задачите утврдени во проекцијата на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија и содр-
жат елементи на економските односи со странство 
од плановите на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедни-
ци што работно, производствено и доходовно се 
поврзани на единствениот југословенски пазар, 
а се основа за постојано следење и водење на еко-
номската политика во републиката и во автоном-
ната покраина во остварувањето на заедничката 
економска политика и на платниот биланс и девиз-
ниот биланс на Југославија. 

Проекциите на платно билансната и девизноби-
лаисната позиција на републиките и на автоном-
ните покраини не можат да ги менуваат воспоста-
вените од,носи на организаци,ите на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар кои учеству-
ваат во извозот. Проекциите на платнобилаисните 
и девизнобилаиските позиции на републиките и на 
автономните покраини се ГБОИСПОС обува ат кон суш-
тествените промени што настануваат на единстве-
ниот југословенски пазар во односите помеѓу ор-
гаршзациите на здружен труд што учеструваат во 
извозот заради остварување на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија. 

Републиките и автономните покраини, врз ос-
нова на следењето на остварувањето на платноби-
лансната и девизнобилансната позиција, преземаат 
потребни мерки заради остварување на платниот 
биланс и девизниот биланс на Југославија и на за-
едничката економска политика, особено во развој-
ната политика, кредитно-монетарната политика, по-
литиката на даноците и придонесите, политиката 
на цените и во создавањето поповолни услови за 
производство и користење на домашните сурови-
ни заради рационална супституција на увозот, во 
областа на организирањето на поврзувањето на 
здружениот труд и поттикнувањето на здружува-
њето на организациите на здружен труд, како и 
мерки во областа на заедничката девизна поли-
тика. 

Член 29 
Федерацијата, републиките и автономните по-

краини во рамките на своите права и должности се 
одговорни за извршувањето на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија и се должни на-
времено да преземаат мерки за остварување на 
плановите на економските односи со странство на 
организациите на здружен труд, а со тоа и на про-
порциите на платниот и девизниот биланс на Југо-
славија за тековната година, да преземаат мерки 
заради спречување на појавите на затворање или 
монополско однесување, заради пошироко поврзу-
вање на организациите на здружен труд на един-
ствениот Југословенски пазар и зголемување на и з -
возот и порационален увоз. 

Член 30 
Со мерките што се преземаат во републиката, 

автономната покраина и во федерацијата за из-
вршување на проекцијата на платниот биланс и 
проекцијата па девизниот биланс на Југославија и 
за остварување на проекциите на платнобилансни-
те позиции и проекциите на девизнобилансни^е 'по-
зиции на републиките и автономните покраини не 
смее да се нарушава единството на југословенскиот 
пазар. 

Член 31 
Самоуправните интересни заедници за економ-

ски односи со странство во републиката и автоном-
ната покраина и Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство го све-
дат извршувањето на проекциите на платнобиланс-
ните позиции и проекциите на девизнобиланснити 
позиции на републиките и автономните покраини, 
ги известуваат надлежните органи за спроведува-
њето и остварувањето на тие проекции, навремено 
предупредуваат на отстапувањата од нив и презе1 

ма ат, во рамките на своите права и должности, пое-
динечно и заеднички, мерки потребни да се обез-
беди извршувањето на проекциите. 

Член 32 
Ако во извршувањето на проекциите на плат-

нобилансната позиција и проекциите на девизноби-
лансната позиција на републиката односно авто-
новната покраина дојде до отстапувања, надлеж-
ниот орган на односната република или автоном-
на покраина е должен да преземе соодветни мер-
ки за воспоставување на односите утврдени со тие 
проекции. 

, Член 33 
Со своето учество во спроведувањето на овој 

закон Стопанската комора на Југославија и ре-
публичките и покраинските стопански комори 
придонесуваат за остварувањето на планираните 
пропорции па платниот биланс и на пропорциите на 
девизниот биланс на Југославија и на заедничката 
девизна политика, особено со тоа што: 

1) поведуваат иницијатива за поврзување и 
здружување на организациите на здружен труд во 
формите и правците насочени кон остварувањето, 
располагањето и здружувањето на девизите и нив-
ното рационално користење во смисла на одредби-
те од ОВОЈ закон и заради остварзгвањето на овие 
цели им даваат на организациите на здружен труд 
организациона и стручна помош; 

2) соработуваат со интересните заедници за 
економски односи со странство и им даваат помош 
во нивното организирање и работа: 

3) даваат иницијатива за подигање и решава-
ње на одделни прашања и дагаат мислења и пред-
лози при утврдувањето и спроведувањето на заед-
ничката девизна политика, донесувањето на про-
грами и мерки на извоз и увоз, проекцијата на 
платниот биланс и на девизниот биланс, полити-
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ката и механизмите на курсот на динарот, режи-
мот на извозот и увозот, кредитно-монетарната по-
литика, платнобилансните ограничувања и задолжу-
ваново во странство. 

III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 34 
Во републиката и автономната покраина со за-

кон се формираат самоуправни интересни заедни-
ци за економски односи со странство (во натамош-
ниот текст: републички и покраински заедници) 
заради извршување на задачите и вршење на рабо-
тите утврдени со овој закон. 

Во републичката и покраинската заедница за-
должително се здружуваат основните и други 
организации на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници, банкарските организации, задру-
гите и други општествени правни лица, освен оп-
штествено-политичките заедници од територијата 
на републиката односно автономната покраина, кои 
остваруваат односно користат девизи во своето ра-
ботење. 

Член 35 
Републичките и покраинските заедници непо-

средно учествуваат во подготвувањето на актите 
со кои се утврдуваат политиката и плановите на 
економските односи со странство и во изработката 
на проекцијата на платнобилансната позиција и 
проекцијата на девизнобилансната позиција на ре-
публиката односно на автономната покраина, како и 
во спроведувањето на тие акти во рамките на сво-
ите надлежности, непосредно одлучуваат за рабо-
тите предвидени со законот, учествуваат во склу-
чувањето на самоуправните спогодби и општест-
вените договори и вршат други работи, во соглас-
ност со одредбите на ОЕОЈ закон. 

Републиките и автономните покраини со за-
кон поблиску ја утврдуваат дејноста на републич-
ките и покраинските заедници. 

Член 36 
Републиките и автономните покраини со закон 

rfr утврдуваат начелата на организацијата и дру-
гите прашања во врска со дејноста на републич-
ките и покраинските заедници. 

Републиките и автономните покраини се дого-
вараат за начелата на организацијата и на работе-
њето на републичките и покраинските заедници. 

Член 37 
Органите на управувањето со републичката од-

носно со покраинската заедница се избираат врз 
делегатски принцип од редот на членовите на тие 
заедници. 

Член 38 
Се основа Интересна заедница на Југославија 

за економски односи со странство (во натамошниот 
текст' Заедница 'на Југославија). 

Републичките и покраинските заедници се 
членови на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство. 

Член 39 
Во Заедницата на Југославија, членовите на 

таа заедница: 
1) Се договараат за елементите на плановите на 

економските односи со странство и плановите на 
приливот и одливот на девизите што се од посебно 
значење за девизниот биланс и платниот биланс 
на Југославија и за единството на југословенскиот 
пазар; 

2) ги усогласуваат ставовите во постапката на 
подготвувањето на плановите на економските од-
носи со странство на републиките и автономните 
покраини и учествуваат -во подготвувањето на про-
екцијата на платниот биланс на Југославија; 

3) го утврдуваат начинот на остварувањето на 
плановите на економските односи со странство и на 
плановите на приливот и одливот на девизите; 

4) даваат мислења за предлогот за регулирање 
на увозот и извозот и преземањето мерки за ос-
тварување на плановите на економските односи со 
странство; 

5) му даваат мислење на Сојузниот извршен со-
вет — за предлогот за донесување на мерки за спро-
ведување на политиката на кредитните односи со 
странство и на заедничката девизна политика; 

6) го поттикнуваат самоуправното поврзување 
и организирање на организациите на здружен труд 
на единствениот Југословенски пазар заради произ-
водство за извоз и вршење услуги на странски ли-
ца; 

7) вршат други работи утврдени со сојузен за-
кон. 

Дејноста на Заедницата на Југославија поблиску 
се утврдува со нејзиниот статут. 

Член 40 
Органи на Заедницата на Југославија се: собра-

ние, извршен одбор и претседател. 
Орган на управувањето на Заедницата на Југо-

славија е собранието, што го сочинуваат по десет 
делегати избрани од редот на членовите на секоја 
републичка и покраинска заедница. 

Во работата на Собранието на Заедницата на Ју -
гославија учествува, покрај делегатите од стар 2 на 
ОВОЈ член, и претставник на Сојузниот извршен со-
вет. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија 
има осум членови кои се избираат од редот на де-
легатите на секоја републичка и ггокраинска заед-
ница. Изборот на членовите на извршниот одбор го 
потврдува Собранието на Заедницата на Југосла-
вија. 

Претседателот на Заедницата на Југославија го 
именува Собранието на Заедницата на Југославија, 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 41 
Заедницата на Југославија има статут. 
Статутот на Заедницата на Југославија го до-

несува Собранието на Заедницата на Југославија. 
Статутот на Заедницата на Југославија го по-

тврдува Собранието на СФРЈ. 
Со Статутот на Заедницата на Југославија се 

утврдуваат особено внатрешната организација на 
Заедницата, постапката за донесување на одлуки 
со кои се извршуваат задачите заради кои е осно-
вана Заедницата, надлежноста на органите на упра-
вувањето и средствата за финансирање на дејноста 
на Заедницата. 

Со Статутот на Заедницата на Југославија се 
утврдува и начинот на остварување на соработката 
на Заедницата со организациите на здружен труд 
што работно, производствено и доходовно се повр-
зани во производството за извоз и формите на по-
врзување и организирање што самите ги воспоста-
вуваат. 

Член 42 
Претставниците на надлежните органи на соод-

ветните општествено-политички заедници имаат 
право да присуствуваат на седниците на органите 
на управувањето на Заедницата на Југославија, од-
носно на републичките и покраинските заедници и 
да ги изнесуваат мислењата и ставовите на органи-
те што ги претставуваат. 



Петок, 13 мај 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 — Стр-ана 507 

IV. КУРС НА ДИНАРОТ И ПОЛИТИКА НА КУР-
СОТ НА ДИНАРОТ 

Член 43 
Курсевите на странски валути во однос на ди-

нарот се формираат на единствениот девизен па-
зар, во согласност со утврдената политика на кур-
сот на динарот. Политиката на единствениот и ре-
алниот курс на динарот е составен дел на заеднич-
ката економска политика на земјата и посебно на 
заедничката девизна политика. 

Собранието на СФРЈ ја утврдува политиката на 
курсот на динарот и критериумите, рамките и на-
соките за преземање на мерки за спроведување на 
таа политика. 

Политиката на курсот на динарот ги опфаќа и 
посебните услови и начинот на пресметување во 
надворешнотрговската размена со земјите со кои е 
склучен договор за клириншки начин на плаќање. 

Народната банка на Југославија Ја утврдува 
методологијата за формирање на курсот на динарот. 

Врз основа на утврдената заедничка девизна 
политика, Сојузниот извршен совет го утврдува кур-
сот на динарот според некоја пресметковна едини-
ца или според една или повеќе конвертибилни ва-
лути. 

Сојузниот извршен совет поднесува до Собра-
нието на СФРЈ, по потреба, а најмалку полугодиш-
но, извештај за спроведувањето на политиката на 
курсот на динарот. 

Член 44 
Сојузниот извршен совет, надлежните органи 

на републиките и надлежните органи на автоном-
ните покраини, Заедницата на Југославија и репу-
бличките и покраинските заедници, во рамките на 
своите надлежности односно дејности, предлагаат 
и преземаат мерки заради одржување на курсот на 
динарот, во согласност со утврдената заедничка де-
визна политика. 

Член 45 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ја спроведуваат утврдената полити-
ка на курсот на динарот. 

Народната банка на -Југославија врши интер-
венции на единствениот девизен пазар согласно со 
утврдената политика на курсот на динарот. 

Член 46 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ги следат и анализираат движењата 
на курсевите на домашниот и на странските деви-
зни пазари, како и другите показатели од значење 
за нивото, процената на идните движења и меѓу-
себните односи на девизните курсеви. 

Член 47 
Курсевите на странските валути з-а определување 

на основицата за пресметување на царината и дру-
гите давачки, за пресметување на даночните олес-
нувања при извозот и за искажување на правото 
на увоз и плаќање, како и за потребите на статис-
тиката, ги утврдува Сојузниот извршен совет во со-
гласност со курсевите на меѓубанкарскиот состанок 
на единствениот девизен пазар. 

Член 48 
Курсните разлики во работењето со девизи на 

организациите на здружен труд и на другите оп-
штествени правни лица ги поднесува секоЈ учес-
ник — корисник на девизи, непосредно или преку 
овластените банки. 

Курсните разлики што ќе настанат од користени 
кредити во странство, ги поднесува корисникот 
на тие кредити. 

Член 49 
Курсните разлики, што настануваат по основ 

на девизните сметки и девизните штедни влогови 
што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат 
ка ј овластените банки, паѓат врз товар на средства-
та со кои располагаат тие банки. 

Овластените банки можат да ги користат деви-
зите на граѓаните што се водат ка ј тие банки за 
пласмани, во согласност со прописот што го доне-
сува С О Ј У З Н И О Т извршен совет. 

Народната банка на Југославија е должна, на 
барање од овластената банка, да прима во депозит 
девизи на граѓаните што се водат на сметките на 
овластената банка, со истовремено одобрување на 
бескаматен, кредит во височина на денарската про-
тиввредност на овластената банка чии девизи ги 
прима во депозит. 

Височината на динарската противвредност од 
став 3 на ОВОЈ член Народната банка на Југославија 
ја утврдува во согласност со курсот што важи на 
денот на примањето на девизите во депозит. 

Член 50 
ч^гЈластените банки можат девизите на органи-

зациите на здружен труд што потекнуваат од при-
мени аванси по основ на изведување на инвестици-
они работи во странство, извоз на опрема и бродо-
ви да ги депонираат каЈ Народната' банка на Југо-
славија. ^ 

Народната банка на Југославија е должна, на 
барање од овластената банка, да ги прима ЕО депо-
зит девизите од став 1 на овој член што се водат 
на сметките на овластената банка, -со истовремено 
одобрување на бескаматен кредит на овластената 
банка за сметка на организацијата на здружен труд 
од ТОЈ став чиишто девизи ги прима во депозит во 
височината на динарската противвредност на депо-
нираните девизи. 

Височината на динарската противвредност од 
став 2 на овој член Народната банка на Југославија 
ја утврдува во согласност со курсот на динарот кој 
важи на денот на примањето на девизите во депо-
зит. 

Организациите на здружен труд кои девизите 
положени во депозит преку овластената банка ги 
повлекуваат за потребите на плаќањето во стран-
ство во договорениот рок, полагаат денарска про-
тиввредност од став 3 на овој член ка ј Народната 
банка на Југославија преку овластената банка, во 
височина и во согласност со курсот на динарот кој 
важи на денот на примањето на девизите во депо-
зит. 

Народната банка на Југославија е должна, на 
барање од овластената банка, да ги стави на распо-
лагање депонираните девизи што потекнуваат од 
примени аванси, во договорениот рок. 

Девизите од став 1 на овој член не подлежат 
на распределба според член Б Б од ОВОЈ закон, до 
пресметката и наплатата. 

V. ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

Член 51 
Под единствен девизен пазар, во смисла на овој 

закон се подразбира организиран систем на сите ку -
пувања и продажби на девизи што се вршат на те -
риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на начинот утврден со ОВОЈ и со 
друг сојузен закон и со прописот за условите, ор-
ганизацијата и работата на единствениот девизен 
пазар што го донесува Сојузниот извршен совет на 
предлог од Народната банка на Југославија, 

Домашните лица и странските лица купуваат и 
продаваат девизи ка ј овластен-ите банки и овлас-
тените менувачи, во согласност со сојузен закон. 
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Со мерките на економската политика ќе се по-
ттикнува економскиот интерес на организациите на 
здружен труд девизите да ги продаваат на един-
ствениот девизен пазар. 

Банките овластени за работи со странство 
купуваат и продаваат девизи помеѓу себе непосред-
но и на меѓубанкарскиот состанок. 

На меѓубанкарскиот состанок учествува и На-
радната банка на Југославија. 

Интерната банка може за сметка на основните 
организации на здружен труд што за основале да 
купува и продава девизи к а ј овластената банка. 

Члерг 52 
На единствениот девизен паза,р можат да се ку -

пуваат и продаваат девизи промптно или на тер-
мин. 

Под промптно купување и продажба на девизи 
се подразбираат работи на продажба и купување на 
девизи склучени на девизниот пазар што според 
договорот се извршуваат веднаш, а најдоцна во рок 
од два работни дена од денот на склучувањето на 
договорот. 

Под купување и прадажба на девизи на термин 
се подразбираат работи на купување и продажба на 
девизи склучени на единствениот девизен пазар 
што се договорени со рок за извршување на рабо-
тата од 30 дена до една година и кои според дого-
ворот се извршуваат во договорениот рок. 

Член 53 
Одлука за организацијата и работењето на ме-

ѓубанкарскиот состанок донесува Сојузниот извр-
шен созет на предлог од Народната банка на Југо-
славија, а по прибавено мислење од Заедницата на 
Југославија. 

Член 54 
Народната банка на Југославија, во договор со 

банките овластени за работи со странство, ги опре-
делува видовите на девизи што се предмат на ку-
пување и продажба на единствениот девизен пазар 
и на меѓубанкарскиот состанок. 

Ако договорот од став 1 на овој член не се склу-
чи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, односно од денот на давањето 
иницијатива за измена на договорот од став 1 на 
овој член, до склучувањето на тој договор, одлука 
за видовите на девизи ќе донесе Народната банка 
на Југославија. 

Ако ненадејно настанат поголеми растројства 
на странските девизни пазари во однос на одделни 
девизи. Народната банка на Југославија може, во 
согласност со Сојузниот извршен совет, привремено 
да ја ограничи или забрани купувачката и продаж-
бата на односната девиза на единствениот девизен 
пазар. 

Член 55 
Народната банка на Југославија купува и про-

дава девизи на меѓубанкарскиот состанок заради 
одржување на општата ликвидност во меѓународ-
ните плаќања и заради одржување на курсот на 
динарот, во согласност со утврдената заедничка де-
визна политика и со политиката на курсот на ди-
нарот. 

Народната банка на Југославија интервенира 
на меѓубанкарскиот состанок за износот на деви-
зите со КОЈ се обезбедува извршување на утврдени-
те пропорции и остварување на правата на девизи 
го платниот биланс и девизниот биланс' на Југо-
славија, во согласност со член 43 од овој закон. 

Народната банка на Југославија ги определува 
видовите на девизи за кои интервенира на меѓубан-
карскиот состанок. 

Член 56 
Банките овластени за работи со странство 

можат на странските девизни пазари да купуваат 
и продаваат девизи заради нивна замена под усло-
вите што ќе ги определи Народната банка на Ју -
гославија. 

Член 57 
Банките овластени за работи со странство ку-

пуваат и продаваат девизи по курсевите што се 
утврдуваат на меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар. 

Член 58 
Врз основа на курсевите по кои се склучени 

работите на купување и продажба на дев,изи на 
меѓубанкарскиот состанок се утврдуваат средните 
курсеви на странските валути. 

Врз основа на средните курсеви на странските 
валути се формираат куповните или продажните 
курсеви со додавање, односно одземање на маржата 
утврдена со актот за организацијата и работењето 
на меѓубанкарскиот состанок. 

Средните курсеви на странските валути се при-
менуваат и за искажување на вредностите на стран-
ските валути во состојбите и билансите на банките 
И на други општествени правни лица. 

Член 59 
Овластените банки купуваат од домашни лица 

и од странски лица и им продаваат на тие лица 
девизи промптно според куповните и продажните 
курсеви од член 58 став 2 на ОВОЈ закон. 

Банките овластени за работи со странство вр-
шат меѓусебно промптио купување и продажба на 
девизи по курсевите што се утврдуваат на меѓз^бан-
карскиот состанок на единствениот девизен пазар. 

Банката овластена за работите со странство, ко-
ја ќе купи или продаде девизи за сметка на органи-
зацијата на здружен труд по курсот што таа орга-
низација го определила или по попово-лен курс, го 
пресметуваат купувањето односно продажбата на 
девизите со таа организација по курсот по кој ги 
купила односно продала девизите. 

Член 60 
Овластените банки купуваат од домашн,и оп-

штествени правни лица и им продаваат на тие лица 
девизи промптно од свое име и за сметка на тие 
лица, а кога ги купуваат од домашни граѓански 
правни и физички лица, односно им ги п,оодаваат 
на тие лица — од свое име и за своја сметка. 

Овластените банки купуваат од странски лица 
и им продаваат на тие лица девизи промптео од 
свое име и за своја сметка. 

Член 61 
Купување и продажба на девизи на термин, се 

врши помеѓу овластените банки меѓусебно, како и 
помеѓу овластените банки и организациите на здру-
жен труд. 

Домашните граѓански правни и фезички лица 
и странските лица не можат да купуваат и прода-
ваат девизи на термин. 

Член 62 
Купувањето и продажба на девизи на термин 

се врши по курсевите за кои ќе се договорат дого-
ворните странки, под условите што ќе ги определи 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет. 
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Член 63 
Договорот за купување и продажба на девизи 

на термин се смета склучен кога договорените стра-
нки потпишаната заклучница ќе ја регистрираат 
според постапката утврдена со актот за организаци-
јата и работењето на меѓубанкарскиот состанок. 

Продавачот на девизи на термин е должен да 
изврши пренос на девизите на девизната сметка 
на купувачот во рокот што е наведен во заклуч-
ницата. Купувачот на девизите на термин е дол-
жен во рокот што е наведен во заклучницата да 
изврши пренос на денарската противвредност на 
девизите на жиро-сметката на продавачот. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ, СТЕКНУВАЊЕ, РАСПОЛА-
ГАЊЕ И ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ И ПРОМЕТ 

НА ЗЛАТО 

1. Остварување, стекнување, располагање и здру-
жување на девизи на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица 

Член 64 
Основните и други организации на здружен 

труд остваруваат девизи: 
1) со продожба на стоки и услуги на странски-

от пазар; 
2) со долгорочна производствена кооперација 

со странство; 
3) со вршење на стопански дејности во стран-

ство во согласност со сојузен закон; 
4) со зем,ање кредити во странство; 
5) со емисија на хартии од вредност; 
6) со други односи и форми на работење со 

странство, засновани во согласност со овој закон. 
Основните и други организации на здружен 

труд остваруваат девизи со самостојно вршење на 
работите од став 1 на овој член или меѓусебно повр-
зани во рамките на работна организација, сложена 
организација на здружен труд и други форми на 
меѓусебно поврзување и здружување заради заеднич-
ко производство на стоки и услуги и стекнување 
на доход. 

Член 65 
Девизите што основните организации на здру-

жен труд ги оствариле со самостојно вршење на ра-
боти им припаѓаат на тие организации и тие рас-
полагаат со нив во согласност оо овој закон. 

Девизите што се остварени со здружување на 
труд и средства и,м припаѓаат на основните орга-
низации на здружен труд кои учествувале во нив-
ното остварување со заемна производствена, финан-
сиска и л,и друга економска соработка. 

Организациите на здружен труд кои се во од-
носи на непосредна репродз^кциона поврзаност и 
зависност, со самоуправна спогодба ги уредуваат 
своите меѓусебни односи во заедничкото производ-
ство на стоки и вршење на услуги за извоз, како 
и распоредувањето на девизите остварени со тој 
извоз на непосред,ните извозници и нивните коопе-
ранти, сразмерно со нивниот придонес во оствару-
вањето на заедничкиот извоз и на приливот на де-
визи. 

Девизниот прилив остварен по основа на извоз 
на стоки и услуги овластените банки го распореду-
ваат веднаш, а најдоцна во рок од три дена, на ор-
ганизациите на здружен труд што, во односите на 
непосредна репродукциона поврзаност и зависност, 
учествувале во остварувањето на девизите во со-
гласност со самоуправната спогодба од став 3 на 
овој член. 

Споровите за односите од овој член ги решава 
надлежниот суд на здружениот труд. 

Член бб 
Организациите на здружен труд можат девизи-

те, остварени или стекнати врз основа на утврдени-
от придонес, а во- рамките на договорените репро-
дукциони потреби, да ги здружуваат врз основа на 
самоуправна спогодба за здружување на труд и 
средства, односно врз основа на договор за дол-
горочна производствена кооперација, за заеднички 
вложувања во земјата и во странство или за делов-
но-техничка соработка, заради заедничко производ-
ство на стоки и вршење на услуги за извоз со кои 
се придонесува за остварување на поголем девизен 
прилив и остварување заеднички доход, вклучу-
вајќи го и поднесувањето на заедничкиот ризик. 

Девизите што се здружуваат по основите од 
став 1 на ОВОЈ член можат да се користат само за 
плаќање спрема странство. 

Организациите на здружен труд што здружу-
ваат девизи можат меѓусебно да ги пренесуваат на 
сметките што ги имаат во овластените банки само 
за намените за кои ги здружуваат. 

Со самоуправната спогодба односно со договорот 
за здружување на девизи не може да се предвиди 
продажба на девизи за динареката противвредност 
на здружените девизи ниту врз основа на така здру-
жените девизи да се одобруваат кредити. 

Член 67 
Со девизите се располага тргнувајќи од тоа де-

ка девизите се остваруваат со работа со општестве- ' 
ни средства, дека се резултат од трудот на р а -
ботниците во организациите на здружен труд и од 
целокупниот општествен труд. 

Член 68. 
Основните организации на здружен труд од де-

визниот прилив што ќе го остварат задржуваат дел 
од девизите утврден врз основа на единствени 
критериуми. 

Од делот на девизите што ги задржуваат,^ ос-
новните организации на здружен труд приоритетно 
ги извршуваат своите обврски по странските кре-
дити, обврските преземени со меѓународни конвен-
ции и ги задоволуваат договорените потреби на 
својата репродукции. 

Истовремено, од делот на девизите што ги за-
држуваат, основните организации на здружен труд 
издвојуваат, врз основа на единствени критериуми, 
и девизи за: 

— увоз на енергетски суровини заради задово-
лување на утврдените општествени потреби; 

— увоз на стоки од посебно значење за снабду-
вањето на населението; 

— дел од неопходните репродукциони потреби 
на основните организации на здружен труд, чиј што 
придонес во извозот не може да се утврди или е 
недоволен за намирување на неопходните увозни 
потреби; 

— најнеопходните репродукциони потреби на 
основните организации на здружен труд кои имаат 
утврдени увозни потреби, а не учествуваат во из-
возот; 

— компензацијата од член 22 на овој закон ако 
со актите со кои се утврдува или се спроведува зае-
дничката економска политика на земјата е предви-
дена забрана или ограничување на извозот. 

Единствените критериуми од став 1 на овој 
член ги утврдува Заедницата на Југосла,вија. 

Пред утврдувањето на делот од девизите што 
ги задржуваат основните организации на здружен 
труд, со акт па Собранието на СФРЈ се утврдува 
делот од девизите за потребите на федерацијата, и 
тоа: 

— за потребите на плаќањето спрема странство 
на сојузните органи и организации; 

— за пополнување на девизните резерви на Ју -
гославија со кои ракува Народната банка на Југо-
славија; 
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— за отплата на кредитите што од свое име и 
За СВОЈ а сметка ги зела Народната банка на Југо^ 
славиЈа. 

Со единствените критериуми се обезбедува 
делот од девизите, што ги задржуваат основните 
организации на здружен труд во смисла на став /' 
од ОВОЈ член, да биде во зависност од девизниот при-
лив што тие ќе го остварат. 

Со единствените критериуми се обезбедува пот-
тикнуваше на извозот, рамноправност на организа-
циите на здружен труд на единствениот југословен-
ски пазар и пошироко поврзување и здружување во 
смисла на чл. 65 и бб од овој закон. 

Делот од девизите за намените од ст. 3 и 5 на 
ОВОЈ член се утврдува во фиксни износи, со тоа што 
издвојувањето се врши сразмерно со остварениот 
девизен прилив на земЈата, а најмногу до утврде-
ниот износ. 

Член 69 
Единствените критериуми од член 68 на овој за-

ко,н Заедницата на Југославија ги утврдува во со-
работка со општите здруженија и со Стопанската 
комора на Југославија, во рамките на пропорциите 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југосла-
вија. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на ед-
инстве,ните критериуми од став 1 на овој член, во 
поглед на нивната усогласеност со пропорциите на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југославија 
и на заедничката девизна политика. 

Единствените критериуми од став 1 на овој член 
се утврдуваат истовремено со утврдувањето на заед-
ничката економска политика за наредната година. 

Ако единствените критериуми од став 1 на ОПОЈ 
член не се утврдат истовремено со утврдувањето 
на заедничката економска политика за наредната 
година, Сојузниот извршен совет во натамошен рок 
од 30 дена ќе одлучи да се применуваат единствени-
те критериуми што се применувани порано, или ќе 
донесе други привремени решенија што ќе се при-
менуваат до утврдувањето на единствените критери-
уми 

Основните организации на здружен труд од на-
менското производство од девизниот прилив што ќе 
го остварат го задржуваат делот од девизниот при-
лив утврден врз основа на критериумите што ги ут-
врдува Сојузниот извршен совет. 

Делот од девизите што ги задржуваат основните 
организации на здруже.н труд од наменско производ-
ство го користат за потребите на плаќањето на уво-
зот на производи со посебна намена, на суровини, 
на репродукционен материјал и на опрема за прои-
зводство на производи со посебна намена за извоз. 

Член 70 
Со единствените критериуми од член 68 на ово1 

закон се утврдува делот од девизите што го задр-
ж.уваат одделни дејност!! од девизниот прилив што 
ќе го остварат основните организации на здружен 
труд од односната дејност. 

Делот од девизите што ги задржуваат, основните 
организации на здружен труд од определена де! 
ност според став 1 од овој член го распоредуваат 
меѓусебно во рамките на своите самоуправни форми 
на организирање и поврзување на одделни основни 
организации на здружен труд. а според заемно при 
знатите репродукциони погреби 

Член 71 
Со акт на надлежниот орган во републиката, 

односно во автономната покраина се утврдува из-
носот од делот на девизите што основните органи 
зации на здружен труд ги задржуваат врз основа 
на единствените критериуми од член 63 на овој за-
кон, за: 

— плаќањата спрема странство на органите и 
организациите на општеетЕ.еко-политичките заед 

ници во републиката односно во авто-номната по-
краина ; 

— отплатата на кредитите што во странство ги 
земала републиката односно автономната покраина. 

Девизите за потребите од став 1 на ОВОЈ член 
се утврдуваат во фиксен износ, со тоа што нами-
РЗтвањето на овие потреби се врши сразмерно со ос-
тварениот девизен прилив, а најмногу до утврде-
ниот износ. 

Во републичката односно во покраинската заед-
ница, од делот на дев-изите што основните органи-
зации на здружен труд ги задржуваат врз основа 
на единствените критериуми од член 63 на свој за-
кон, се утврдува делот (на девизите за задоволува-
ње на: 

— заедничките потреби во општествените деј -
ности; 

— потребите на стопанската инфраструктура: 
енергија, сообраќај и слични потреби, над самоуп-
равно договорените потреби во смисла на член 68 од 
овој закон; 

— потребите на малото стопанство, и 
— потребите на другите дејности што се вршат 

во рамките на републиката односно на автономната 
покраина. 

Член 72 
Организациите на здружен труд што задржуваат 

дел од девизите во смисла на член 68 став 2 од ОВОЈ 
закон се должни, износот на девизите што го над-
минува така утврдениот дел, да им го продадот на 
овластените банки заради вклучување во тековите 
на единствениот девизен пазар. 

Овластените банки обезбедуваат максимално ис-
користување и побрза циркулација на расположли-
виот девизен потенцијал, така што се должни да 
ја одржуваат сопствената ликвидност во плаќања-
та со странство во границите што ќе ги пропише 
Народната -банка на Југославија и девизите со кои 
располагаат надвор од тие граници да ги продаваат 
на меѓубанкарскиот состанак на единствениот деви-
зен пазар. 

Овластените банки ќе го насочуваат својот ра-
сположлив девизен потенцијал од став 2 на овој 
член така што, во случај на временска неусогласе-
ност каЈ одделни овластени банки помеѓу остваре-
ниот прилив и одлив на девизи, на овластените бан-
ки привремено да им се обезбедат девизи за репро -
дукриените потреби на основните организации на 
здружен труд што остваруваат девизен прилив. 

Член 73 
Со акт на Собранието на СФРЈ се утврдува обе -

мот на девизите и правото на купување девизи на 
единствениот девизен пазар за потребите на феде-
рацијата, во согласност со одредбите на член 25 од 
ОВОЈ закон. 

Обемот на девизите и правото на купување де-
визи за потребите на сојузните органи и сојузните 
организации утврден со актот од став 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет го распоредува на одделни 
С О Ј У З Н И органи и сојузни организации. 

Член 74 
Основната организација на здружен труд, која 

остварените девизи ќе ги продаде на единствениот 
девизен пазар, може одново да купува девизи на 
единствениот девизен пазар во рамките на правата 
што ги има врз основа на единствените критериуми 
од член 68 на ОВОЈ закон. 

При продажбата на девизи од став 1 на овој 
член организациите на здружен труд можат со овла-
стените б а т ш да склучат договор за динамиката НА 
повторниот откуп на девизи заради плаќања спрема 
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странство, во рамките на обемот што е утврден за 
нивните договорени репродукциони потреби од член 
68 став 2 на ОВОЈ закон. 

Член 75 
Девизите што ќе ги остварат со извоз на стоки 

и услуги или по друг основ, домашните лица се дол-
жни да ги внесат во земЈата, ако со ОВОЈ закон не 
е определено поинаку. 

Член 76 
Купопродажба и отстапување на девиз,и помеѓу 

домашни лица и помеѓу домашни лица и странски 
лица во Југославија не се дозволени, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Под купопродажба на девизи, во смисла на 
став 1 од озој член, се подразбира и плаќање на 
увоз на стоки и услуги за потребите на домашно 
лице со девизи на друго домашно лице. 

Член 77 
Забрането е плаќање и наплатување во девизи 

или во злато помеѓу домашни лица и помеѓу граѓани 
и странски лица на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и склучување 
на работи со кои се обезбедува дека динарската вре-
дност на договорената обврска ќе се пресмета врз 
основа на цената на златото или на курсот на дина-
рот во однос на странската валута, ако со ОВОЈ И Л И 
се друг сојузен закон не е определено поинаку. 

Цените на услугите дадени на странски лица 
во Југославија и на домашни лица во сообраќајот 
на странски релации можат да се искажуваат во 
странска валута, ако за тоа постои обврска презе-
мена со меѓународна конвенција, а да се наплатуваат 
исклучително во динари. 

Одредбите на правната работа противни на за-
браната од став 1 на овој член се неважечки. 

Член 78 
Народната банка на Југославија на организациите 

на здружен труд непосредни давани на услуги што 
ќе и поднесат на наплата чекови (издадени од страна 
на Народната банка на Југославија, ќе им пренесе 
преку овластените банки износ на девизи во висо-
чина на вредноста на поднесениот чек. 

Странските средства на плаќање шао ќе се отку-
пат на менувачниците за ефективни динари се рас-
поредуваат секоја година со актот за заедничката 
девизна политика. 

Странските средства на плаќање што се оства-
руваат со продажба во земјата на туристички боно-
ви за бензин и со продажба на комерцијални бонови 
за бензин и деривати на нафта, како и по основ 
на продажба на деривати на нафта на странски 
превозници, наменски се користат од сметката на 
Народната банка на Југославија за плаќање на уво-
зот на нафта и деривати на нафта. 

Член 79 
Деловните заедници, банкарските организации, 

задругите, коморите и други општи здруженија, 
самоуправните интересни заедници и други само-
управни организации и заедници, општествено-поли-
тичките и други општествени организации и друг-4 
општествени правна лица, можат остварените де-
визи да ги држат на девизна сметка само к а ј една 
овластена банка, да ги користат за сопствени по-
треби во согласност со овој закон или да ги прода-
дат на единствениот девизен пазар. 

Лицата од став 1 на овој член можат остварени-
те девизи да ги држат во странство под условите 
што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 80 
Општествено-политичките заедници и нивните 

органи и организации се должни девизите што ќе 
ги остварат да ги продадат на единствениот девизен 
пазар. 

По исклучок од став 1 на овој член, Сојузниот 
извршен совет може да пропише делот од девизите 
што ќе ги оствари Југословенската народна армиЈа 
со давање на услуги на странски лица да ги упо-
треби за плаќањата на сопствените потреби спрема 
странство. 

Член 81 
Зголемувањето оа девизниот прилив од извозот 

па С Т О К И и услуги и на други форми на девизни 
приливи се поттикнува со мерките на развојната 
политика, со системот и механизмот на даночните, 
царинските и на други поврати, со мерките на кре-
дитно-монетарната политика и со други мерки на 
економската политика. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на остварените девизи што организациите на здру-
жен труд и други општествени правни лица ги др-
жат на девизната сметка као овластената банка, 

Член 82 
Повратот на царини и на други давачки се уре-

дува со самоуправна спогодба на републичките и 
покраинските заедници во Заедницата на Југосла-
вија, во согласност со С О Ј У З Н И О Т извршен совет. 

Со акт на републичките и покраинските заедни-
ци се утврдуваат и другите поврати, во согласност 
со извршните совети на собранијата на републи-
ките и со извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, а во согласност со усвоените осно-
вни критериуми што се договорени во Заедницата 
на Југославија. 

Ако самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член не се склучи навремено, С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет може да одлучи да се применуваат мерките 
или актите што биле порано применувани или да 
се донесат други привремени решенија кои ќе се 
применуваат до склучувањето на спогодбата. 

Член 83 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот 

извршен совет, секоја година, истовремено со доне-
сувањето на буџетот на федерацијата, го утврдува 
делот на приходите од царини и од други увозни 
давачки изразен во процент кој не се внесува во 
буџетот на федерацијата и кој се отстапува на 
Заедницата на Југославија за поврат на царини и 
на други давачки во корист на организациите на 
здружен труд што извезуваат. 

Собранието на СФРЈ може да одлучи приходи-
те по основ на определени увозни давачки да не се 
внесуваат во буџетот на федерацијата и во целост 
да и се остануваат на Заедницата на Југославија 
за поврат на царини и на други давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезуваат. 

Приходите од посебните такси од член 182 на 
овој закон не се внесуваат во буџетот на федера-
цијата и во целост и се отстапуваат на Заедницата 
на Југославија за поврат на царини и на други 
давачки во корист на организациите на здружен 
труд -што извезуваат. 

Член 84 
Сојузниот извршен совет, согласно со насоките 

на надлежниот орган на федерацијата, ги утврдува 
мерките и механизмите од член 8 2 на ОВОЈ закон 
заради поттикнување на извозот на производи со 
посебна намена и на други форми на економски 
односи со странство чијашто посебна намена е од 
општ општествен интерес. 
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Член 85 
Во заедничките основи на кредитно-монетарната 

политика се утврдуваат рамките и насоките за пре-
земање на мерки за поттикнување на остварувањето 
на девизниот прилив. Со мерките на тековната и 
развојната економска политика се утврдуваат усло-
вите со кои се поттикнува остварувањето на деви-
зниот прилив. 

2. Располагање со девизи од страна на граѓани и 
граѓански правни лица 

Член 86 
Граѓани и граѓански правни лица можат да 

купуваат девизи ка ј овластените банки за задово-
лување на сопств,ените потреби во областа на здрав-
ствената заштита и образованието, за патни и се-
лидбени трошоци во странство, за издржување на 
"деновите на своето семејство во странство, за на-
мирување на судски и други трошоци и за други 
намени, во износите и под условите што ќе ги т о -
п и т е Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински 
органи. 

Член 8 
Сојузниот извршен совет ги пропишува усло-

вите под кои граѓаните и граѓанските правни лица 
Јиожат: 

1) да купуваат бокови за плаќање на бензин во 
странство; 

2) да плаќаат услуги што во меѓународниот пат-
нички промет ги вршат странски лица; 

3) да им ги плаќаат на домашните туристички 
агенции трошоците за групни и поединечни пату-
вања во странство. 

Член 88 
Девизите што ќе ги внесат или примат од стран-

ство граѓани и граѓански правни лица можат да и 
ги продаваат на овластената банка и на овластени 
от менувач или да ги стават на девизна сметка 
или на девизен штеден влог ка ј овластената банка. 

Девизите што ги држат на девизна сметка иле 
како девизен штеден влог граѓаните и граѓанските 
правни лица можат да ги користат во согласност со 
прописот што го донесува Сојузниот извршен совет 

Член 89 
Граѓани и граѓански правни лица можат да 

користат девизи за купување на хартии од вредност 
што организациите на здружев! труд ги издаваат за-
ради проширување на материјалната основа на тру-
дот 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сноста од надлежните републички и покраински 
органи, по прибавено мислење од Заедницата на 
Југославија, ги пропишува условите, начинот и по-, 
стапката за користење на девизи за купување , на 
хартии од вредност и за обезбедување на девизи 
за отплатување на хартии од вредност од став 1 
на овој член, како и условите под кои отплатува-
ѓоето на хартии од вредност може да се р̂ тттт/f в 0 
динари. 

Член 90 
Девизните сметки на граѓани и граѓански правни 

лица и девизните штедни влогови на граѓани и гра-
ѓански правни лица можат да бидат по видување 
или орочени. 

Член 91 
На девизните сметки на граѓаните и граѓанскит^ 

правни лица и на девизните штедни влогови на 
граѓаните и граѓанските правни липа овластените 
банки плаќаат камата во девизи. 

Член 92 
Овластените банки се должни да обезбедат т а ј -

ност на податоците за девизните сметки на граѓаните 
и за девизните штедни влогови на граѓаните. 

Известувања за девизните сметки на граѓаните 
и за девизните штедни влогови на граѓаните можат 
да се даваат само на писмено барање од судот. 

Член 93 
За девизните сметки на граѓаните и девизните 

штедни влогови на граѓаните гарантира федера-
цијата. 

3. Изнесување и внесување на динари, девизи и 
хартии од вредност 

Член 94 
Изнесување на динари од Југославија и внесу-

вање на динари во Југославија во патничкиот про-
мет со странство се врши во износи и апоени што 
ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

Изнесување од Југославија преку поштенски и 
други пратки, на динари и вредносници што гласат 
на динари, ефективни странски пари и вредносници 
што гласат на странска валута се врши под условите 
што ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

Внесување во Југославија, преку поштенски и 
други пратки, на динари и вредносници што гласат 
на динари, се врши под условите што ќе ги пропише 
Народната банка на Југославија. 

Член 95 
Внесувањето на девизи во Југославија е сло-

бодно. 
Граѓани мажат да ги изнесуваат во странство 

сите видови девизи што ги прибавиле или со кои 
располагаат, во согласност со прописите. 

Странци и југословенски граѓани на привремена 
работа во странство, при излегување од Југославија, 
мажат да ги изнесат девизите што ги внеле во Ју-
гославија и други девизи со кои слободно распола-
гаат во Југославија, во согласност со прописите. 

Динари во кои во Југославија располагаат стран-
ци и Југословенски граѓани на привремена работа во 
странство, а кои потекнуваат од девизи продадени 
на овластена банка или на менувач, можат да се 
изнесат од Југославија во1 апоени и износи што се 
дозволени за изнесување или да се употребат за 
купување на ист вид девизи заради трансфер во 
странство. 

Член 96 
Домашни вложни книшки што гласат на име л 

па динари и домашни и стоански вложни книшки, 
што гласат на девизи можат слободно да се изнесу-
ваат или праќаат од Југославија и да се внесуваат 
или праќаат во Југославија. 

Домашни вложам К Н И Ш К И Ш Т О гласат на динари 
а не гласат на име можат да се изнесуваат или 
праќаат од Југославија, само по одобрение од народ-
ната банка на републиката, односно од народната 
банка на автономната покраина, во согласност со 
условите што ќе ги пропише Народната банка на 
Југославија. 

Член 97 
Домашни хартиии од вредност што гласат на 

девизи или на динари можат слободно да се изне -
суваат или праќаат од Југославија и да се внесу-
ваат или праќаат во Југославија. 

Странски хартии од вредност можат слободно 
да се внесуваат или праќаат во Југославија, а да се 
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изнесуваат или праќаат од Југославија само по 
одобрение од народната банка ,на републиката одно-
сно од народната банка на автономната покраина, 
во согласност со условите што ќе ги пропише На-
родната банка на Југославија. 

Член 98 
Странски хартии од вредност, купони на стран-

ски хартии од вредност и странски вложни книшки, 
домашни лица можат да ги наплатуваат преку бан-
ките овластени за работи со странство. 

Вредносниците од став 1 на овој член можат 
да им се продадат на банките овла-стени за работи 
со странство, со наплата на противвредноста во 
динари или девизи, согласно со прописите. 

Член 99 
Чекови влечени во Југославија на странски ли-

ца не смеат во Југославија да се препродаваат ниту 
да се индосираат. 

Чекови на динари влечени во Југославија не 
смеат да се хонорираат ако на нив се наоѓа индоса-
мент на странско лице. 

4. Промет на злато 

Член 100 
Злато во непреработена и кована форма можат 

да извезуваат и изнесуваат во странство: 
1) Народната банка на Југославија — во непре-

работена и кована форма; 
2) организациите па здружен труд што се зани-

маваат со производство на злато (во натамошниот 
текст: производители на злато) — во непреработена 
форма; 

3) банките овластени за работи со - странство — 
во кована форма. 

Домашни лица, освен лицата од став 1 на ово"1 

член, можат да извезуваат и да изнесуваат во 
странство злато во непреработена и кована форма 
само по одобрение од Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 101 
Производителите на злато можат непреработе-

но злато да им продаваат на организациите на 
здружен труд што користат злато во рамките на 
СВОЈ ата редовна дејност и на државните органи за 
нивни потреби (во натамошниот текст: корисн,ици 
на злато), како и на Народната банка на Југосла-
вија, или да го продаваат во странство. 

Корисниците на злато и Народната банка на 
Југославија можат да купуваат непреработено злато 
,и во странство. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува услови-
те под кои корисниците на злато можат да купу-
ваат непреработено злато од производителите на 
злато во земјата или во странство. 

Член 102 
Топење на злато и преработка на злато во пра-

чки можат да в,ршат само корисниците на злато, и 
тоа за сопствени потреби и за потребите на други 
корисници на злато. 

Забрането е топење на ковано злато. 

Член 103 
Овластените банки, преработувач,ите на злато и 

рафинериите на злато можат да вршат замена на 
предмети од злато и на кршено злато за златен 
заботехнички Лим. 

Овластените банки можат да вршат замена на 
ковано злато за златен заботехии,чки лим. 

Член 104 
Прометот на предмети од злато, на кршено 

злато, на златен заботехнички лим и на друг зла-
тен заботехиички материјал е слободен во граници-
те на прописите за прометот на стоки и на прописите 
за контролата на предмети од скапоцени метали. 

Овластените банки можат ковано злато да ку-
пуваат од домашни и странски лица по цена по 
КОЈ а таквото злато се продава на светскиот пазар. 

Член 105 
Производителите на злато се должни да водат 

евиденција за произведените и продадените количе-
ства на злато, а корисниците на злато — за купени-
те и преработените количества на злато. 

Сојузниот секретар за финансии го пропишува 
начинот на водење на евиденцијата од став 1 на 
овој член. 

Член 106 v 

Под злато, во смисла на овој закон, се подраз-
бира злато во секоја состојба и форма, освен пред-
метите од злато и кршено злато. 

Под предмети од злато, во смисла на овој закон, 
се подразбираат накит, украси, предмети од уметни-
чка вредност и од друга употребна вредност израбо-
тени од злато. 

Под кршено злато, во смисла на овој закон, се 
подразбираат предмети од злато што се купуваат 
односно продаваат според тежината, чистотата и 
цената на чистото злато, не земајќи ги предвид 
трошоците на изработката. 

Под прачка злато, во смисла на овој закон, се 
подразбира непреработено злато во која и да е 
форма. 

Под ковано злато, во смисла на овој закон, се 
подразбираат сите видови златници, без оглед на 
тоа дали се законско средство за плаќање во неко-
ја земја. 

Член 107 
Ако состојбата на ликвидноста на плаќањата 

спрема странство, височината и структурата на де-
визните резерви и други причини го бараат тоа, 
Сојузниот извршен совет може да го ограничи или 
да го забрани извозот и изнесувањето на злато во 
странство и да го ограничи прометот на злато во 
земј ата. 

VII. ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

Член 108 
Платниот промет со странство се врши со динари 

и со девизи. 
Платниот промет во работењето со земјите со 

кои е склучен платен или друг меѓународен дого-
вор за плаќање во конвертибилни девизи се врши 
со динари, во договорените конвертибилни девизи 
или во други конвертибилни девизи. 

Платниот промет во работењето со земјите со 
кои е склучен меѓународен договор за клириншки 
начин на плаќање се врши во пресметковната валу-
та предвидена со тој договор. 

Платниот промет со земјите во развој се врши 
со динари и девизи предвидени во меѓународните 
договори со тие земји. 

Платниот промет со земјите со кои со меѓунаро-
ден договор не е утврден начинот на плаќање се 
врши со динари и со конвертибилни девизи. 

Народната банхћ на Југославија го пропишува 
начинот на вршење на платниот промет со стран-
ство и дава упатства заради единствено вршење на 
платниот промет со странство. 
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Член 109 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сноста од надлежните републички и покраински 
органи, ги определува условите под кои народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини можат да одобрат поинаков на-
чин на плаќа,ње со странство од начинот предвиден 
со договорот од член 108 на овој закон, ако таков 
начин на плаќање со тој договор не е исклучен. 

Сојузниот извршен совет може да ги утврди 
условите и начинот под кои извозот на стоки и 
услуги во одделни земји може да се договара таќо 
што наплатата по извозот да се оствари со увоз на 
стоки, и правата по основ на така остварениот 
извоз. 

Во согласност со Сојузниот извршен совет, На-
родната банка на Југославија, ако го бараат тоа 
исклучителни околности, може да определи плаќа -
ње и наплатување во определена девиза да се врши 
само со земји со кои со меѓународен договор з 
предвидено плаќање и наплатување само во таа 
девиза, односно со земји во кои таа девиза е нацио-
нална валута. 

Народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина може на орга-
низација на здружен труд да и одобри плаќање 
односно наплатување да изврши во ефективни 
странски пари, под условите што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија, и може да и одобри 
наплатување на дел од извозот на етоски и услуги 
да изврши во валута ко ја според прописот на одно-
сната земја не може да се трансферира. 

Народната банка на републиката односно на -
родната банка на автономната покраина на органи-
зацијата на здружен труд може да и одобри да 
изврши' пребивање на долговите и побарувањата 
со странство под условите што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија. Денот на издаде-
ното одобрение се смета за ден на плаќање односни 
на наплата. 

Член НО 
Платниот промет со странство се врши преку 

банките овластени за работи со странство, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Домашно лице избира банки овластени за работи 
со странство преку кои врши платен промет со 
странство. 

Член 111 
Основните и други организации на здружен труд 

и други општествени правни лица избираат една 
овластена банка к а ј КОЈ а ги држат девизите на 
девизна сметка. 

Основните организации на здружен труд можат 
девизите да ги водат и каЈ својата интерна банка 
која од нивно име тие девизи ги држи на девизна 
сметка каЈ овластената банка, или можат да ги 
продадат на единствениот девизен пазар. 

Член 112 
Народната банка на Југославија врши платен 

промет со странство за потребите на федерацијата 
и на нејзините органи и организации. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, платниот промет со странство што органот 
надлежен за промет и резерви на производи со по-
себна намена ги врши за сметка на основните орга -
низации на здружен труд - производители на про-
изводи со посебна намена и начинот на плаќање и 
наплатување во врска со тие работи се утврдуваат 
со општествен договор што со тие организации ќе 
го склучи Сојузниот извршен совет. 

Ако општествениот договор од став 2 на овој 
член не се склучи во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ закон, одлука за усло-
вите и начинот на вршење на платниот промет од 
тој став донесува С О Ј У З Н И О Т извршен совет. 

Член 113 
Домашните лица се должни девизите остварени 

со И З В О З на стоки и услуги да ги наплатат и да ги 
внесат во Југославија во рок од 90 дена од'денот 
кога се извезени стоките односно кога е извршена 
услугата. К а к о ден на извозот на стоките се смета 
денот кога е извршено царинење на стоките. 

Домашните лица се должни побаруваната по ос-
нов на извозот на сто.ки и услуги на кредит да ги 
наплатат и остварените девизи да ги внесат во Ј у -
гославија во рокот предвиден со договорот за кре-
дитот. 

Побарувањата по други основи домашните лица 
се должни да ги наплатат и остварените девизи да 
ги внесат во Југославија во рок од 90 дена од денот 
на втасаноста на побарувањето. Од оваа обврска се 
изземаат граѓаните што се наоѓаат на привремена 
работа во странство. 

К а к о ден на наплата и внесув-ање на девизите 
во Југославија, во смисла на ст. 1 до 3 од овој член, 
се подразбира денот кога износот на девизи е одо-
брен на сметката на ов-ластената банка, денот кога 
е задолжена сметката на домашното лице к а ј овла-
стената банка во корист на друго домашно лице, 
или денот кога домашното лице внесените девизи 
ги положило к а ј овластената банка заради прес-
метка. 

Кога наплатата се врши во смисла па член 109 
став 2 од овој закон, Народната банка на Југосла-
вија може да пропише кој ден се смета к а к о ден на 
наплата и внесување на девизите во Југославија. 

Ако на организација на здружен труд и е одо-
брено држење на девизи во странство според член 
116 од овој закон, како ден на наплата и внесување 
на девизите во Југославија се смета денот кога из-
носот на девизите е одобрен на сметка на организа-
цијата на здружен труд во странство. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија, по 
прибавено мислење од Сојузниот орган на управата 
надлежен за соодветен вид услуги, пропишува ко ' 
ден се смета к а к о ден на извршување на условите 
во смисла на одредбите на ОВОЈ член. 

Член 114 
Домашните лица се должни платените стоки да 

ги увезат, односно платената услуга да ја реализи-
раат во рок од 90 дена од денот кога банката овла-
стена за работи со странство ќе го изврши налогот 
за плаќање. Како ден на увозот се смета денот кога 
е извршено царинење на стоките. 

Член 115 
Цародната банка на републиката односно народ-

ната банка на автономната покраина може да го 
продолжи рокот од чл. 113 и 114 на овој закон, под 
условите што ќе ги определи Народната банка на 
Југославија. 

Народната банка на Југославија може да го про-
должи рокот од чл. 113 и 114 на овој закон, по р а -
ботите што според одредбите на овој закон се од-
несуваат на производи со посебна намена и на дру-
ги форми на економски односи со странство од по-
себен општествен интерес. 

Против решението на народната банка на репуб-
ликата односно на народната банка на автономната 
покраина, донесено врз основа на став 1 од овој 
член, може да се из ј ави жалба до Народната банка 
на Југославија. 



Петок, 13 мај 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 — Стр-ана 515 

Член 116 
Народната банка на републиката односно народ-

ната банка на автономната покраина, кога работе-
њето со странство го бара тоа, може да и даде одо-
брение на организацијата на здружен труд девизите 
потребни за тоа работење да ги држи на сметки во 
странство, или работењето да го врши преку конто-
корентна сметка, под условите што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија. 

Против решението на народната банка на репуб-
ликата односно на народната банка на автономната 
покраина, донесено според став 1 од овој член, може 
да се изјави жалба до Народната банка на Југо-
славија. 

Организациите на здружен труд се должни да 
доставуваат до народната банка на републиката, од-
носно до народната банка на автономната покраина 
извештаи за прометот и состојбата на сметките од 
став 1 на овој член, како и други податоци во врс-
ка со работењето со странство преку тие сметки, на 
начин и во роковите што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија, во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини доставуваат до На-
родната банка на Југославија извештаи за прометот 
и за состојбата на средствата на сметките од став 
1 на овој член, на начин и во роковите што ќе ги 
определи Народната банка на Југославија. 

Член 117 
Разликите во вредноста што требало да се пла-

тат односно да се наплатат или да се внесат, наста-
нати во работењето со странство поради превозни 
ризици, бснификации, пене ли, рабати, исправки на 
вредноста и слично, се правдаат со документација. 
3b правдањето на настанатата разлика одлучува ор-
ганот на управувањето на организацијата на здру-
жен труд. 

Начинот и постапката за правдање на разликите 
од став 1 на овој член ги пропишува сојузниот се-
кретар за финансии во спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија. 

Член 118 
Плаќањето и наплатувањето во врска со увозот 

и извозот на стоки и услуги во малограничниот и 
соседскиот прекуморски промет и во меѓународните 
саемски компензациони договори се регулираат со 
пропис што го донесува С О Ј У З Н И О Т извршен совет, 
врз основа на согласноста од надлежните републи-
чки и покраински органи, во согласност со овој за-
кон и со меѓународните договори за таквиот промет 

Член 119 
Странски лица можат да депонираат динари и 

девизи по видување, со отказен рок или орочено, 
само кал овластените банки. 

Народната банка на Југославија, по прибавено 
мислење од овластените банки, може да ги опреде-
ли условите под кои средства на странски лица мо-
жат да се примаат во депозит. 

Член 120 
Странски лица можат да стекнуваат динарски 

побарувања на сметка ка ј овластената банка' 
1) со купување на динари за девизи од член 54 

став 1 на овој закон; 
2) со продажба на стоки и услуги на домашно 

лице за динари што домашното лице има право да 
ги увезува и плаќа според одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон; 

3) со пренос од сметка на друго странско лице 
што има средства по еден од основите од точ. 1 и 2 
на овој став. 

Динарските побарувања стекнати според став 1 
од овој член, странски лица можат да ги употребу-
ваат за плаќање на стоки и услуги и за сите други 
плаќања во Југославија, за трансфер во странство 
и за пренос Брз друго странско лице. 

Домашни лица, врз основа на динари наплатени 
според став 2 на ОВОЈ член, ги остваруваат правата 
што според прописите ги имаат од наплати во 
девизи. 

Динарските побарувања стекнати според став 1 
на овој член странски лица можат да ги употребу-
ваат и за давање кредити на организациите на зд-
ружен труд и на други општествени правни лица. 
Организациите на здружен труд и други општестве-
ни правни лица можат овие кредити да ги земаат 
во согласност со одредбите на чл. 138 до 181 од овој 
закон. 

Член 121 
Динарските побарувања што странски лица ќе 

ги остварат по други основи, освен по основите на-
ведени во член 120 став 1 од овој закон, странските 
лица можат да ги држат на сметка ка ј овластената 
банка и да ги употребат за определени плаќања во 
Југославија, за пренос врз определени странски ли-
ца и за трансфер во странство, под условите што ќе 
ги утврди Сојузниот извршен совет. 

Домашни лица можат, врз основа на динари на-
платени по основ на став 1 од ОВОЈ член, да оства-
руваат определени права што ги утврдува Сојуз-
ниот извршен совет по претходно прибавено мис-
лење од Заедницата на Југославија. 

За износот на динарските побарувања на стран-
ски лица за услуги дадени на домашни лица, што 
по основа на прописите од став 1 на овој член не 
можат да се трансферираат во странство туку се 
користат само за определени плаќања во Југосла-
вија, домашните лица не ги обезбедуваат правата 
по основот од член 63 на овој закон за -плаќањата 
спрема странство. 

Член 122 
Плаќање на стоки и услуги што се увезуваат 

и други плаќања во странство, основните и други 
организации на здружен труд и други домашни ли-
ца вршат врз основа на единствените критериуми 
од член 68 и на актите од чл. 71 и 73 на овој закон: 

1) со девизи остварени според чл. 65, 79 и 133 
став 4 од овој закон, како и со динари остварени 
според чл. 120 и 121 од овој закон; 

2) со девизи стекнати по основ на здружување 
со други организации на здружен труд од член бб 
на овој закон; 

3) со девизи купени на девизниот пазар во сог-
ласност со одредбите на чл. 68 и чл. 63 и 74 од овој 
закон; 

4) со девизи прибавени од странски кредит; 
5) со девизи внесени во Југославија по основ на 

договор за вложување средства на странски лица 
во домашна организација на здружен труд; 

6) со девизи прибавени од граѓани со издавање 
на обврзници според член 89 од ОВОЈ закон; 

7) со девизи остварени по основ на трансфер на 
добивката и поврат на вложените средства и по ос-
нов на камати по дадените кредити; 

8) со девизи остварени од други односи со стран-
ство, согласно со прописите. 

Девизите за исплата на камата во девизи, што 
ги плаќаат на девизните штедни влогови на граѓа-
ните, овластените банки ги купуваат на единствени-
от девизен пазар, врз основа на единствените крите-
риуми од член 68 на ОВОЈ закон. 
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Член 123 
Платниот промет со странство што се врши пре-

ку банка овластена за работи со странство се води 
на девизни сметки во земјата. 

Контрола над платниот промет од став 1 на овој" 
член вршат народните банки на републиките и на-
родине банки на автономните покраини, на начин 
што ќе го пропише Народната банка на Југославија. 

Заради обезбедување единство на општествена-
та контрола и евиденција, Службата на општестве-
ното книговодство е овластена, по потреба, да врши 
увид во работењето што се однесува на платниот 
промет и контралата над платниот промет со 
странство. 

Сојузниот секретар за финансии утврдува кои 
податоци за платниот промет банките овластени за 
работи со странство се должни да ги доставуваат 
до Службата на општественото книговодство. 

Член 124 
Плаќање на стоки чиј увоз е регулиран со опре-

делување на стоковен контингент, девизен контин-
гент и со издавање на увозна дозвола, основните и 
други организации на здружен труд и други домаш-
ни лица вршат со девизи и со динари од член 122 
на овој закон, во рамките на правото на увоз на 
такви стоки. 

Член 125 
Плаќање на услуги што ги вршат странски ли-

ца, за чие користење Сојузниот извршен совет врз 
основа на согласноста од надлежните републички 
и покраински органи пропишува посебни услови, 
основните и други организации на здружен труд и 
други домашни лица вршат со девизи и со динари 
од член 122 на овој закон. 

Член 126 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

носта од, надлежните републички и покраински ор-
гани, ги пропишува условите под кои можат да се 
купуваат патенти, лиценци и други права на ин-
дустриска сопственост во странство и да се плаќаат 
со средствата од член 122 на овој закон. 

Условите под кои можат да се купуваат патенти, 
лиценци и други права на индустриска сопственост 
во странство за потребите на народната одбрена и да 
се плаќаат со средствата од член 122 на овој закон 
ги утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 127 
Организациите на здружен труд што вршат ус-

луги во меѓународниот стоковен и патнички промет 
своите услуги на странски релации од домашни ли-
ца ги наплатуваат во динари. 

Организациите на здружен труд — корисници 
на услуги на превоз на стоки, во моментот на оства-
рувањето на девизниот прилив остварен со извоз на 
стоки и услуги, се должни да им извршат пренос на 
девизите во вредноста на услугите на превозот на 
организациите на здружен труд од став 1 на ОВОЈ 
член. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите на здружен труд — корисници 
на услуги на превоз, при увозот на стоки, во момен-
тот на плаќањето на увозот, се должни да извршат 
пренос на девизите во корист на организацијата на 
здружен труд — превозник во височина на вистин-
ските трошоци на превозот на странска релација. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува усло-
вите и начинот под кои остварените девизи според 
ст. 2 и 3 од овој член им се пренесуваат на давани-
те на услуги во меѓународниот стоковен, патнички 
и поштенско-телефонско-телеграфски сообраќај. 

Член 128 
Девизите остварени со извоз на производи или 

на делови на производи што се предмет на долго-
рочна производствена кооперација можат да се упо-
требат во целост за увоз од таа кооперација, во сог-
ласност со сојузен закон. 

Член 129 
Девизите за вршење на инвестициони работи во 

странство, организациите на здружен труд можат 
да ги држат и на сметки к а ј странски банки врз 
основа на одобрение кое, под условите што ќе ги оп-
редели Народната банка на Југославија, го дава на-
родната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина. 

Остварената добивка во девизи од секоја рабо-
та, организациргге на здрухѕен труд што изведуваат 
инвестициони работи во странство се должни да ја 
внесат во Југославија, во рок -од 90 дена од денот 
кога е завршена работата. Народната банка на репу-
бликата, односно народната банка на автономната 
покраина, може да го продолжи овој рок под усло-
вите што ќе ги определи Народната банка на Југо-
славија. 

Против решението на народната банка на репу-
бликата, односно на народната банка на автоном-
ната покраина донесено според став 2 од ОВОЈ член 
може да се изјави жалба до Народната банка на 
Југославија. 

Организациите на здружен труд што изведуваат 
инвестициони работи во странство можат во текот 
на изведувањето на тие работи да располагаат со 
девизите, да ги пресметуваат трошоците на работе-
њето и да ја утврдуваат добивката од тие работи, 
под условиве и на начинот шо ги пропишува Сојуз-
ниот извршен совет врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи. 

Член 130 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со работи на посредување во надворешно-
трговскиот промет вршат плаќање и наплатување 
во тоа работење со средствата од член 122 на ОВОЈ 
закон, под условите што ќе ги пропише Сојузниот 
извршен совет врз основа на согласноста од над-
лежните републички и покраински органи. 

Член 131 
Девизите што организациите на здружен труд 

ќе ги остварат со вршење работи врз облагородува-
ње на стоки (индустриска доработка, преработка, 
обработка или поправка) во сопственост на стран-
ски лица се сметаат, во поглед на стекнувањето на 
правата според одредбите од овој закон, како деви-
зи остварени со извоз на стоки и услуги. 

Услугите на облагородување на домашни стоки 
што ги вршат странски лица, организацијата на 
здружен труд ги плаќа со средства од член 122 на 
овој закон, во рамките на прописите што го регули-
раат извозот на стоки заради облагородување и 
увоз на облагородени стоки. 

Член 132 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со давање услуги во меѓународниот стоковен 
и патнички промет трошоците на работењето во 
странство ги плаќаат со средствата од член 122 на 
овој закон. 

Сојузниот извршен совет утврдува што се под-
разбира под трошоци на работењето во странство 
што организациите на здружен труд ги плаќаат 
според став 1 од овој член. 

Член 133 
Заедниците за осигурување и заедниците за ре-

осигурување наплатуваат премии за осигурување, 
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односно премии за реосигурување од домашни лица 
и им исплатуваат штети на тие лица (надомести на 
штета, осигурени износи и трошоци) — со динари. 
Овие заедници и други домашни лица со динари 
вршат и други плаќања по работи на осигурување 
и реосигурување. 

Заедниците за осигурување и заедниците за ре-
осигурување наплатуваат премии за осигурување, 
односно премии за реосигурување од странски лица 
во девизи или во динари со кои странските лица 
располагаат според чл. 120 и 121 од овој закон, пла-
ќаат премии за реосигурување и им исплатуваат 
штети на тие лица со девизи или динари. Заедни-
ците за осигурување и странски лица, односно заед-
ниците за реосигурување и странски лица во деви-
зи или во динари вршат и други меѓусебни плаќа-
ња по работи на осигурување и реосигурување. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, Сојузниот извршен совет може да определи 
одредени организации на здружен труд и други оп-
штествени правни лица да можат да плаќаат пре-
мии во девизи и исплатата на штетите на тие орга-
низации, како и другите плаќања по односните ра-
боти на осигурување и реосигурување, да можат да 
се вршат со девизи. 

Заедниците за осигурување и заедниците за ре-
осигурување исплатуваат штети, плаќаат премии за 
осигурување и премии за реосигурување и вршат 
други плаќања по работите на осигурување и рео-
сигурување со динари и со девизи од член 122 на 
овој закон. 

Сојузниот извршен совет определува под кои 
услови и во кои случаи домашни лица можат од 
овластената банка да купат девизи во височина на 
износот на динарите наплатени на име штета по ос-
нов на реосигурување. Со купените девизи д о м а т и 
лица можат да плаќаат увоз на стоки и услуги по 
основ на кои штетата ја наплатиле од осигурува-
њето. Таквите стоки и услуги домашните лица ги 
плаќаат слободно, иако увозот на тие стоки однос-
но услуги е регулиран. 

Сојузниот извршен совет ги определува усло-
вите под кои наплатата на штетата остварена по 
основ на осигурување во работи на извоз на стоки 
и услуги се смета како наплата остварена со из-
вршен извоз. 

За осигурувањето од ст. 2 и 3 на овој член оси-
гурените износи во полисата на осигурувањето мо-
ж а т да гласат на девизи. 

Член 134 
Средствата што странскиот содоговарач ќе ги 

оствари со заедничко работење со домашна органи-
зација на здружен труд, можат да се трансферираат 
во странство до височината на една половина од 
девизниот прилив остварен со извоз на производи 
и услуги од тоа работење. 

Средствата што странскиот содоговарач ќе ги 
оствари со заедничко работење со домашна органи-
зација на здружен труд од стопански недоволно 
развиените републики и Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово можат да се трансферираат 
во странство до височина на остварениот дел од до-
ходот. Трансферот се врши со средствата од член 
122 на овој закон. 

Трансферот на вложените средства, односно на 
остатоците од вложените средства, ако договорот за 
вложување престанал поради остварување па дел-
овните цели, односно со истекот на договореното 
време, или ако договорот за вложување е раскинат 
од причините предвидени со сојузен закон, или ако 
со договорот за вложување е предвидено дека ст-
ранскиот содоговарач вложените ср одет л а може до-
лумно да ги повлекува и за времо и-ч вадењето на 
тој договор, домашната организации на здружен 
труд го врши со девизите од член 122 на ОВОЈ закон. 

Ако во една година не е остварен девизен при-
лив кој овозможува трансфер на средствата што стр-
анскиот содоговарач ќе ги оствари со заедничко ра-
ботење, трансферот според став 1 на овој член 
може да се изврши врз основа на девизниот прилив 
остварен во наредните години. 

Член 135 
Производствена организација на здружен труд 

која според прописите вложува средства за опште-
ствена репродукција заради вршење на својата ст-
опанска дејност во странство, тие вложувања ги 
врши со средствата од член 122 на овој закон. 

Организациите на здружен труд што се здру-
жиле заради вршење работи на промет на стоки и 
услуги со странство, организациите на здружен 
труд што се занимаваат со работи на извоз и увоз 
кои се организираат и работат врз начелата на за -
должителна соработка со производствените и со 
други организации на здружен труд за кои вршат 
извоз или увоз и организациите на здружен труд 
кои вршат работи на извоз и увоз што задолжи-
телно здружуваат труд и средства со произоводст-
вените и други организации на здружен труд со кои 
работат, можат за вложување средства на опште-
ствената репродукција, заради вршење на тие ра -
боти во странство, да ги користат средствата од 
член 122 на овој закон. 

За вложување заради основање банки во стр-
анство согласно со сојузен закон можат да се ко-
ристат средствата од член 122 на овој закон. 

Организација на здружен труд која вложила 
средства на општествената репродукција во прет-
пријатие во странство е должна делот од добивката 
што и припаѓа да го внесе во земјата, во рок од 
90 дена од истекот на периодот за кој се составува 
завршната сметка според прописите на земјата во 
која се наоѓа тоа претпријатие. 

Член 136 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со истражување, експлоатација, обновување 
и со одржување на резерви на рудно и друго мине-
рално богатство во странство, ги плаќаат трошоците 
на тоа работење со средствата од член 122 на ОВОЈ 
закон. 

Член 137 
Трошоците за деловни патувања и реклами во 

странство, трошоците на претставништва и делегати 
во странство, трошоците за стручно усовршување 
на работниците во странство таксите и давачките, 
членарините и котизациите, како и другите трошоци 
во врска со работењето со странство, организации-
те на здружен труд можат да ги плаќаат со средст-
вата од член 122 на овој закон. 

Трошоците за службени патувала во странство, 
трошоците за стручно усовршување на работници-
те во странство, таксите и давачките, "членарините 
и котизациите, како и другите трошоци во стран-
ство во врска со вршењето на својата дејност, де-
ловните заедници, банкарските организации, задру-
гите, коморите и другите општи здруженија, само-
управните интересни заедници и другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-по-
литичките и другите општествени организации и 
другите правни лица, ги плаќаат со средствата од 
член 122 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
носта од надлежните републички и покраински ор-
гани, по прибавено мислење од Заедницата на Југ-
ослави ја , ги пропишува условите под кои можат 
да се користат и да се плаќаат одделни трошоци од 
ст. 1 и 2 на овој член. 

? 
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VIII. КРЕДИТНИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Општи услови 

Член 138 
Како кредитни односи со странство, во смисла 

на ОВОЈ закон, се сметаат: 
1) извозот и увозот на стоки и услуги на кредит, 

освен стоките и услугите за чие плаќање е догово-
рен рок до 90 дена (во натамошниот текст: комер-
цијални кредити); 

2) земањето кредити во странство за увоз на 
стоки и услуги и давањето кредити на странство за 
извоз на стоки и услуги (во натамошниот текст: сто-
ковни кредити); 

3) земањето и давањето на финансиски кредити; 
4) земањето на странски краткорочни кредити 

од страна на банките овластени за работи со стран-
ство преку кредитни линии (во натамошниот текст: 
банкарски кредитни линии); 

5) прибавувањето средства со издавање обврз-
ници на странскиот финансиски пазар; 

6) прибавувањето средства на странскиот ф и -
нансиски пазар со рефинансирање на побарувањата 
по одобрените кредити на странство; 

7) земањето кредити заради одржување на лик-
видноста на Југославија во плаќањата спрема ст-
ранство ; 

8) примањето и давањето на депозит и давањето 
и земањето гаранции, супергаравции и други форми 
на гарантирање во односите со странство. 

Член 139 
Врз средствата прибавени со издавање обврз-

ници на странскиот финансиски пазар и врз сред-
ствата прибавени на странскиот финансиски пазар 
со рефинансирање на побарувањата по одобрените 
кредити на странство се применуваат одредбите на 
ОВОЈ закон кои се однесуваат на средствата приба-
вени со земање финансиски кредити во странство. 

Начинот на издавање и прометот на обврзници 
на странскиот финансиски пазар се регулираат со 
сојузен закон. 

Член 140 
Под стоковен кредит се подразбираат кредитни 

работи кај кои кредиторот му одобрува на заемоба-
рачот кредит заради финансирање, купување на 
стоки и плаќања на услуги, при што со договорот 
за кредит е определена намената на користените 
средства. 

Под банкарска кредитна линија се подразбира 
странски краткорочен кредит со рок на отплата до 
12 месеци, што банката овластена за работи со ст-
ранство го користи кат странска банка. 

Член 141 
Основните и други организации на здружен 

труд и други општествени правни лица можат да 
се задолжуваат во странство, односно можат да одо-
бруваат кредити во странство, врз основа на един-
ствените критериуми за задолжување што ги утвр-
дува Заедницата на Југославија, во соработка со ре-
публичките и покраинските заедници, со согласност 
од Сојузниот извршен совет. 

Ако единствените критериуми од став 1 на овој 
член не се утврдат истовремено со донесувањето на 
заедничката девизна политика. Сојузниот извршен 
сонет ќе ги донесе критериумите во натамошен рок 
од 15 дена. 

Основните и други организации на здружев 
труд и други општествени правни лица ги оствару-
ваат правата од став 1 на овој член до определено 
ниво утврдено со кредитниот гаранциски потенци-
јал на овластените банки, а во рамките на обемот 

предвиден со проекцијата на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија, во согласност со 
утврдената заедничка девизна политика, имајќи го 
предвид особено обемот на задолженоста на субјек-
тите, можноста за девизна отплата на постојните 
и на новите кредити и нивото на з а д о л ж е н о с т на 
з^мјатз^ 

Сојузниот извршен совет, со посебен акт до кра-
јот на годината за секоја наредна година, го утврду-
ва нивото до кое овластените банки можат да ск-
лучуваат кредитни работи со странство и да гаран-
тираат за кредитните работи со странство. 

Во рамките на утврдените критериуми од став 
1 и на обемот на задолжувањата од став 3 на овој 
член, првенство на задолжување во странство имаат 
организациите на здружен труд што со својот раз-
вој придонесуваат за остварување на утврдените 
цели и на планираните пропорции во општествени-
те планови и во платниот биланс и девизниот би-
ланс на Југославија, а посебно за зголемување на 
извозот, за рационална супституција на увозот, за 
стабилизација на домашниот пазар, како и за пот-
ребите на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово. 

Член 142 
Основните и други организации на здружен 

труд и банките овластени за работи со странство 
за сметка на основните и на други. организации на 
здружен труд можат да им даваат стоковни кредити 
и финансиски кредити на корисниците во странс-
тво заради унапредување на извозот на југословен-
ски стоки и услуги и за организирање на продажба 
на југословенски стоки и услуги, како и финансиски 
кредити за други намени со кои се унапредуваат 
економските односи со странство, под условите што 
ќе ги препише Сојузниот извршен совет врз основа 
на согласноста од надлежните републички и покра-
ински органи. 

Член 143 
На предлог од Народната банка на Југославија, 

Сојузниот извршен совет ги определува условите 
под кои банките овластени за работи со странство 
можат средствата на сметки со странство да ги де-
понираат на неопределено време со отказен рок, 
како и да ги орочат на определено време. 

Член 144 
Заради обезбедување на организиран настап на 

странскиот финансиски пазар на капитал, домаш-
ните лица што земаат кредити во странство односно 
даваат кредити на странски лица, се должни при 
земањето односно давањето кредити и при давањето 
гаранции и други форми на гарантирање, да се при-
држуваат кон условите што ќе ги утврдат со заед-
нички договор односно со општествен договор или 
со самоуправна спогодба. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
носта од надлежните републички и покраински 
органи, а на предлог од Народната банка на Југо-
славија и по прибавено мислење од Заедницата на 
Југославија, ги утврдува рамковните услови за ор-
ганизиран настап на домашни лица на странскиот 
финансиски пазар на капитал. 

Банките овластени за работи со странство со 
договор ги утврдуваат, придржувајќи се кон рам-
ковните услови од став 2 на овој член, посебните 
услови под кои земаат и даваат кредити во стран-
ство и даваат гаранции и други форми на гаранти-
рање по кредитите што основните и други органи-
зации на здружен труд и други општествени прав-
ни лица ги земаат во странство. 
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Ако договорот, општествениот договор односно 
самоуправната спогодба од став 1 на овој член не 
се склучи, Сојузниот извршен совет ги определува 
условите од тој став, кои в,ажат додека не се склу-
чи договорот, општеств ениот договор или самоуправ-
ната спогодба. 

Ако договорот од став 3 на овој член не се склу-
чи, Народната банка на Југославија ги определува 
посебните услови од тој став, кои важат додека не 
се склучи договорот. 

Член 145 
Кредитните односи со странство од член 138 на 

овој закон можат да ги засноваат: 
1) основните и други организации на здружен 

труд и самоуправните интересни заедници во облас-
та на материјалното производство, во рамките пред-
видени со самоуправната спогодба за здружување; 

2) банките овластени за работи со странство; 
3) Народната банка на Југославија; 
4) општествено-политичките заедници; 
5) Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена. 
Домашните лица од став 1 на овој член можат 

да засноваат кредитни односи и да вршат кредитни 
работи со странство под услов за извршување на 
преземените обврски по тие работи да обезбедат де-
визи во согласност со овој закон. 

Домашните лица од став 1 на овој член не мо-
жат да земаат кредити во странство, да даваат га-
ранции и други форми на гарантирање спрема ст-
ранство, ниту да вршат други дејствија шпто прет-
ходат на склучувањето на договор за кредит, што 
би создале какви и да било обврски за Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во обла-
ста на кредитните работи со странство, освен обврс-
ките преземени во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Член 146 
Општествените правни лица можат да вршат 

тековни плаќања во странство и да засноваат нови 
кредитни односи со странство дури по намирување-
то на втасаните обврски спрема странство. 

Овластените банки не можат да ги извршуваат 
налозите на општествените правни лица за тековни 
плаќања во странство и не можат да даваат гаран-
ции за засновање на нови кредитни односи, ако тие 
лица не ги извршуваат втасаните фиксни и гаран-
тирани обврски. 

2. Вршење на кредитни работи со странство 

1) Организации па здружен труд 

Член 147 
Организациите и заедниците од член 145 став 1 

точка 1 на овој закон можат да земаат и да даваат 
кредити во странство, да прибавуваат средства со 
издаваше на обврзници во странство и да рефинан-
сираат побарувања по кредитите одобрени на стран-
ство, во согласност со своите планови за развој и со 
утврдената заедничка кредитна политика со стран-
ство, во рамките на обемот утврден врз основа на 
член 141 од овој закон. 

Член 148 
Работите од член 147 на овој закон, организа-

циите и заедниците од член 145 став 1 точка 1 на 
овој закон можат да ги вршат: 

1) ако кредитните работи служат за вршење на 
работи односно дејности за кои се регистрирани; 

2) ако ги исполнуваат условите за кредитна спо-
собност; 

3) ако кредитната работа е во согласност со оп-
штите услови и со рамките утврдени со нивниот 
самоуправен општ акт, донесен во смисла на Зако-
нот за паричниот систем; 

4) ако органот на управувањето со тие органи-
зации односно заедници донел одлука за вршење на 
одделна кредитна работа; 

5) ако обезбедуваат девизи за отплатување на 
кредитите во согласност со овој закон. 

Народната банка на Југославија ги пропишува 
условите за утврдување на кредитната способност 
од точка 2 став 1 на овој член, 

Член 149 
Организациите и заедниците од член 145 став 

1 точка 1 на овој закон даваат стоковни кредити и 
финансиски кредити во динари и во девизи од член 
122 на овој закон, освен во девизи прибавени од 
граѓани со издавање на обврзници. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член даваат кредити од тој став за намените утвр-
дени во член 142 од овој закон. 

Член 150 
Работи на извоз и увоз на стоки и услуги на 

кредит, за стоки и услуги ЧИЈ што извоз и увоз е 
регулиран, можат да с^ вршат само во согласност 
со прописите за извоз и увоз на такви стоки и 
услуги. 

Член 151 
Организациите и заедниците од член 145 став 1 

точка 1 на овој закон плаќањето на своите девизни 
обврски спрема странство по комерцијални кредити, 
стоковни кредити и финансиски кредити го извршу-
ваат со девизите и динарите од член 122 на овој 
закон, освен со девизи прибавени од странски кре-
дити и со девизи прибавени од граѓани со издава-
ње на обврзници. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, за 
извршување на преземените обврски спрема стран-
ство организациите и заедниците од став 1 на овој 
член можат под посебни услови да користат девизи 
прибавени од странски кредити и девизи прибавени 
од граѓани со издавање на обврзници. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
ност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги пропишува условите под кои можат да се 
користат средствата од став 2 на овој член за извр-
шување на обврските по земените комерцијални 
кредити, стоковни кредити и финансиски кредити. 

Член 152 
Организациите и заедниците од член 145 став 1 

точка 1 на овој закон можат средствата прибавени 
по основ на финансиски кредит да -ги користат; 

1) за плаќање во странство во согласност со овој 
закон; 

2) за давање кредити и за други вложувања во 
странство; 

3) за здружување во согласност со одредбите 
на овој закон. 

Ако финансискиот кредит се користи во целост 
или делумно за давање кредити во странство, одно-
сно за други пласмани во странство, плаќањето на 
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обврските за земениот финансиски кредит се врши 
и со девизи од (ануитетите по дадените кредити 
и со девизи од добивката (приходи од такви плас-
мани). 

За отплатување на замените финансиски кре-
дити, организациите и заедниците од член 145 став 
1 точка 1 на овој закон можат да користат и сред-
ства од наплатените ануитети и од остварениот при-
ход по одобрените кредити на странство. 

Член 153 
Организацијата односно заедницата од член 145 

став 1 точка 1 на ОВОЈ закон може да даде гаранција 
и друга форма на гарантирање по кредитна работа 
со странство на друга организација на здружен 
труд односно заедница ако со неа склучила самоу-
права спогодба, односно договор за здружување на 
девизи во смисла на одредбите на овој закон. 

Организацијата односно заедницата од член 145 
став 1 точка 1 на овој закон може да дава гаранции 
и други форми на гарантирање по определени кре-
дитни работи што ги врши претпријатие што таа 
го основала во странство, или мешовито претпријатие 
што е основано со средства на таа организација од-
носно заедница и со средства на странски прав-ни и 
физички лица. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Заед-
ницата на Југославија, утврдува за кои кредитни 
работи од став 2 на овој член организациите и заед-
ниците од член 145 став 1 точка 1 на овој закон мо-
жат да даваат гаранции и други форми на гаран-
тирање. 

Организацијата односно заедницата од член 145 
став 1 точка 1 на овој закон може да дава гаран-
ција и друга форма на гарантирање од ст. 1 и 2 на 
ОВОЈ член ако ги исполнува условите за кредитна 
способност и ако органот на управувањето со орга-
низацијата односно заедницата донел одлука за 
секоја поединечна гаранција или гарантирање. 

Организацијата односно заедницата — гарант ги 
намирува обврските по основ на гаранцијата на де-
визите од член 151 на овој закон. 

Член 154 
Ако една или повеќе основни организации на 

здружен труд одлучат, интерната банка може за 
нивна сметка, во границите на овластувањата што 
и се дадени и во согласност со законот, да склучува 
договори за комерцијални и финансиски кредити за 
сметка на тие организации. 

2) Банки овластени за работи со странство 

Член 155 
Банките овластени за работи со странство мож-

ат да ги вршат кредитните работи со странство од 
член 138 то. 2 до 6 и точка 8 на овој закон заради 
извршување, проширување и унапредување на деј -
носта на организациите на здружен труд, КОЈ а е во 
согласност со плановите за ра?вој на тие организа-
ции и со утврдената политика -на кредитните односи 
со странство. 

Банките овластени за работи со странство врш-
ат кредитни работи од свое име и за сметка на орга-
низациите на здружен труд и на други општестве-
ни правни лица. 

Банките овластени за работи со странство мо-
жат да склучуваат договори и да користат, односно 
да даваат кредити на странство само ,во рамките 
на обемот КОЈ е утврден врз основа на член 141 од 
ОВОЈ закон. 

Обемот на краткорочното задолжување што се 
користи само за, надминување на сезонските нерам-
н о м е р н о с т во тековниот девизен прилив и одлив на 
банките и на нивните комитентот (банкарските кра-
ткорочни кредитни линии и примањето на кратко-
рочни депозити) го утврдува С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет, на предлог од Народа ата банка на Југославија. 

Член 156 
Банката овластена за работи со странство може 

да ги врши к,редитните работи со странство од чл. 
138 и 155 на овој закон: 

1) ако ги исполнува условите за кредитна спо-
собност; 

2) ако органот на управувањето со организација-
та на здружен труд одлучил банката за сметка на 
таа организација да изврши кредитна работа од 
член 138 тон. 2, 3, 5 и 8 на овој закон; 

3) ако надлежниот орган на банката одлучил 
банката да користи краткорочен кредит; 

4) ако кредитната работа е регистрирана во сми-
сла на член 180 од овој закон; 

5) ако е донесена одлуката од член 148 став 1 
точка 4 на овој закон за секоја одделна гаранција, 
супергаранција или друга форма на гарантирање; 

6) ако се придржува кон посебните услови од 
член 144 на овој закон. 

Член 157 
Банката овластена за работи со стран-ство може 

да дава комерцијални и финансиски кредити од 
средствата и под условите утврдени во чл. 142 и 151 
од овој закон. 

Член 158 
Банката овластена за работи со странство склу-

чува договор з а земање финансиски кредити во стра-
нство придржувајќи се кон условите за склучување 
на таков кредит што со договор во писмена форма го 
утврдила со организацијата на здружен труд однос-
но со повеќе организации на здружен труд, за чија 
сметка зема кредит. Во тој договор може да се утвр-
ди и намената за која се користат средстаеата на 
финансискиот кредит. 

Член 159 
Банките овластени за работи со странство мо-

ж а т да склучат и посебен долгорочен односно сред-
ат орочен комерцијален кредит во странство и преку 
рамковни договори или договори за кредитна лини-
ја. 

Кредитите склучени според одредбата на став 
1 од -овој член банките овластени за работи со стран-
ство можат да ги користат само за сметка на орга-
низациите на здружен труд. Банките ов-ластени за 
работи со странство можат таков странски кредит 
да користат ако организациите на здружен труд за 
секој одделен случај, со договор во писмена форма 
се обврзат дека ги прифаќаат условите и намената 
на користење на рамковен кредит или на кредитна 
линиЈа. 

Член 160 
Девизите што ќе ги прибават по основ на финан-

сиски кредит банките овластени за работи со стран-
ство можат да ги користат по налог од организаци-
јата на здружен труд — за намените од член 152 
став 1 па овој закон. 

Плаќањето на обврските по кредитите од став 1 
на ОВОЈ член се врши во согласност со член 151 ст. 
1 и 2 и член 152 став 3 од овој закон. 
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Член 161 
Банките овластени за работи со странство можат 

да примаат депозити на странски лица во согласност 
со посебните услови што се утврдуваат во смисла 
на член 144 од овој закон. 

Девизите што ќе ги прибават по основ на депо-
зити од странство банките овластени за работи со 
странство можат да ги користат: 

1) за плаќање во странство во согласност со овој 
закон; 

2) за давање кредити и други вложувања во 
странство. 

Враќање на депозитите и плаќање на каматата 
по депозитите од став 1 таа овој член се врши со де-
визи со кои банките овластени за работи со стр-ан-
ство располагаат на сметките во странство, со деви-
зи купени на единствениот девизен пазар и со де-
визи од ануитетите по дадените кредити. 

Член 162 
Банките овластени за работи со странство ко-

ристат банкарски кредитни линии за плаќања што 
организациите на здружен труд и други општестве-
ни правни лица можат да ги вршат со девизите од 
член 122 на овој закон 

Отплатување!^ на краткорочните кредити од 
став 1 на овој член банките го вршат со средства со 
кои располагаат на сметки во странство и со девизи 
купени на девизниот пазар. 

Член 163 
Банките овластени за работи со странство можат 

да даваат гаранции, супергаранции и други форми 
на гарантирање по работи со странство што ќе ги 
склучат: 

1) организации на здружен труд и други опште-
ствени правни лица, ако ги исполнуваат условите од 
член 148 на овој закон; 

2) други банки овластени за работи со странство, 
ако ги исполнуваат условите од член 156 на овој за-
кон. 

Банките овластени за работи со странство мо-
жат за сметка на странски лица да даваат гаранции, 
супергаранции и други форми на гарантирање по 
определени работи со странство, и тоа за намените 
и под услов.ите што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет на предлог од Заедницата на Југославија. 

Член 164 
Банките овластени за работи со странство мо-

ж а т да даваат гаранции, супергаранции и други 
форми на гарантирање ако со самоуправна спогодба 
за здружување во банка е утврден начинот на на-
мирување на девизните обврски по основ на гаран-
ција, супергаранција и други форми на гарантира-
ње, во согласност со одредбите на член 122 од овој за-
кон. 

Организациите на здружен труд и други оште-
ствени правни лица, за чија сметка банката овла-
стена за работи со странство го намирила плаќањето 
по основ на гаранција, супер гаранција и други фор-
ми на гарантирање, се должни да ги намират така 
настанатите обврски од средствата според одредбите 
на член 151 од овој закон. 

Ако организацијата на здружен труд не ја из-
врши настанатата обврска во рок од 30 дена од 
денот на извршеното плаќање по основ на гаран-
ција, супергараиција и друга форма на гаранти 
рање, таа обврска наместо неа ја изми-рува ат со 
девизите од член 151 на овој закон другите органи-
зации на здружен труд што Ја сктг/чиле самоуправ-
ната спогодба од став \ на овој член, согласно со 
таа самоуправна спогодба. 

Член 165 
Организациите на здружен труд и други опште-

ствени правни лица што имаат ненамирени втасани 
обврски по основ на дадени гаранции, супергаранции 
и други форми на гарантирање од член 164 на ОВОЈ 
закон не можат да склучуваат нови кредитни работи 
со странство се додека не ги намират обврските 
на начинот предвиден во член 164 став 2 од ОВОЈ 
закон. 

Банките овластени за работи со странство не 
можат за сметка на организациите и на лицата од 
став 1 на овој член да даваат гаранции, супергаран-
пии и други форми на гарантирање додека тие 
организации и лица не ги извршат обврските на на-
чинот предвиден во член 164 став 2 од овој закон. 

Член 166 
Со самоуправната спогодба на банките овла-

стени за работи со странство се утврдува кои видови 
гаранции, супергаракции и други форми на гаран -
тирање таквите банки можат да ги даваат во ра-
ботите со странство. 

Ако не се склучи самоуправната спогодба од 
став 1 на овој член, Народната банка на Југосла-
вија ги определува видовите на гаранции, суперс 
гаранции и други форми на гарантирање што бан-
ките овластени за работи со странство можат да ги 
даваат во работите со странство. 

3) Народната бо,нка на Југославија 

Член 167 
Народната банка на Југославија може да склучи 

кредитни работи со странство од свое име и за свота 
сметка само заради одржување на ликвидноста на 
Југославија во плаќањата со странство, во соглас-
ност со среднорочниот план и со политиката на 
девизните резерви, а во рамките што се пред-
видени со проекцијата на платниот биланс на Јз7го-
славија. 

Кредити за намените од став 1 на овој член со 
рок на враќање подолг од една година Народната 
банка на Југославија може да земе само врз основа 
на сојузен закон со кол се утврдува намената на 
користењето на тие кредити. Ова ограничување не 
се однесува на кредитите што Народната банка на 
Југославија ги зема од Меѓународниот монетарен 
! ' ) 0НД. 

По основ на кредитите замени во странство 
заради одржување на ликвидноста ча Јз/гославитг 
во плаќањата со странство не можат да се даваат 
кредити во динари. 

Член 168 
Кредитите земени според член 167 од о^ој закон 

Народната банка на Југославија може да ги кори-
сти за: 

1) пополнување Fia девизните резерви, 
2) враќање на фиксните и гарантираните обвр-

ски по кредитите што ги зела и користела. 
3) привремен заем на овластената банка. 

Член 169 
Девизите од член 168 точка 3 на овој закон 

вложат да се користат на барање од овластената бан-
ка за плаќање на фиксните и гарантираните оСвпски 
по долгорочни, среднорочни и краткорочни странски 
кредити ШTо ги челе домашните лица од член 145 

на овој закон кои не -остваруваат доволен призив 
рс конвертибилни девизи за намирување на втаса-
ните обврски. 
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Овластената банка од став 1 на овој член е 
должна да го врати привремениот заем од член 168 
точка 3 на овој закон и да ги поднесува трошоците 
што настануваат со користењето на привремениот 
заем. 

Член 170 
Народната банка на Југославија ќ е склучи дого-

вор со банката од член 168 точка 3 н а овој закон во 
КОЈ ќе се утврдат условите и начинот на враќањето 
што банките се должни да ги исполнат и докумен-
тацијата што се должни да ја приложат кон бара-
њето за одобрување на привремен заем. 

Член 171 
Сојуз,ниот извршен совет ги донесува одлуките 

со кои им се одобруваат привремени заеми на бан-
ките од член 168 точка 3 на овој закон врз основа 
на предлогот од Народната банка на Југославија. 

Член 172 
Во случај на неисполнување на договорот од 

член 170 на овој закон, Народната банка на Југо^ 
славија ќе ги запре сите плаќања на банката овлас-
тена за работи со странство — корисник на прин-
времен заем, до намирувањето на обврските на таа 
банка спрема странство. 

Член 173 
Народната банка на Југославија може да дава 

гаранции, супергаранцим и други форми на гаран-
тирање по кредитни работи со странство само врз 
основа и под условите утврдени со сојузен закон или 
врз основа на ратификуван меѓународен односно 
меѓудржавен договор, за секој одделен кредит или 
за повеќе кредити к а ј еден заемодавец. 

Во актот за ратификација на договорот од став 
1 на ОВОЈ член се утврдуваат условите под кои Н а -
родната банка на Југославија дава гаранција, супер-
гѕранција или друга форма на гарантирање. 

Врз гаранциите, супергаранциите и другите ф о р -
ми на гарантирање што ги дава Народната банка на 
Југославија во смисла на став 1 од овој член се 
наименува постапката од член 164 ст. 2 и 3 и од 
член 165 на овој закон. 

За кредитите што ги користи Сојузната дирек-
т н а за промет и резерви на производи со посебна 
намена, Народната банка на Југославија може да 
дава гаранции, супергаранции и други форми на 
гарантирање врз основа на одлука од Сојузниот 
извршен совет. 

4) ОпиЈѕТестееио-политички заедници 

Член 174 
Федерацијата заснова кредитни односи со стран-

ство врз основа на сојузен закон кој се донесува 
за секој одделен кредит. Со тој закон се определу-
раат намената, средствата и начинот на отплатува-
ње на кредитот користен во странство односно на-
мената и изворот на средствата од кои се дава кре-
дитот 

Кредитните работи со странство за потребите на 
народната одбрана се засноваат и се вршат по одлу-
ка на Сојузниот извршен совет, а BI рамките на 
среднорочниот план за развој на изградбата v опре-
мувањето на вооружените сили на СФРЈ во согла-
сност со општествениот план на Југославија. 

Член 175 
Федерацијата може да ппгзем^ обврски каки 

гарант ипи како оупеогаригг воз основа на сојузен 
3 'кои, кој се донесува посебно за преземање на 
обврската по секоја гаранција или супергаранција. 

I 

Федерацијата може да ј а преземе обврската од 
став 1 на овој член ако корисникот на кредитот 
односно првиот гарант со договор се обврзе дека од 
своите средства ќе ги изврши сите договорни 
обврски. 

Врз гаранциите и супергаранциите, што федера -
цијата ги презема во смисла на став 1 од овој член, 
се применуваат одредбите на чл. 164 и 165 од ОВОЈ 
закон. 

Член 176 
Ако за извршување на определени обврски утвр-

дени во проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија е неопходно тоа, со сојузен закон може да 
се определи дека федерацијата и Народната банка 
на Југославија можат да склучат повеќе кредитни 
работи со странство, како и дека федерацијата одно-
сно Народната банка на Југославија за сметка на 
федерацијата можат да дадат гаранции и суперга-
ракции до износот и под условите утврдени со тој 
закон. 

Сојузниот извршен совет може, врз основа на 
овластување утврдено со сојузен закон, да ги про-
пише условите под кои Народната банка на Југо-
славија може да дава гаранции, супергаранции и 
други форми на гарантирање од името на федера-
цијата за потребите на основните и на други органи-
зации на здружен труд, ако извршувањето на об-
врските на Народната банка на Југославија, што 
произлегуваат од даденото гарантирање, го гаран-
тираат републиките и автономните покраини. 

Член 177 
Републиките, автономните покраини и други 

огантествено-политички заедници можат да земаат 
кредити во странство само ако тоа земање на кре -
дит го пропишат со закон, односно со одлука доне-
сена врз основа на закон, во согласност со утврде-
ната политика на кредитните односи со странство 
и со договорите за основите на општествените пла-
нови на републиките и автономните покраини. 

Републиките, автономните покраини и другите 
огтштествено-политички заедници можат да земаат 
кредити во странство само во рамките на обемот на 
задолжувањето утврден за тековната година според 
член 24 од овој закон. 

Член 178 
Републиките и автономните покраини можат да 

даваат гаранции и л и супергаранции по кредити 
што се земаат во странство ако корисникот на кре-
дитот односно првиот гарант со договор се обврзе 
дека од свои средства ќ е ги изврши сите договорни 
Обврски. 

Врз обврските по гаранцијата и супергараици-
јата што републиките и автономните покраини ги 
преземаат според став 1 од овој член, се примену-
ваат одредбите на чл. 164 и 165 од овој закон. 

Републиките и автономните покраини можат да 
даваат гаранции и супергаранции од став 1 на OBOI 
член, само ако нивното давање го пропишат со зако i 
и ако ги обезбедат потребните средства за таа на-
мена. 

5) Сојузна дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена 

Член 179 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена заснова кредитни од-
носи со странство од член 138 на овој закон и врши 
кредитни работи со странство во рамките на сво-
јата надлежност, врз основа на одлуката на С О Ј У -
З Н И О Т извршен совет. 

ѓ 
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3. Регистрирање и евидентирање на кредитните 
работи со странство 

Член 180 
Кредитните работи со странство мораат да би-

дат регистрирани. На регистрација подлежат и сите 
промени на договорените услови, како и раскину-
ваше на договор за кредитни работи со странство. 

Народната банка на Југославија пропишува кои 
работи од член 138 точка 7 од овој закон подлежат 
на обврската за регистрациј а. 

Кредитните работи од ст. 1 и 2 на овој член 
се регистрираат ка ј народните банки на републи-
ките и ка ј народните банки на автономните покра-
ини, само со претходна согласност на Народната 
банка на Југославија дадена во писмена форма. 

Кредитните работи од член 174 и 179 на ОВОЈ 
закон се регистрираат к а ј Народната банка на Југо-
славија. 

Народната банка на Југославија го пропишува . 
начинот и роковите за регистрацијата на кредит-
ните работи со странство. 

Народната банка на Југославија може да про-
пише обврска за регистрација на намера за склучу-
вање на кредитни работи со странство, освен на 
кредитните работи од чл. 174 и 179 на овој закон. 

Народната банка на Југославија ги пропишува 
условите и документацијата потребна за регистра-
ција на (кредитните работи со странство. 

Член 181 
Евиденција за склучените кредитни работи со 

странство водат народните банки на републиките и 
народните банани на автономните покраини, а евиден -
ција за склучените кредитни работи од чл. 174 и 
179 на овој закон води Народната банка на Југо-
славија. 

Организациите на здружен труд, овластените 
банки и други општествени правни лица се должни 
да водат евиденција за склучувањето, користење-
то, отплатување^ и одобрувањето на кредитни ра-
боти со странство, како и за извршените наплати по 
кредитни работи со странство. 

Организациите на здружен труд, овластените 
банки и други општествени правни лица се должна 
да доставуваат до народните банки на републиките 
и до народните банки на автономните покраини из-
вештаи за податоците од став 2 на овој член, во 
роковите и на начин што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија. 

Податоците од евиденцијата за склучените кре-
дитни работи со странство, како и податоците и 
извештаите од став 3 на овој член, наЈродните банки 
на републиките и н-ародните банки на автономните 
покраини ги доставуваат до Народната банка на 
Југославија во рокови што ќе ги определи таа. Врз 
основа на тие податоци, Народната банка на Југо-
славија води евиденција за кредитните работи со 
странство за цела Југославија. 

Податоците од евиденцијата од став 4 на ОВОЈ 
член Народната банка на Југославија ги доставува 
до Сојузниот извршен совет, до извршните совета 
н,а собранијата на републиките и до извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на 'автономните покраини податоците од ст. 
1 и 3 на овој член ги доставуваат до надлежните 
органи на републ,иките односно на автономните 

покраини. 

IX. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Член 182 
Ако позначително не се остваруваат целите на 

заедничката девизна политика и пропорциите на 
платниот биланс на Југославија, ако настанат раст-
ројства на единствениот Југословенски пазар или по-
стојат околности што можат да го доведат во праша-
ње остварувањето на целите на утврдената полити-
ка на економските односи со странство, Сојузниот 
извршен совет може да пропише: 

1) воведуваше на посебни мерки и ограничува-
ња во тековните трансакции, и тоа: 

а) ограничуваше на определени права на пла-
ќаше на определени стоки и услуги; 

б) обврска за полагање динарски депозити на 
вредноста на определени стоки и услуги што се уве-
зуваат, како и на користењето на странски кредити; 

2) воведување на посебни мерки и ограничува-
ња на финансиските трансакции; 

3) воведување на посебни денарски депозити;^ 
4) воведување на посебни такси на сите плаќа-

ња спрема странство; 
5) мерки за ограничување на износот на девизи-

те што се користат за плаќање во странство; 
6) мерки со кои се забрануваат определени пла-

ќања со странски лица и земање односно давање на 
финансиски кредити во односите со странство; 

7) мерки со кои се забранува купување и про-
дажба на определени девизи на единствениот деви-
зен пазар; 

8) мерки за ограничување на внесувањето дина-
ри од странство и на изнесувањето динари во стран-
ство, как-о и мерки за ограничување на изнесување-
то девизи од земјата; 

9) мерки за ограничување на други финансиски 
трансакции со странство. 

Сојузниот извршен совет го известува Собрание-
то на СФРЈ за преземените мерки од ста-в 1 на ОВОЈ 
член во рок од 30 дена од денот на нивното презе-
маше. 

Член 183 
При пропишувањето на мерките од чл. 182 на 

овој закон, ќе се води сметка за поттикнување на 
извозот и за заеднички договорената политика на 
развојот, в-клучувајќи го и побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените реггубгики и Социјал 
листичка Автономна Покраина Косово. 

Со прописот со кој се воведува мерката од члев 
182 на овој закон мора да се утврди времето на трае-
њето на таа мерка, со тоа што воведената мерка мо-
ра да се укине штом ќе престанат причините поради 
кои е воведена. 

Член 184 
Заради спречување на растројствата од член 182 

од овој закон, надлежниот орган на републиката од-
носно на автономната покраина може, по прибавено' 
мислење од републичката односно покраинската за-
едница, да го утврди најголемиот износ на девизи 
што определени домашни лица можат да ги корис-
тат за плаќање во странство во определен период. 

Критериумите за преземање на мерките од став 
1 на овој член се утврдуваат со договор на републи-
ките и автономните покраини. Непостоењето на до-
говор не ја спречува републиката односно автоном-
ната по-краина самостојно да је преземе таа мер-ка. 

Член 185 
Привремени ограничувања на плаќањата со 

странство од член 182 на ОВОЈ закон за увоз на пред-
мети за вооружање и воена опрема и на нивни де-

1 Ј 
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лови, на репродукциони материјали наменети за 
производство на вооружување и воена опрема и на 
инвестициона опрема која служи за производство на 
вооружување и воена опрема пропишува Сојузниот 
извршен совет, водејќи сметка за остварувањето на 
програмата за опремување на вооружените сили на 
С Ф Р Ј . 

X. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

( Член 186 
Работите на платниот промет со странство, кре-

дитните работи со странство, девизно-валутните и 
менувачките работи во Југославија ги вршат банки-
те што ги исполнуваат пропишаните услови за вр-
шење на тие работи. 

Банките овластени за работи со странство се за -
пишуваат во посебен регистар што го води Народна-
та банка на Југославија. 

Член 187 
Девизите со кои банките овластени за работи со 

странство располагаат по основ на пабарувања од 
странски банки можат тие банки да ги користат за 
плаќање во странство во согласност со овој закон. 

Народната банка нџ Југославија, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, утврдува кои девизи по 
основ на побарувањата од став 1 на овој член бан-
ките овластени за работи со странство не можат да 
ги употребат за плаќања во странство. 

Член 188 
Овластена банка може на домашни и странски 

лица, на нивно барање, да им врши конверзија на 
девизите на девизната сметка. 

Народната банка на Југославија, ако го бараат 
тоа исклучителни околности, може да определи 
привремено ограничување на вршењето на конвер-
зија на девизите според став 1 од овој член. 

Член 189 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини им даваат на бан-
ките овластувања за вршење работи на платниот 
промет со странство и кредитни работи со странство, 
како и за вршење на девизно-валутни работи во Ју-
гославија. 

Условите за давање на овластувањата од став 1 
на овој член ги пропишува Сојузниот извршен со-
вет, врз основа на согласност од надлежните репуб-
лички и покраински органи. 

Овластувањето од став 1 на овој член може да и 
се даде и на Поштенската штедилница во границите 
на нејзиното работење утврдено со сојузен закон. 

Член 190 
Основните организации на здружен труд можат 

со самоуправна спогодба да и доверат на интерната 
банка за нивна сметка да врши девизна-ва л утни ра-
боти што тие организации можат да ги вршат, а осо-
бено' 

1) да го водат работењето по девизните сметки 
на тие организации ка ј овластените банки; 

2) да вршат промптна купувачка и продажба на 
девизи каЈ овластените банки; и 

3) да водат евиденции за вложувањето и ра-
спределбата на здружените девизни средства. 

Член 191 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини организира.ат евиденција за платниот 
промет со странство и за други податоци од областа 
на девизното работење. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини водат евиденција за податоците од 
став 1 на ОВОЈ член, на начинот што ќе го определи 
Народната банка на Југославија. 

Овластените банки, организациите на здружен 
труд и други правни лица се должни да доставуваат 
до народната банка на републиката односно до на-
родната банка на автономната покраина извештаи 
за податоците од став 2 на овој член, во роковите и 
на начинот што ќе го определи Народната банка на 
Југославија. 

XI. ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

Член 192 
Девизните резерви на Југославија ги сочину-

ваат: 
1) побарувањата на сметките во странство на 

Народната банка на Југославија, на овластените 
банки и на други домашни лица; 

2) хартиите од вредност што гласат на странски 
парични единици со кои располагаат Народната бан-
ка на Југославија, овластените банки и организа-
циите на здружен труд; 

3) монетарното злато; 
4) ефективните странски пари. 
Девизните резерви на Југославија се состојат од 

постојани девизни резерви и од тековни девизни ре-
зерви. 

Постојаните девизни резерви претставуваат дел 
од вкупните девизни резерви на Југославија со кои 
се обезбедува минимум ликвидност за извршување 
на обврските и на неопходниот увоз. 

Тековните девизни резерви претставуваат дел од 
вкупните девизни резерви на Југославија со кои се 
обезбедува ликвидност на плаќањето спрема стран-
ство во согласност со предвидените пропорции на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југославија. 

Побарувањата на клириншките сметки се иска-
жуваат посебно. 

Член 193 
Девизните резерви на Југославија служат за 

одржување на општата ликвидност на земјата во 
плаќањата со странство и за интервенции на един-
ствениот девизен пазар (во согласност со утврдената 
политика на курсот на динарот. 

Член 194 
Политиката на девизни резерви, како составен 

дел на заедничката девизна политика, го опфаќа ут-
врдувањето на обемот на вкупните девизни резерви 
на Југославија и начинот на нивно формирање и 
користење, како и насоките за интервенции на де-
визниот пазар од девизните резерви. 

Член 195 
Во согласност со чл. 193 и 194 од овој закон, со 

договор за основите на општествениот план на Југо-
славија и со заедничката девизна политика, Сојуз-
ниот извршен совет го утврдува најмалиот износ на 
потребните постојани девизни резерви за секоја го-
дина и насоките за нивното формирање и користење. 

Како основ за утврдување на постојаните девиз-
ни резерви служи обемот на девизните трансакции 
што е предвиден во проекцијата на платниот биланс 
на Југославија. 

С О Ј У З Н И О Т извршен совет, врз основа на соглас-
ности од надлежните републички и покраински 
органи, на предлог од Народната банка на Југосла-
вија, го утврдува, согласно со проекцијата на плат-
ниот биланс на Југославија, најмалиот износ на те-
ковните девизни резерви за една година или триме-
сечно во текот на една година, 

i 
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Член 196 
Народната банка на Југославија и банките ов-

ластени за работи со странство ракуваат со девиз-
ните резерви на Југославија во согласност со утвр-
дената политика на девизни резерви. 

Со постојаните девизни резерви ракува Народ-
ната банка на Југославија. Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Народната банка на Југославија, од-
лучува за локацијата и користењето на постојаните 
девизни резерви. 

Со девизните резерви, што претставуваат поба-
рувања на овластените банки на нивните сметки во 
странство, ракуваат тие банки. 

Ако настанат околностите од член 182 на овој 
закон, Сојузниот извршен совет може да воведе при-
времени ограничувања во користењето на тековните 
девизни резерви. 

Народната банка на Југославија поднесува до 
Сојузниот извршен совет и до Собранието на СФРЈ 
извештај за спроведувањето на политиката на де-
визни резерви по потреба, а најмалку полугодишно. 

Член 197 
Народната банка на Југославија купува девизи 

за девизните резерви на Југославија на меѓубанкар-
скиот состанок и во странство. 

Народната банка на Југославија може да се за-
должува во странство заради одржување на ликвид-
носта на Југославија во плаќањата со странство, 
вклучувајќи го и одржувањето на утврдениот обем 
на девизните резерви на Југославија, во согласност 
со одредбите на член 167 од овој закон. 

XII. ДЕВИЗНА КОНТРОЛА 

Член 198 
Девизната контрола опфаќа контрола над извр-

шувањето на прописите и Мерките на општествените 
договори и на самоуправните спогодби во областа на 
девизното работење и на кредитните односи со стран-
ство (во натамошниот текст: девизна контрола). 

На девизна контрола подлежат платниот промет 
со странство, остварувањето, стекнувањето, распола-
гањето и здружувањето на девизи, девизно-валутни-
те работи, кредитните работи оо странство, внесува-
њето и изнесувањето на динари, девизи, хартии од 
вредност и злато, како и други девизни работи во 
земјата и со странство. 

Девизна контрола вршат Сојузниот секретаријат 
за финансии, Сојузниот девизен инспекторат, Народ-
ната банка на Југославија, народните банки на ре-
публиките, народните банки на автономните покра-
ини и царинските органи. 

Покрај органите од став 3 на овој член, девизна 
контрола над извршувањето на прописите и мерките 
што ги донесуваат надлежните републички и покра-
ински органи и девизна контрола над извршувањето 
на самоуправните спогодби, односно на општестве-
ните договори во областа на девизното работење во 
чие склучување учествуваат републиките и авто-
номните покраини — вршат надлежните републички 
односно покраински органи. 

Девизна контрола во поглед на заштитата на 
правата на работниците и на организациите на здру-
жен труд вршат во организацијата на здружен труд, 
покрај органите од ст. 3 и 4 на овој член, органите 
утврдени со самоуправен општ акт на организаци-
јата на здружен труд. 

Член 199 
Сојузниот девизен инспекторат врши контрола 

над применувањето на прописите и мерките на со-
јузните органи и на самоуправните спогодби во об-
ласта на девизното работење, како и на општестве-

ните договори в-о областа на девизното работење во 
чие склучување учествуваат органите на федера-
цијата. 

Сојузниот девизен инспекторат врши девизна 
контрола на основните и други организации на здру-
жен труд, на овластените банки, на самоуправните 
интересни заедници и на други самоуправни орга-
низации и заедници на општествено-политичките 
заедници и на нивните органи и организации, на оп-
штествено-политичките и на други општествени ор-
ганизации, на задругите, на деловните заедници на 
организациите на здружен труд во странство, фон-
довите и на други правни лица и физички лица. 

Член 200 
Народната банка на Југославија врши девизна 

контрола над применувањето на прописите и мерки-
те на сојузните органи и организации од страна на 
народните банки на републиките народните банки 
на автономните покраини, како и на овластените 
банки, со преглед на извештаите за извршената кон-
трола што тие банки и ги доставуваат и со непосре-
ден преглед на нивното работење што се однесува на 
таа контрола. 

Прегледот на работењето на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини, заради следење на девизната контрола 
што ја вршат тие банки, се врши на начинот што ќе 
го определи Народната банка на Југославија. 

Член 201 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини вршат девизна кон-
трола на овластените банки. 

Во вршењето на девизна контрола на овластени-
те банки, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини можат да вр-
шат увид во соодветната документација ка ј органи-
зациите на здружен труд и каЈ други учесници во 
девизното работење и во кредитните односи со стран-
ство. 

Начинот на вршење девизна контрола на овла-
стените банки го пропишува Народната банка на 
Југославија. 

Ако народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина при вр-
шењето на девизна контрола утврди неправилност 
во работата на овластената банка, ќе и издаде реше-
ние да ја отстрани неправилноста во определен рок 
и ќе преземе други соодветни мерки утврдени со 
закон. 

Против решението донесено во смисла на став 4 
од овој член, овластената банка може да изјави ж а л -
ба до Народната банка на Југославија. 

Член 202 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини вршат девизна кон-
трола на организациите на здружен труд и на други 
домашни лица со преглед на исправите што им се 
поднесуваат. 

Девизната контрола од став 1 на овој член, што 
се однесува на работите за потребите на Југословен-
ската народна армија и за други потреби на народ-
ната одбрана што ги обезбедува Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана, односно Сојузната дирек-
ција за промет и резерви на производи со посебна 
намена, ја врши Народната банка на Југославија. 

Со преглед на исправите од став 1 на овој член 
се врши особено контрола на: 

1) остварувањето и користењето на правата за 
плаќање и наплатување на стоки и услуги во рабо-
тењето со странство: 

2) увозот на платени стоки и услуги и наплату-
вањето на извезените стоки и услуги; 
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3) посебниот начин на пресметување во работе-
њето со странство. 

Во вршењето на девизната контрола од ст. 1 до 3 
на овој член Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини можат да извршат увид во 
соодветната документација на организациите на 
здружен труд к на други домашни лица. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, а на 
предлог од Народната банка на Југославија, пропи-
шува кои исправи од став 1 на овој член и во кој 
рок мораат да се поднесат до народната банка на 
републиката и до народната банка на автономната 
покраина. 

Член 203 
Домашните лица што подлежат на девизна кон-

трола се должни на органите овластени за вршење 
на девизна контрола да им овозможат увид во рабо-
тењето и, на нивно барање, да им ја стават на ра-
сполагање или да им Ја достават потребната доку-
ментација и да им ги дадат бараните податоци. 

Домашните лица се должни да водат евиденција 
за секоја склучена девизна работа и кредитна рабо-
та со странство, за извршувањето на тие работи и 
за плаќањата и наплатувањата во врска со тие ра-
боти. 

Обврските на домашните лица од ст. 1 и 2 на 
овој член се однесуваат и на работењето на делов-
ните единици и на организациите, што домашните 
лица ги основале во странство или учествувале в-о 
нивното основање. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот на водење на евиденцијата од став 2 на овој 
член. 

Член 204 
Количествата на динари над износите и апоени-

те дозволени за изнесување од Југославија односно 
за внесување во Југославија, а кои домашен или 
странски патник не ќе и ги пријави на граничната 
царинарница, привремено се одземаат со давање 
потврда. 

Решението за одземање или враќање, во целост 
или делумно, на привремено одземените динари спо-
ред став 1 од овој член се донесува во постапка за 
девизни прекршоци. Ова решение се донесува и ако 
постапката за прекршок не може да се води поради 
непостоењето на услови за прекршочна одговорност 
или поради смрт на сторителот на прекршокот или 
поради тоа што сторителот на прекршокот е непоз-
нат или не им е достапен на органите надлежни за 
водење на постапката 

Пријавените количества на динари што ги над-
минуваат износите и апоените, чиешто изнесување 
од Југос навиј а односно внесување во Југославија е 
дозволено се депонираат на посебна сметка на Фе-
дерацијата што се води каЈ Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија до завршувањето 
на постапката. 

Пријавените количества на динари што ги над-
минуваат износите и апоените чиешто изнесување 
од Југославија е дозволено му се враќаат на патни-
кот ако не се предмет на девизен прекршок. 

При!^вените количества на динари што ги над-
минуваат и-зносите и апоените чиешто внесзгпање во 
Југославија е дозголгпо му се враќаат на патникот 
три излегувањето од Југославија ако не се предмет 
на девизен лтгчсрттк и аго потписот во рок од едип 
година од де-нот на о-пеглањето поднесе барање за 
враќање на тие динари. 

Член 205 
Девизите што спротивно на член 95 од овој за-

кон домашен патник ќе се обиде да ги изнесе од Ју -
гославија ббз пријавување на граничната царинар-
ница, привремено се одземаат со издавање потврда. 

Решението за одземање или враќање, во целост 
или делумно, на привремено одземените девизи спо-
ред став 1 на ОВОЈ член, се донесува во постапка за 
девизни прекршоци. Ова решение се донесува и ако 
постапката за прекршокот не може да се води по-
ради непостоењето на услови за прекршочна одго-
ворност или поради смрт на сторителот на прекршо-
кот или поради тоа што сторителот на прекршокот 
е непознат или не им е достапен на органите над-
лежни за водење на постапката. 

Пријавените девизи што ги надминуваат изно-
сите и апоените чиешто изнесување од Југославија 
е дозволено се доставуваат до Народната банка на 
Југославија. 

Девизите пријавени во смисла на став 3 од овој 
член, му се враќаат на патникот ако не се предмет 
на девизен прекршок. 

Член 206 
Против решението донесено според постапката 

од чл. 204 и 205 на овој закон, домашни и странски 
лица можат да изјават жалба до Сојузниот секре-
таријат за финансии. 

Член 207 
Царинските органи вршат контрола над изнесу-

вањето на динари, девизи, хартии од вредност и на 
злато што ги изнесуваат домашни и странски патни-
ци, како и контрола над внесувањето на динари што 
ги внесуваат тие патници ако внесувањето на дина-
ри е ограничено со пропис. 

Контролата од став 1 на овој член ја вршат ца-
ринските органи сообразно со прописите што ја ре-
гулираат постапката на царинската контрола во пат-
ничкиот промет со странство. 

Член 208 
Органите овластени за вршење на девизна кон-

трола се должни едни на други да ги ставаат на ра-
сполагање податоците со кои располагаат, а кои се 
потребни за вршење на девизна контрола, да ги из-
вестуваат органите на самоуправната работничка 
контрола за своите наоди и, по потреба, да им даваат 
стручна помош на учесниците во девизното и надво-
решнотрговското работење и во кредитното работе-
ње со странство заради правилно применување на 
прописите. 

Член 209 
Сојузниот девизен инспекторат го известува 

надлежниот републички односно покраински орган 
за состојбата утврдена при вршењето на девизна 
контрола на територијата на републиката односно на 
автономната покраина. 

Член 210 
Ако С О Ј У З Н И О Т девизен инспекторат, при врше-

њето на девизна контрола, утврди незаконитост или 
неправилност во вршењето на девизни или на над-
ворешнотрговски работи, односно на кредитни ра-
боти со странство, или утврди дека мерките нареде-
ни од надлежниот орган не се извршени, ќе нареди 
со решение утврдените незаконитости или неправил-
ности да се отстранат, односно наредените мерки да 
се извршат, определувајќи го рокот во кој мора тоа 
да се изврши, а ќе преземе и други мерки предвиде-
ни со закон. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да се изјави жалба до С О Ј У З Н И О Т секретаријат за фи-
нансии, 
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На предлог од. Сојузниот девизен инспекторат, 
Сојузниот секретаријат за финансии може, по бара-
ње од странката, да го одложи извршувањето на ре-
шението од став 1 на овој член. Против решението 
со кое се одбива одлагањето на извршувањето на 
решението од став 1 на ОВОЈ член не може да се из-
јави жалба. 

Ако Сојузниот девизен инспекторат при врше-
њето на девизна контрола на државен орган утврди 
незаконитост или неправилност во вршењето на де-
визни или на надворешиотрговски работи, односно 
на кредитни работи со странство, или утврди дека 
мерките наредени од надлежниот орган не се извр-
шени, ќе поднесе за тоа извештај до Сојузниот се-
кретару ат за финансии. 

Член 211 
Ако утврденото незаконито дејствие претставува 

кривично дело, стопански престап или прекршок, 
надлежниот орган за вршење на девизна контрола 
е должен да поднесе пријава до органот надлежен 
за поведување, односно за водење на постапката. 

Ако органот за вршење на девизна контрола ут-
врди дека организацијата на здружен труд во своето 
девизно или надворешнотрговско работење, односно 
во вршењето на кредитни работи со странство, не се 
придржува кон добрите деловни обичаи и кон делов-
ниот морал, за тоа ќе ја извести надлежната стопан-
ска комора. 

Ако девизниот инспектор, одговорното лице во 
Народната банка на Југославија, во народната банка 
на републиката, односно во народната банка на ав-
тономната покраина и во Службата на општествено-
то книговодство, навремено не поднесе пријава за 
поведување постапка поради сторено кривично дело 
и, стопански престап, ќе се смета дека сторил потеш-
ка повреда на работната должност. 

Лицето од став 3 на овој член, што сторило по-
тешка повреда на работната должност, не може да 
врши инспекциски работи. 

Член 212 
Ако со прописи е предвидена заштитна мерка 

односно мерка на безбедност одземање на предмети 
во врска со извршеното кривично дело или стопан-
ски престап или прекршок, Сојузниот девизен ин-
спекторат може во вршењето на девизна контрола 
привремено да ги одземе предметите со кои е извр-
шено кривичното дело или стопанскиот престап или 
прекршокот, или биле наменети за извршување или 
настанале со извршувањето на кривичното дело, на 
стопанскиот престап, односно на прекршокот. За 
одземените предмети С О Ј У З Н И О Т девизен инспекторат 
ќе издаде потврда. 

За извршеното одземање на предметите, Сојуз-
ниот девизен инспекторат е должен веднаш да го 
извести органот надлежен за водење на постапката. 

Член 213 
За извршување на решението донесено врз осно-

ва на член 210 став 1 од овој закон е надлежен Со-
ју зниот девизен инспекторат. Сојузниот девизен ин-
спекторат го спроведува извршувањето на решение-
то преку овластените банки и преку Службата на 
општественото книговодство ка ј кои се водат девиз-
ните сметки, односно жиро-сметките и другите смет-
ки на извршеникот. 

Сите извршни решенија од член 210 на овој за-
кон што влијаат врз измената на состојбата на сред-
ствата и на нивните извори к а ј корисниците на оп-
штествени средства, Сојузниот девизен инспекторат 
ги доставува до Службата на општественото книго-
водство. 

Член 214 
Решение врз основа на член 201 став 4 и на член 

210 став 1 од овој закон не може да се донесе ако 

изминале три години од денот на настанатата неза-
конитост или неправилност, односно од денот кога 
е утврдено дека мерките што ги наредил надлежни-
от девизен орган не се извршени. Застареноста се 
прекинува со секое дејствие на надлежниот орган 
насочено кон водење на постапката. По секое преки-
нување на застареноста, застареноста почнува од-
новно да тече, но решение во никој случај не може 
да се донесе по истекот на шест години од денот кога 
настанала утврдената незаконитост или кога е утвр-
дено дека наредените мерки не се извршени. 

Решенијата донесени врз основа на член 201 став 
4 и на член 210 став 1 од овој закон не можат да се 
извршат ако изминале три години од денот на пра-
восилноста на решението. Застареноста се прекинува 
со секое дејствие на надлежниот орган насочено кон 
извршување на решението. По секое прекинување 
на застареноста, застареноста почнува одново да те-
че, но таа настанува во секој случај по истекот на 
шест години од денот на правосилноста на реше-
нието. 

Член 215 
Контрола над девизното работење на организа-

циите што во странство ги основале или во чие ос-
новање учествуваат основните и други организации 
на здружен труд, во поглед на применувањето на 
југословенските прописи, вршат С О Ј У З Н И О Т девизен 
инспекторат, Народната банка на Југославија и 
Службата на општественото книговодство, на начи-
нот и под условите што ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет. 

XIXI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривични дела 

Член 216 
Одговорното лице во организацијата на здружен 

труд, во друга организација или заедница кое, во 
врска со извозот или увозот на стоки или услуги или 
со склучувањето на кредитни работи со странство, 
со поднесувањето на исправи со невистинита содр-
жина или на друг начин ќе го измами надлежниот 
орган односно организација или заедница заради 
прибавување на противправна имотна корист, или 
во работењето не се придржува кон утврдениот курс 
на динарот односно кон прописите со кои се обезбе-
дува спроведувањето на заедничката девизна полиг 
тика, па со тоа ќе предизвика или можело да пре-
дизвика опасност за утврдениот курс на динарот или 
за остварување на заедничката девизна политика 
или за зачувување на единството на југословенскиот 
пазар — ќе се казни со затвор од шест месеци до пет 
години. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и 
службеното лице во органот на општествено-поли-
тичката заедница, во друг државен орган или во 
банка кое, со злоупотреба на службената положба, 
односно овластување, ќе овозможи извршување на 
делото од став 1 на овој член. 

Во особено тежок случај на дело од ст. 1 и 2 на 
овој член, сторителот ќе се казни со затвор од една 
до десет години. 

2. Стопански престапи 

Член 217 
Со парична казна од 10 ООО дршари до 1,000 ООО 

динари ќе се казни за стопански престап организа-
ција на здружен труд, овластена банка или друго 
правно лице: 

1) ако остварените девизи со кои може да распо-
лага во согласност со овој закон не ги држи на де-
визна сметка само к а ј една овластена банка (член 8); 
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2) ако се задолжи во странство пред да ја утвр-
ди овластената банка неговата девизна или денар-
ска способност за враќање на кредитот или ако из-
вршувањето на неговите обврски по кредитот не е 
обезбедено со кредитно-гаранцискиот потенцијал на 
овластената банка (член 27 став 3); 

3) ако здружи или користи девизи заради созда-
вање монополистичка положба на единствениот ју-
гословенски пазар или ако во текот на стекнувањето 
или користењето на девизи ја растројува стабилно-
ста на тој пазар, или им нанесува штета на другите 
учесници на пазарот или на општествената заедница 
(член 14), 

4) ако купи од домашни лица или од странски 
лица или на тие лица им продаде девизи противно 
на пропишаните куповни или продажни курсеви 
(член 59); 

5) ако купи или продаде девизи или изврши ме-
ѓусебно промптно купување или продажба на девизи 
независно од курсот утврден на меѓубанкарскиот со-
станок на единствениот девизен пазар (чл. 57 и 59); 

6) ако девизите остварени или стекнати врз ос-
нова на утврдениот придонес во рамките на дого-
ворените репродукциони потреби, вклучувајќи ги и 
потребите од член 68 на овој закон, ги користи или 
ги пренесува независно од пропишаните намени или 
договори нивна продажба за динарска противвред-
ност или врз основа на здружените девизи одобри 
кредит (член бб); 

7) ако делот од девизх4те кој го надминува делот 
утврден во смисла на член 68 став 2 од овој закон 
ќе и го продаде на овластената банка заради вклу-
чување во тековите на единствениот девизен пазар 
(член 72 став 1); 

8) ако не ја одржува сопствената ликвидност во 
плаќањата со странство во границите што ќе ги про-
пише Народната банка на Југославија или ако не ги 
продаде на меѓубанкарскиот состанок на единстве-
ниот девизен пазар девизите со кои располага над-
вор од тие граници (член 72 став 2); 

9) ако купи, продаде или отстапи девизи, врши 
плаќање или наплатување во девизи или во злато, 
или ако склучи работа врз основа на која динарска-
та вредност на договорената обврска ќе се пресмета 
врз основа на цената на златото или курсот на ди-
нарот во однос на странски валути, ако со ОВОЈ или 
со дру^ соЈузен закон не е поинаку определено (чл. 
7G и 77); 

10) ако странските средства за плаќање што ќе 
ги оствари во земјата со продажба на туристички 
бонови за бензин или со продажба на комерцијални 
бонови за бензин или деривати на нафта или врз 
основа на продажба на деривати на нафта на стран-
ски превозници не и ги пренесе на Народната банка 
Fa Југосчавија наменски за плаќање па увозот на 
нафта или на деривати на нафта (член 78 став 3); 

11) ако извезе или изнесе злато во непреработе-
на или копана форма без одобрение од Наоодната 
банка на Југославија (член 100 став 1 точ. 2 и 3 и 
став 2); 

12) ако топи или преработува злато во прачки а 
не е корисник на златото, или ако топи ковано злато 
(член 102), 

13) ако остварените девизи ги држи во странство 
или ги користи во странство без. одобрение или про-
тивно на ^ГОЛОВИТЕ што ќе ги пропише С О Ј У З Н И О Т из-
вршен совет или Народната банка на Југослави1а 
(член 79 став 2, член 116 став 1 и член 120 став 1); 

14) ако платниот промет со странство не го врши 
во динари или во конвертибилни девизи односно на 
начин предвиден во склучените платни или други 
меѓународни договори за плаќање, или ако тој про-
мет го врши противно на условите што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет одностг-i Народната 
банка на Југославија (чл. 103 и 109 ст. 1, 3, 4 и 5); 

15) ако договори наплатата на извезените стоки 
или услуги во одделни земји да се оствари со увозот 
на стоки или права од тие земји противно на усло-
вите и начинот што ги утврдил Сојузниот извршен 
совет (член 109 став 2); 

16) ако платниот промет со странство не го врши 
преку банки овластени за работи со странство (член 
НО став 1); 

17) ако платниот промет во врска со извозот од-
носно увозот на стоки и услуги во малограничниот 
или соседскиот прекуморски промет или со меѓуна-
родниот саемски компензациони договор не го врши 
на пропишаниот начин (член 118); 

18) ако користењето на девизи или плаќањето 
на стоки или услуги или други плаќања во стран-
ство за свои непосредни потреби, не го врши во со-
гласност со единствените критериуми или со други 
акти (чл. 74 и 122); 

19) ако плати одделни услуги на странски лица 
противно на условите што ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет (член 125); 

20) ако плаќањето на патенти, лиценци или на 
други права од индустриска сопственост во стран-
ство го врши противно на условите што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет (член 126); 

21) ако услугите во меѓународниот стоковен или 
патнички промет што ги врши на странски релации 
ги наплати од домашни лица во девизи (член 127 
став 1); 

22) ако како корисник на услугите на превоз на 
стоки во моментот на остварувањето на девизниот 
прилив остварен со извоз на стоки или услуги не и 
изврши пренос на девизите на организацијата на 
здружен труд што тој превоз го извршила во вред-
носта на извршениот превоз или при увозот на сто-
ки во моментот на плаќањето не изврши пренос на 
девизите во корист на превозникот по височина на 
остварените трошоци за превозот на странска рела-
ција (член 127 ст. 2 и 3); 

23) ако девизите остварени со извозот на произ-
води или на делови од производите што се предмет 
на долгорочна производствена кооперација ги упот-
реби за увоз од таа кооперација противно на сојузен 
закон (член 128); 

24) ако во поглед на располагањето со девизи во 
текот на изведувањето на инвестициони работи, во 
поглед на начинот на пресметување на трошоците 
на работењето или во поглед на утврдувањето на 
добивката од тие работи не се придржува кон усло-
вите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 
(член 129 став 4); 

25) ако плаќањето или наплатувањето во рабо-
тите на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет не го врши под условите што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет (член 130); 

26) ако при давањето услуги во меѓународниот 
стоковен или патнички промет ги плати трошоците 
што не ги утврдил Сојузниот извршен совет (член 
132); 

27) ако премиите за осигурување или реосигу-
рување ги наплати, или ако штетата на домашни ли-
ца им ја исплати во девизи или противно на услови-
те што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 
(член 133 ст. 3, 5 и 6); 

28) ако трансферот на средствата или трансфе-
рот на дел од вредноста на вложените средства го 
врши противно на одредбата од член 134 на овој 
закон; 

29) ако одделни трошоци во работењето со стран-
ство ги користи, односно ги плати противно ца усло-
вите што ќе ги определи С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
(член 137 став 3); 

30) ако се задолжи во странство или одобри кре-
дит во странство независно од единствените крите-
риуми за задолжуваше што ги утврдила Заедницата 

i 
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на Југославија во соработка со републичките и по-
краинските заедници и со согласност на Сојузниот 
извршен совет или независно од критериумите што 
ги донел Сојузниот извршен совет (член 141 ст. 1 и 
2, член 147 и член 155 ст. 1, 2 и 3); 

31) ако склучи кредитна работа со странство или 
даде гаранција за кредитни работи со странство, над 
нивото што за тековната година го утврдил Сојуз-
ниот извршен совет или изврши краткорочно задол-
жување што се користи само за надминување на 
сезонските нерамномерност во тековниот девизен 
прилив и одлив на банките и на нивните комитенти, 
независно од обемот што го утврдил Сојузниот из-
вршен совет (член 141 став 4 и член 155 став 4); 

32) ако им даде стоковни кредити, комерцијални 
кредити или финансиски кредити на корисниците во 
странство противно на утврдените намени или усло-
ви што ќе ги определи Сојузниот извршен совет (чл. 
142, 149 и 157); 

33) ако средствата на сметките во странство ги 
депонира на неопределено време со отказен рок или 
ги орочи на определено време противно на условите 
што ќе ги определи Сојузниот извршен совет (член 
143); 

34) ако земе или даде кредити во странство, даде 
гаранции и други форми на гарантирање противно 
на условите утврдени со договор или противно на 
рамковните или посебните услови за организиран 
настап на странскиот финансиски пазар (член 144); 

35) ако врши кредитни работи со странство за 
чие вршење не е овластено или ако за извршување-
то на обврските по тие работи не обезбеди потребни 
девизна средства или ако земе кредит во странство 
или даде гаранција или други форми на гарантира-
ње спрема странство или изврши други дејствија 
што му претходат на склучувањето на договорот за 
кредитот што би создавале какви и да било обврски 
за Социјалистичка Федеративна Република Југос,ла-
вија во областа на кредитните односи со странство, 
освен обврските преземени во согласност со овој за-
кон (член 145); 

36) ако врши тековни плаќања во странство или 
заснова нови кредитни односи во странство пред на-
мирувањето на втасаните обврски спрема странство 
(член 146 став 1); 

37) ако изврши налог за тековни плаќања во 
странство или му даде гаранција за засновање на 
нови кредитни односи во странство на општествено 
правно лице кое не ги извршило втасаните фиксни 
или гарантирани обврски (член 146 став 2); 

38) ако кредитните работи со странство ги врши 
противно на пропишаните услови (чл. 148 и 156); 

39) ако својата девизна обврска спрема странство 
по комерцијални кредити, стоковни кредити или ф и -
нансиски кредити ја изврши со девизи прибавени 
од странство или со девизи прибавени од граѓа ни со 
издавање на обврзници, или ако тие средства за на-
ведените намени ги користи противно на условите 
што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 
(член 151); 

40) ако средствата прибавени по основ на финан-
сиски кредит или по основ на депозит од странство 
ги користи независно од намените предвидени во чл. 
152, 160 и 161 од овој закон; 

41) ако гаранција, супергаранција или друга 
форма на гарантирање даде или ако обврската по 
нив ја намири противно на склучената самоуправна 
спогодба односно на договорот за здружување на 
девизи, или противно на условите што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет односно Народната 
банка на Југославија (чл. 153, 163, 164 и 166); 

42) ако средствата прибавени со посебен долго-
рочен односно со среднорочен комерцијален кредит 

во странство склучен преку рамковни договори или 
договори за кредитна линија ги користи противно 
на пропишаните услови или намени (член 159); 

43) ако склучи нова кредитна работа со стран-
ство или ако даде гаранција, супергаранција или 
друга форма на гарантирање а има ненамирени вта-
сани обврски спрема странство (член 165); 

44) ако девизните средства с-о кои располага по 
основ на побарувања од странски банки ги користи 
за плаќање во странство противно на условите што 
ќе ги определи Народната банка на Југославија 
(член 187); 

45) ако врши конверзија на девизи на девизна 
сметка противно на срганичувањето што го опреде-
лила Народната банка на Југославија (член 183 
став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органи-
зацијата на здружен труд, во овластената банка или 
во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 
30.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница, во друг др-
жавен орган или во месната заедница со парична 
казна од 2.000 до 3-0.000 динари. 

Член 218 
За стопански престапи од член 217 став 1 точ. 3, 

8, 30, 13, 18, 30, 38, 40, 41 и 43 од овој закоп организа-
цијата на здружен труд, овластена б и к а или друго 
правно лице може да се казни со парична казна до 
дваесеткратен износ од вредноста на девизите, ди-
нарите или другите работи што се предмет на 'сто-
пански престап, ако настапиле потешки последици. 

Член 219 
На организацијата на здружен труд, на овласте-

ната банка или на друго правно лице ќе им се од-
земат предметите и имотната корист шзибав^чч со 
извршување на стопански престап од член 217 на 
овој закон. 

3. Прекршоци 

Член 220 
Со парична казна од 5 000 до 100 000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд, 
овластена банка или друго правно лице: 

1) ако купи или продаде девизи на термин на 
домашно граѓанско правно или физичко или на 
странско лице (член 61 став 2); 

2) ако не води евиденција за произведените или 
продадените количества злато или за купените или 
преработените количества злато, или не ја води па 
пропишан начин (член 105); 

3) ако девизите што ќе ги оствари со извоз па 
стоки или услуги или ако побарувањата од странство 
по друг основ не ги наплати или не ги внесе во Ју -
гославија во определен рок (чл. 113 и 129); 

4) ако платените стоки не ги увезе од странство 
или ако платената услуга на странско лице не ја 
реализира во определен рок (член 114); 

5) ако не достави до народната банка на репуб-
ликата или народната банка на автономната покра-
ина во предвидениот рок и на начинот што ќе го 
определи Народната банка на Југославија извешта-j 
и податоци за прометот и состојбата на средствата 
па сметките во странство и други податоци во врска 
со работите со странство (член 116 став 3); 

1 
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6) ако правдањето на разликите во вредноста на-
станати во работењето со странство не го врши на 
пропишан начин (член 117 став 2); 

7) ако динарските побарувања што ќе ги оства-
рат странски лица во Југославија ги користи про-
тивно на условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет (член 121 став 1); 

8) ако не ја регистрира кредитната работа со 
странство или намерата за склучување на кредитна 
работа со странство на начин и во роковите што ќе 
ги пропише Народната банка на Југославија (член 
180); 

9) ако не ја води пропишаната евиденција или 
ако за тоа не достави извештаи во роковите и на 
начинот што ќе го определи Народната банка на 
Југославија4 (член 181 и член 191 став 3); 

10) ако работите на платниот промет со стран-
ство, кредитните работи со странство и девизно-ва-
лутните работи во Југославија ги врши противно на 
условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен со-
вет (член 186 и член 189 став 2); 

11) ако во определениот рок не ги отстрани ут-
врдените неправилности во девизното работење по 
решението на Народната банка на Југославија од-
носно на народната банка на републиката или на-
родната банка на автономната покраина (член 201 
став 4); 

12) ако до народната банка на републиката или 
до народната банка на автономната покраина не ги 
достави пропишаните исправи заради девизна кон-
трола, односно ако не ги достави во пропишаниот 
рок (член 202 став 5); 

13) ако на овластеното лице не му овозможи да 
изврши контрола на девизното работење или не му 
ја стави на располагање потребната документација 
или не му ги даде податоците потребни за вршење 
на девизна контрола (член 203 ст. 1 и 3); 

14) ако не ја води евиденцијата од член 203 став 
2 на овој закон или ако не ја води на пропишаниот 
начин (член 203 став 4); 

15) ако во определениот рок по решение на Со-
јузниот девизен инспекторат не ги отстрани утврде-
ните незаконитости или неправилности во девизно-
то или надворешнотрговското работење (член 210 
став 1); 

16) ако овластената банка не го изврши или го 
онспозможи извршувањето на извршното решение 
на Сојузниот девизен инспекторат (член 213 став 1); 

17) ако вршењето на девизни или на кредитни 
работи со странство му го довери на лице осудено за 
кривични дела наведени во чл. 216 и 224 од овој за-
кон, или на лице осудено за стопански престап на 
парична казна над 5.000 динари од член 217 на овој 
закон, додека трае забраната на занимавањето со 
тие работи. 

За дејствие од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното липе во организација на 
здружен труд, во овластена банка или во друго 
правно лице со парична казна од 2.000 до 20.000 ди-
нари. 

За дејствие од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во органот на опш-
тествено-политичката заедница, во друг државен 
орган или во месната заедница со парична казна од 
2 ООО до 20.000 динари. 

Член 221 
, За дејствијата од чл. 217 и 220 на овој закон ќе 

се казни за прекршок поединец што врши самостој-
на дејност со парична казна од 5.000 до 100.000 ди-
нари. 

Член 222 
Со парична казна од 500 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец или rpafaacKo правно 
лице: 

1) ако купи или продаде девизи на термин (член 
61 став 2); 

2) ако недозволено купи, продаде или отстапи 
девизи, изврши плаќање или наплатување во девизи 
или злато, или склучи работа врз основа на која ди-
нарската вредност на договорената обврска ќ е се 
пресмета врз основа на цената на златото или на 
курсот на динарот во однос на странската валута 
(член 76 и член 77 став 1); 

3) ако девизи од девизната сметка користи про-
тивно на условите што ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет (член 88 став 2); 

4) ако противно на пропишаните услови се обиде 
да изнесе или изнесе динари од Југославија или се 
обиде да внесе или внесе динари в-о Југославија во 
патничкиот промет со странство, или преку поштен-
ски или други пратки се обиде да изнесе или изнесе 
од Југославија динари или вредносници кои гласат 
на динари, ефективни странски пари или вредносни-
ци кои гласат на странска валута, или преку пош-
тенски или други пратки се обиде да внесе или внесе 
во Југославија динари или вредносници кои гласат 
на динари (член 94); 

5) ако се обиде да изнесе или изнесе девизи од 
Југославија во патничкиот промет со странство про-
тивно на прописите (член 95 став 2); 

6) ако домашни вложни книшки, кои гласат на 
динари а не гласат на име, се обиде без одобрение 
да ги изнесе или ги изнесе или ги испрати од Југо-
славија (член 96 став 2); 

7) ако со странски хартии од вредност, со купони 
на странски хартии од вредност или странски влож-
ни книшки постапи противно на пропишаните усло-
ви (член 97 став 2 и член 98 став 2); 

8) ако со чекови влечени во Југославија постапи 
противно на одредбите од член 99 на овој закон; 

9) ако се обиде да изнесе или изнесе злато во 
непреработена или кована форма без одобрение од 
Народната банка на Југославија (член 100 став 2); 

10) ако топи или преработи злато во прачки или 
топи ковано злато противно на одредбите од член 
102 на' овој закон; 

11) ако не ја води пропишаната евиденција за 
произведените, купените или преработените количе-
ства злато (член 105); 

12) ако платниот промет со странство не го врши 
преку банка овластена за работи со странство (член 
НО став 1); 

13) ако побарувањата во странство по кој и да е 
основ не ги наплати: или не ги внесе во Југославија 
во предвидениот рок (член 113 став 3); 

14) ако динарски побарувања користи противно 
на условите што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет (член 121). 

Член 223 
За прекршоци од чл. 220 до 222 на овој закон, 

покрај парична казна, ќе се изрече и заштитна мер-
ка одземање на предметите што се употребени или 
биле наменети за извршување на прекршокот или 
што настанале со извршувањето на прекршокот. 

Предметите од став 1 на овој член можат да се 
одземат и ако не се сопственост на сторителот на 
прекршокот. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се изрече 
и заштитна мерка одземање на имотната корист што 
е стекната со извршувањето на прекршокот. 

i 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
може да се изврши делумно одземање на предметите 
што се употребени или биле наменети за извршува-
ње на прекршок или што настанале со извршување-
то на прекршокот ако побудите или други околности 
под кои е извршен прекршокот укажуваат дека не 
е оправдано предметот да се одземе во целост. 

За прекршок од чл. 221 и 222 точ. 4, 5, 6, 7 и 9 
па овој закон ќе се изрече заштитна мерка одземање 
на превозно односно на преносно средство ако него-
ви тајни односно скриптни места биле користени за 
криење на предметите на прекршокот, без оглед на 
тоа дали е сопственост на сторителот на прекршокот. 

4. Правни последици од осудата 

Член 224 
Во организациите на здружен труд, во други ор-

ганизации или заедници кои се занимават со девиз-
ни или со кредитни работи со странство тие работи 
не може да ги врши лице кое со умисла извршило 
кривично дело против основите на социјалистичкото 
самоуправно општествено уредување и безбедноста 
на СФРЈ, против вооружените сили на СФРЈ или 
угледот на СФРЈ, против човечноста или меѓународ-
ното право, Јпротив угледот на странска држава или 
меѓународна организација, против правото на само-
управување, против единството на југословенскиот 
пазар или кривично дело од член 216 на овој закон 
за кое правосилно е осудено на безусловна казна 
затвор. 

За лице кое со умисла сторило кривично дело 
против стопанството, против општествената сопстве-
ност или други општествени вредности или против 
службената должност, забраната од став 1 на овој 
член настапува ако за такво кривично дело право-
силно е осудено на безусловна казна затвор од на ј -
малку шест месеци. 

За лице кое со умисла сторило друго кривично 
дело освен кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 на 
овој член, забраната од став 1 на овој член настапу-
ва ако правосилно е осудено за тоа дело на безу-
словна казна затвор од најмалку три години. 

Забраната за лицата од ст. 1 и 2 на овој член 
трае десет години, а за лицета од став 3 на овој член 
— пет години од денот на издржаната, простената 
или застарената казна. 

Член 225 
Организацијата на здружен труд, овластената 

банка или друго правно лице, не може на работно 
место на кое се врши девизно работење или кредит-
ни работи со странство да вработи и на тоа работно 
место да задржи лице што е осудено за стопански 
престап врз основа на овој закон и за кој му е изре-
чена парична казна во износ над 5.000 динари. 

забраната од став 1 на овој член трае три Г О Д Ј ^ 

ни од денот на правосилноста на пресудата. 

Член 226 
Прекршочната постапка за прекршоците предви-

дени со овој закон ја води и решение за прекршокот 
во прв степен донесува Сојузниот девизен инспек-
торат. 

Против решението на Сојузниот девизен инспек-
торат може да се изјави жалба до Сојузниот секре-
таријат за финансии. 

Член 227 
Ако прекршочната постапка е поведена врз ос-

нова на пријава од царинскиот орган, која е соста-

вена врз основа на непосредно забележување на тој 
орган, а вредноста на предметот на прекршокот не 
е поголема од 3 ООО динари, може без повикување и 
сослушување на обвинетиот да се донесе решение за 
прекршокот. 

Против решението донесено врз основа на став 1 
од овој член обвинетиот може во рок од осум ден-л 
од денот на доставувањето на решението да поднесе 
приговор до Сојузниот девизен инспектора . 

Ако обвинетиот во определениот рок поднесе 
приговор, Сојузниот девизен инспекторат ќе го ста-
ви надвор од сила донесеното решение и ќе ја про-
должи редовната постапка. Решението за прекршо-
кот донесено во редовна постапка не може за обви-
нетиот да биде понеповолно од решението кое по 
повод неговиот приговор е ставено надвор од сила. 

Член 228 
Постапка по прекршоците од овој закон не може 

да се поведе кога ќе поминат три години од денот 
кога е сторен прекршокот. Застареноста се преки-
нува со секое дејствие на надлежниот орган што се 
презема заради гонење на сторителот на прекршо-
кот. Со секој прекин застарувањето почнува одново 
да тече, но без оглед на прекините, застареност во 
секој случај настанува кога ќе поминат шест години 
од денот кога е сторен прекршокот. 

Изречената казна и заштитна мерка за прекр-
+ шокот не можат да се извршат ако пог/инале три 

години од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. Застарувањето на извршувањето на 
казната односно на заштитната мерка не тече за вре-
мето за кое извршувањето не може да се преземе 
според законот. Застареноста се прекинува со секое 
дејствие на надлежниот орган што се презема заради 
извршување на казната односно заштитната мерка. 
Со секој прекин застарувањето почнува одново' да 
тече, но без оглед на прекините, застареност во се-
кој случај настанува кога ќе поминат шест години 
од денот на правосилноста на решението за прекр-
шокот. 

Член 229 
Сојузниот девизен инспекторат кој донесува ре-

шение за прекршокот во прв степен може да одлучи 
паричната казна изречена за прекршок од ОВОЈ за-
кон да се плати во рати, со тоа што рокот на испла-
тата на вкупниот износ не може да биде подолг од 
две години. 

Член 230 
Паричните казни, имотната корист и средствата 

за плаќање како и други предмети што се употре-
бени или биле наменети за извршување на стопан-
ски престап или прекршок или кои настанале со 
извршување на стопански престап или прекршок, се 
уплатуваат во буџетот на федерацијата. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 231 
Девизните обврски спрема овластените банки, 

ненамирени до денот на влегувањето во сила на ОВОЈ 
закон, настанати по договорите за девизните кре-
дити во земјата склучени со овластените банки до 
30 септември 1972 година, основните организации на 
здружен труд и други домашни правни лица можат 
да ги намират со динари, според продажниот курс 
на односната девиза КОЈ важи на денот кога должни-
кот ја намирува обврската. 

На начинот од став 1 на овој член се намируваат 
и девизните обврски на организациите на здружен 
труд и на други домашни правни лица спрема овла-
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стените банки, настанати до, денот на влегувањето 
во сила на овој закон со намирување на обврските 
во странство од страна на овластената банка наместо 
главниот должник, а врз основа на гаранција што 
овластената банка му ја дала на (странскиот креди-
тор според договорот за кредит што главниот долж-
ник го склучил со странскиот кредитор до 30 сеп-
тември 1972 година. 

Сите плаќања спрема странство по кредитите од 
став 2 на овој член се вршат од 1 јануари 1978 годи-
на со девизи и динари од член 122 на овој закон. 

Член 232 
Додека траат растројствата во работата на един-

ствениот девизен пазар, Народната банка на Југо-
славија, зависно од состојбата на девизните резерви, 
интервенира со средствата од девизните резерви на 
меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен 
пазар заради временско премостување на разликите 
помеѓу понудата и побарувачката на единствениот 
девизен пазар, под условите и во роковите што ќе ги 
утврди СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Народната банка на Југославија месечно ќе ги 
известува Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет за извршените интервенции на единствениот 
девизен пазар. 

Член 233 
Основните и други организации на здружен 

труд, овластените банки и други општествени прав-
ни лица обезбедуваат средства за враќање на фик-
сните и гарантираните обврски создадени до 31 де-
кември 1982 година, со девизите што ги остваруваат 
и с е к н у в а а т согласно со чл. 65, бб, 68 и 72 од овој 
закон. 

Основните и други организации на здружен труд 
и овластените банки се одговорни за уредното извр-
шување на втасаните обврски по странските кредити 
од став 1 на овој член. 

Основните и други организации на здружен труд 
и овластените банки чии членки се тие, согласно со 
своите обврски и одговорности, се должни до крајот 
на ноември тековната година за наредната година, а 
по исклучок до 31 јануари за 1933 година, да состават 
програми за обезбедување на отплатата на фиксните 
и гарантираните обврски на своите членки, созда-
дени до 31 декември 1982 година. Со програмите се 
утврдуваат начинот и динамиката на обезбедувањето 
на девизите што објективно не можат да ги обезбе-
дат членките на банката, самостојно и со меѓусебно 
самоуправно поврзување, од делот на девизите со 
кои располагаат во смисла на чл. 65, бб, 68 и 72 на 
овој закон. 

Овластените банки склучуваат меѓусебно спо-
годби со кои ги уредуваат отстранувањето на неусо-
гласноста во одливот и приливот на девизите, усло-
вите и начинот на меѓусебните заеми заради обезбе-
дување на извршувањето на втасаните обврски на 
нивните членки спрема странство. 

Со спогодба на овластените банки, што се склу-
чува до 31 јануари 1983 година, се уредуваат изво-
рите и динамиката на обезбедувањето средства за 
отплата на фиксните и гарантираните обврски што 
основните и доуги организации на здружен труд и 
одделчи овластени банки не можеле да ги обезбедат 
во смисла на ст. 1 до 4 од овој член, како и крите-
риумите за користење па тие девизи. 

Со критериумите од став 5 на овој член се утвр-
дува дека па основната односно на друга организа-
ција на здружен труд можат да и се одобруваат де-
визи за плаќање на Фиксните и гарантираните об-
врски само под услов таа да ги искористи па сите ра-
сположливи можности за плаќање на фиксните и 
гарантираните обврски. 

Со договорот на републиките и автономните по-
краини, што се склучува до 31 Јануари за секоја те-
ковна година, ако со спогодбата од став 5 на овој 
член не се обезбеди намирување на фиксните и га-
рантираните обврски во целост, ќ е се утврдат усло-
вите и критериумите врз основа на кои републиките 
и автономните покраини ќе ги регулираат изворите 
на девизи за отплата на оној дел на фиксните и га-
рантираните обврски од став 1 на овој член што, 
според критериумите од став 5 на овој член, не мо-
желе да бидат обезбедени. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис, ако 
договорот од став 7 на овој член не се склучи до 31 
Јануари за секоја тековна година, со кој ќе ги регу-
лира изворите на девизи за намирување на овој дел 
на фиксните и гарантираните обврски за кои, на 
начинот утврден во ст. 1 до 7 на овој член, не може-
ле да се обезбедат девизи, како и критериумите за 
нивното користење, за што ќе го извести Собранието 
на СФРЈ во рок од 15 дена од денот на донесувањето 
на тој пропис. 

Член 234 
Со самоуправна спогодба на овластените банки, 

што ќе се склучи до 31 јануари 1983 година, ќе се 
уредат изворите и начинот на враќање на девизите 
на овластените банки што од својот вкупен девизен 
потенцијал ги платиле фиксните и гарантираните 
обврски за организациите на здружен труд и за дру-
ги општествени правни лица во периодот од преста-
нокот на работата на девизниот пазар до 31 декем-
ври 1982 година, а кои во моментот на плаќањето на 
фиксните и гарантираните обврски немале девизни 
сметки во тие банки. 

Член 235 
За првото тримесечје на 1983 година, до донесу-

вањето на единствените критериуми од член 68 на 
овој закон, Сојузниот извршен совет ќе ги пропише 
изворите и динамиката на издвојувањето на деви-
зите за увоз на нафта, деривати на нафта, јаглен за 
коксирање и стоки од посебно значење за снабдува-
њето на населението, со тоа што издвојувањата за 
овие намени можат да се движат најмногу до изно-
сот со кој е платен увозот на нафта во последното 
тримесечје на 1982 година. 

Сојузниот извршен совет ќе го донесе прописот 
од став 1 на овој член најдоцна во рок од пет дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 236 
Од девизниот прилив во 1983 година, се издвоју-

ва дел од 3% за пополнување на девизните резерви 
на Југославија со кои ракува Народната банка на 
Југославија. 

Основица за издвојување на девизите од став 1 
на овој член претставува остварениот девизен при-
лив во 1983 година. 

Издвојувањето на девизите се врши и од нето 
девизниот прилив што се остварува по основа на: 

— компензациони работи, 
— кооперација, 
— малограничен промет. 
Упатство за начинот на издвојување на дел од 

девизите за потребите од став 1 на овој член доне-
сува Народната банка на Југославија. 

Член 237 
Народната банка на Југославија го следи извр-

шувањето на фиксните и гарантираните обврски по 
странските кредити од страна на овластените банки 
и за тоа месечно го известува С О Ј У З Н И О Т извршен со-
вет, а тримесечно Собранието на СФРЈ. 



Петок, 13 мај 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 — Стр-ана 533 

Член 238 
Заедницата на Југославија со статутот ќе го ут-

врди начинот на остварување на соработка со орга-
низациите на здружен труд што се работно, произ-
водствено и доходовно поврзани во производството 
за извоз и во формите на поврзување и организира-
ње што сами ги воспостовуваат, во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 239 
Организациите на здружен труд и други опште-

ствени правни лица се должни девизите од девиз-
ните сметки ка ј овластените банки да ги пренесат 
на девисна сметка ка.ј една овластена банка во рок 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
ОВОЈ закон. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Здру-
жението на банките па Југославија, ќе ги регулира 
односите на озластените банки во врска со реализа-
цијата на став 1 од овој член. 

Член 240 
Заедницата на Југославија ќе ги утврди един-

ствените критериуми за задолжувањето за 1983 го-
дина во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 241 
Единствените критериуми од член 68 на овој за-

кон за 1983 родина ќе се утврдат до 25 јануари 1983 
година. 

Ако единствените критериуми од став 1 на овој 
член не се утводат во рокот од тој став, Сојузниот 
извршен совет ќе ги утврди единствените критериу-
ми до 31 јануари 1Ѕ03 година. 

Член 242 
Основните и други организации на здружен труд 

и други општествени правни лица се должни важеч-
ките самоуправни спогодби за здружување на деви-
зи, или за здружување на трудот и средствата зара-
ди остварување на девизи, што се склучени по основ 
на чл. 65 и бб од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, да ги усогласат со 
одредбите на овој закон, најдоцна до 30 април 1983 
година. 

318. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земЈа 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), директорот 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕ-

КОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА 

1. Со ова решение се утврдува Единствената 
класификац,ија на лековите за употреба во вете-
рината по фармакодинамски групи, која содржи 
деветцифрон кодекс на шифри (9 шифрени места). 

2. Единствената класификација на лековите за 
употреба во ветерината е отпечатена кон ова решен-
ие и претставува негов составен дел. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 71-1336/1 
21 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Франта Комел, с. р. 

ЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИ-
ТЕ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА 

Група 01 — лекови што дејствуваат врз имунолош-
ки механизми 

01 1 — серуми 
01 2 — вакцини 
01 3 — дијагностички средства 

Група 02 — лекови што дејствуваат врз причините^ 
лите на инфективни болести 

02 1 — сулфонамиди 
02 2 — антибиотици 
02 3 — други хемотерапевтици 
02 4 — антимикотици 
02 5 — антиЕирусни средства 

Група 03 — лекови што дејствуваат врз причини" 
телите на паразитарни болести 

03 1 — антихелминитици (лекови против 
тремзтоди. нематоди и цестоди) 

03 2 — локови против кокцидоиза 
03 3 — лекови против пироплазмоза 
03 4 -— лекови против хемоспоридиоза 
03 5 — лекови против други протозои 
03 6 — актоантипаразити 

Група 04 — антисептици и дезивфициенси 
04 1 — антисептици 
04 2 — дезинфициенси 

Група 05 — препарати против нренесувачи на ин-
фективни паразитарни болести 

05 1 — инфектмциди 
05 2 — инсектифуга (репеленти) 
05 3 — атрактанти 
05 4 — молускициди 
05 5 — родентициди 

Група 06 — лекови што дејствуваат врз нервниот 
систем 

06 1 — општи анестетици 
06 2 — локални анестетици 
06 3 — хипнотици и седативи 
06 4 — алкалоидни аналгетици 
06 5 — неалкалоидни аналгетици (аналго-

антипир етици) 
06 6 — антиконвулзиви 
06 7 — невролептици (транквилизери мајер 

и атарктици (транквилизери минор) 
06 8 — екситанси 
06 9 — парасимпатолитици (блокатори на 

холинергични врски) 
06 10 — парасимпатикомиметици 
06 13 — миорелаксатори (невромускуларпи 

блокатори) 
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06 12 — симпатомиметици 
06 13 — симпатолитици (адренергични блок-

атори) 
06 14 — ганглиоблокатори 

Група 07 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на директивниот систем 

01 1 — дигестиви 
07 2 — карминативи и антизимотици 
07 3 — еметици и антиметици 
07 4 — антациди 
07 5 — лаксанции 
07 6 — адсорбенси и антидиЈ ароици 
07 7 — спаз^олитици 
07 8 — ентероантисептици 
07 9— хвпатопротвктиви 
07 10 — холагога 
07 11 — холедезинфициенси 

Група 08 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на уринарниот систем 

08 1 — диутретици 
08 2 — уроантисептици 
08 3 — уроспазмолитици 

Група 09 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на гениталниот систем и млечните 
жлезди 

09 1 — утерокжнетици, утеротоници, окси-
тотици 

09 2 — утеростиптици 
09 3 — утероантиоептици и; вагина л ни ан-

тисептици 
09 4 — афродизијаци 
09 5 — лекови што дејствуваат врз млечна-та жлезда 

Група 10 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на респираторниот систем 

10 1 — експекторанси 
10 2 — антитусици 
10 3 — бронхоспазмолитици и бронходила-

татори 
10 4 — респираторни аналептици 

Група 11 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на кардиоваскуларниот систем 

11 1 — кардиотоници 
11 2 — антиаритмици (кардиомодератори, 

кардиод епр есори) 
11 3 — кард ^стимулатори 
11 4 — ана лешници 
11 5 — вазоконстриктори 
11 6 — вазодилататори 

Група 12 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на крвата и крвотворните органи 

12 1 — антианемици 
12 2 — коагуланси 
12 3 — антикоагуланси 
12 4 — плазмаекспандери 

Група 13 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на метаболизмот и врз прехраната 

13 1 — витамини 
13 2 — минерали 
13 3 — нутритиви 
13 4 — анабел ици 
13 5 — ензими 

Група 14 — Хормони 
14 1 — хормони на хипофизата 
14 2 — хормони на надбубрежната жлезда 
14 3 — полови хормони 
14 4 — други хормони 
14 5 — хистамин и антихистаминици 
14 6 — проста г л андини 

Група 15 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на кожата и слузокожата 

15 1 — антибиотици за надворешна употреба 
15 2 — кортикостероиди за надворешна упо-

треба 
15 3 — комбинации на антибиотици со кор-

тикостероиди и антисептици 
15 4 — локални антихистаминици 
15 5 — антимикотици (локални) 
15 6 — адстригенси 
15 7 — иританси 
15 8 — протективи 
15 9 — кератол птици 

15 10 — кератопластици (епителизанции) 
3 5 11 — офталмици 
15 12 — отологици 

Група 16 — лекови што дејствуваат врз болестите 
на мускулно-коскениот систем 

Група 17 — а н т и д о т 

Група 18 — контрастни средства 

Група 19 — помошни лековити средства 

I. Легенда на шифрите: 

1) првиот број го означува фармацевтскиот об-
лик; 

2) вториот и третиот број ја означуваат основ-
ната група од Единствената класификација на леко-
вите за употреба во ветерината; 

3) четвртиот број ја означува подгрупата од 
Единствената класификација на лековите за употре-
ба во ветерината; 

4) петиот и шестиот број го означуваат контрол-
ниот реден број на производителот, односно застап-
никот на производителот на лекот за употреба во 
ветерината; 

5) седмиот, осмиот и деветтиот број е индиви-
дуален број на секое поединечно пакување на го-
товиот лек за употреба во ветерината. 

И. Ознаки на фармацевтеките облици: 

а) 1 = ампули, шишиња лио-шишиња, шиши-
ња со раствори за парентерална апли-

кација; 
б) 2 = болуси, таблети, облети, пилули, капсули 
в) 3 = прашок, гранулат, паста за перорална 

апликација; 
г) 4 = маст, крем, раствор за надворешна упот-

реба; 
д) 5 = вагинални сунѓери, таблети и пенливи 

таблети за утерус, готови лекови за те-
рапија на вимето; 

ѓ) 6 = спреј, прашок за надворешна уптореба; 
е) 7 = капки за очи, уши; 
ж) 8 = друго 
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319. 

Врз основа на член 56, ст. 1 до 4, член 58 ст. 3 
и член 60 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот 
на С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА ПА 
СВЕТЛАТА ЗА ВОЗЕЊЕ НАНАЗАД ЗА СИТЕ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА И НИВНИТЕ ПРИКОЛКИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат 
светлата за возење наназад за сите моторни возила 
и нивните приколки, освен светлата за возење на-
назад од увоз што се хомологирани во земЈата на 
потеклото и означени со соодветна хомологациона 
ознака. 

2. Карактеристиките на квалитетот на светлата 
за возење наназад кои подлежат на испитување, на 
методата на испитувањето, постапката и начинот на 
земање мостри, контролата на сообразноста на 
производите на хомологираниот тип, постапката на 
задолжителната хомологациЈа, содржината на из-
вештајот за испитувањето заради издавање сооп-
штенија за хомологацијата, изгледот на хомолога-
ционата ознака и образецот на соопштението за хо-
мологацијата, се дадени во Еднообразните услови 
за испитув-ање и спроведување на задолжителна хо-
мологација на светлата за возење наназад за сите 
моторни возила и нивните приколки што се отпеч-
атени кон оваа наредба и претставуваат нејзин сос-
тавен дел. 

3. Задолжителна хомологација на светлата за 
возење наназад според оваа наредба се врши на 
мостри кои претставуваат тип на светла за возење 
наназад опфатени со оваа наредба. 

4. За тип на светла за возење наназад кој, спор-
ед извештајот за испитувањето на односниот тип, 
ги исполнуваат пропишаните услови, Сојузниот за -
вод за стандардизација издава соопштение за хо-
мологацијата. 

5. Контрола на сообразноста на светлата за во-
зење наназад на хомологиран тип врши организа-
цијата на здружен труд овластена за хомологациони 
испитувања на светлата за возење наназад според 
оваа наредба. 

6. За вршење на хомологационм испитувања на 
светлата за возење наназад според оваа наредба 
може да се овласти организација на здружен труд 
која, покраЈ условите од член 60 на Законот за 
стандардизацијата, ги исполнува и следните посебни 
услови и тоа: 

1) располага со следната опрема: 
— уреди за фотометриски испитувања, 
— уред за колориметриски испитувања на свет-

лоста; 
2) располага со работници за работи на испиту-

вањето на светлосните карактеристики на деловите 
и опремата на возилата што ги имаат следните 
стручни квалификации и работно искуство: 

— ако е во прашање работник што раководи со 
испитувањата — дипломиран инженер од тех-
ничка насока, со најмалку три години работ-
но искуство 

— ако се во прашање стручни работници — тех-
ничари, со најмалку пет години работно ис-
куство. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на обја-вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 32-6911/1-83 
25 април 1983 година 

Белград 
Директор на 

Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

ЕДНООБРАЗНИ УСЛОВИ НА ИСПИТУВАЊЕТО 
И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХО-
МОЛОГАЦИЈА НА СВЕТЛАТА ЗА ВОЗЕЊЕ НА-
НАЗАД ЗА СИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА И НИВНИ-

ТЕ ПРИКОЛКИ 

Еднообразни услови за испитување и спроведу-
вање па задолжителна хомологација на светлата 
за возење наназад за сите моторни возила и нивните 
приколки (во натамошниот текст: еднообразни ус-
лови), се составени врз основа на Правилникот број 
23, кој е донесен врз основа на Спогодбата за усво-
јување на еднообразните услови за хомологација и 
заемно признавање на хомологациј ата на деловите 
и опремата на моторни возила, со-ставена во Женева 
па 20 март 1958 година и ратификувана на 31 ок-
томври 1961 година („Службен лмст на ФИРЈ", бр. 
5/62). 

Кон еднообразните услови се отпечатени и при-
лозите од 1 до 4 што претставуваат нивни составен 
дел. 
1. Дефиниции 

За потребите на еднообразните услови, на-
ведените дефиниции ги имаат следните 
значења: 

1.1. светла за возење наназад се светлата што 
се конструирани за осветлување на патот 
зад возилото, како и за предупредување на 
другите учесници во сообраќајот дека во-
зилото се движи наназад; 

1.2. реферептна оска е карактеристичната пра-
ва линија, што ја определува производите-
лот, а која ја сече осветлената површина 
на зздното светло. Таа оска е хоризонтална 
и паралелна со средната надолжна рамнина 
на возилото; 

1.3. референтен центар е пресекот на референ-
ц а т а оска со светлечка површина што ја 
означува производителот. 

1.4. светла за возење наназад од различни ти-
пови се светлата за возење наназад што 
битно се разликуваат во следното: 

1.4.1. фабричка или комерцијална ознака; 
1.4.2. карактеристики на оптичкиот систем; 
1.4.3. составни делови кои се во состојба со ре-

флексија, рефракција или со апсорпциЈа 
да ги менуваат оптичките ефекти; 

1.4.4. тип на сијалицата. 
2. Барање за хомологација 
2.1. Барање за хомологација поднесува произ-

водителот или неговиот овластен претстав-
ник 

2.2. Кон барањето за хомологација за секој тил 
светла за возење наназад, мораат да се при-
ложат: 

2.2.1. цртежи, во три примероци, со доволно де-
тали со кои се овозможува идентификација 
на типот на светлото за возење наназад, 
како и геометриската положба на светлото 
на возилото. При испитувањето, за оска на 
набљудз^вањето се зема р е ф е р е н ц а т а оска 
(хоризонталниот агол Н = О, вертикалниот 
агол V = 0), а точката — за референтен 
центар. На цртежите мора да се назначи 
местото за поставување на хомологационата 
ознака и дополнителниот симбол во однос 
на кругот; 

2.2.2. кратка техничка спецификација на типот 
или типовите на предвидени сијалици. 
Типот мора, согласно со меѓународната 
стандардизација на^ сијалиците за моторни 
возила, исклучувајќи ги СИЈ а липите за ф а -
ровите, да биде во согласност со препора-
ката на Комитетот за внатрешен транспорт 
на Европската економска комисија или на 
друга за тоа надлежна институција. 
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2.2 3. две мостри на светла за возење наназад. 
Ако уредите не се идентични, но се симе-
трични и наменети за вградување на лева, 
односно десна страна на возилото, мостри-
те можат да бидат идентични со тоа 
што да се предвидени за вградување само 
на левата или само на десната страна на 
возилото. 
Означување 
Мострите на типот на светлата за возење 
наназад што се предадени на хомологација, 
мораат: 
да го имаат називот на производителот, или 
на подносителот на барањето за хомолога-
ција; таа ознака мора да биде јасно чит-
лива и неизбришлива; 
да има јасно читлива и неизбришлива оз-
нака на типот или на типовите на бараните 
сијалици; 
ако е потребно, а за да се спречи каква и 
да е грешка при вградувањето на светлото 
на возилото, да се има ознака "TOP", коза 
се поставува хоризонтално на највисокиот 
дел на светлечката површина; 
да има соодветна површина за хомолога-
циона ознака и додатни симболи утврдени 
во точка 4.4; таа површина мора да биде 
прикажана на цртежите од точка 2.2.1. на 
еднообразните услови. 
Хо?лологација 
Ако мострите на типот на светлото за 
возење наназад ги задоволуваат барањата 
на еднообразните услови, хомологацијата 
се доделува. 
Ако неколку светла претставуваат дел на 
едно исто светло за возење наназад, хомо-
логација не се доделува доколку секое од 
споменатите светла не ги задоволува опред-
елените барања 
На секоЈ хомологиран тип се доделува 
еден хомологационен 6poj кој подоцна не 
може да му се додели на друг тип светло 
за возење наназад според еднообразните 
услови. Документот за доделување или од-
бивање на хомологацијата на тип светло за 
возење наназад, се доставува во формата 
дадена во Прилог 1 на еднообразните ус-
лови, заедно со цртежот што го доставил 
подносителот на барањето за хомологација, 
на формат А4 и во размер 1:1. 

4.4. Секое светло за возење наназад, кое од-
говара на хомологираниот тип мора на 
површината наведена во точка 3.4. покрај 
ознаката од точ. 3.1. 3.2, и 3 3 на еднообраз-
ните услови да има и: 

4 4.1. меѓународна хомологациона ознака што 
се состои од: 

4.4.1.1. круг во кој се наоѓа буквата „Е" и 6 Р О Ј О Т 

10; 
4 4 12. хомологационен 6poj; 
4.4.2. додатен симбол, кој се состои од буквите 

А и R меѓусебно поставени на начинот 
прикажан во Прилог 2 на еднообразните 
услови. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3 .3 . 

3.4 

4 . 

4 . 1 . 

4 . 2 . 

4 3 . 

4.5. Ознаката и симболот од точ. 4.4.1 и 4.4.2 на 
еднообразните услови мораат да бидат Јас-
но читливи и неизбришдиви, дури и кога 
светлото е поставено на возилото. 

4.6. Во Прилог 2 даден е пример па поставување 
на хом-ологациона ознака и на додатен сим-
бол. 

5. Општи спецификации 
5.1. Секоја мостра на светлото за возење на-

назад мора да ги исполнува следните ба-
рања: 

5 2. Светлата за возење наназад мораат да би-
дат конструирани и изработени така што 
при нормална употреба и покрај вонбрачн-
ите на кои можат да бидат изложени, да 
функционираат на задоволителен начин и 
да ги задржат карактеристиките утврдени 
со еднообразните услови. 

6. Интензитетот на емитуваната светлост 
6.1. Интензитетот на светлоста што ја емиту-

ваат обете мостри на светлата за возење 
наназад, не смее да биде под најниската 
и над највисоката пропишана вредност и 
мора да се мери во однос на р е ф е р е н ц а т а 
оска и во правците што се дадени во ната-
мошниот текст. Тие правци се определуваат 
со агол што тие го склопуваат со референт-
нзта оска. 

6 2. Интензитетот на светлоста долж референ-
ц а т а оска не смее да биде помал од 80 cd 

6.С Интензитетот на светлоста, емитувана во 
сите правци во кои таа може да се види. 
не смее да изнесува повеќе од: 
300 cd во правците во хоризонталната ра-
мнина или над неа, односно 
600cd во правците под хоризонталната ра-
мнина. 

6.4. Во секоЈ друг правец, интензитетот на све-
тлоста не смее да биде понизок од наЈ нис-
киот интензитет утврден во Прилог 3. 

7. Постапка на испитување 
Сите мерења мораат да се вршат со без-
бојна стандардна сијалица од типот про-
пишан за возење наназад така дотерано 
што да дава нормален светлосен флукс кој 
е пропишан за ТОЈ тип сијалица. 

8. Боја на емитуваната светлост 
БОЈ ата на емитуваната светлост мора да 
биде бела. Во сл.учај па сомневање, бојата 
може да се провери врз основа на дефини-
цијата на богата на белата светлост дадена 
во Прилог 4. 

9. Сообразност на производството 
Секое светло за возење наназад што носи 
хомологациона ознака според еднообразни-
те услови, мора да одговара на хомологи-
раниот тип и да ги задоволува фотомет-
риските услови што се утврдени во точ. 6 
и 8 на еднообразните услови. Ако светлата 
за возење наназад се одбрани отприлика 
од сериското производство, барањата во 
поглед на минималниот интензитет на еми-
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туваната светлост (мерен со стандардна 
сијалица според точка 7) мораат да бидат 
ограничени за секој соодветен правец, на 
80% од најмалата вредност утвредна во тон. 
6 на еднообразните услови. 

10. Санкции за ^сообразност на производ-
ството 

10.1. Хомологацијата што му е доделена на не-
кој тип светло за возење наназад, може да 
биде повлечена ако претходните барања не 
се задоволени или ако светлото за возење 
наназад што носи ознака според точ. 4.4.1. 
и 4.4.2 на еднообразните услови не одговара 
на хомологираниот тип. 

11. Дефинитивно престанување на производ-
ството 
Ако корисникот на хомодотацијата дефин-
итивно престане да произведува светла за 
возење наназад според еднообразните ус-
лови, должен е да го извести Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Прилог 2 

Хомоголациона ознака 

Прилог 1 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Соопштение за хомоло-
гацијата (одбивање или 
повлекување) на типот 
на светлата за возење 
наназад според Прав-
илникот број 23 

Број на хомологацијата 
Фабричка или комерцијална ознака 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

Фирма, односно назив и адреса на произво-
дителот . 
Фирма, односно назив и адреса на претстав-
никот на производителот, ако барањето за хо-
мологација го поднесува претставникот на про-
изводителот .. 
Тип на сијалица (сијалици) 
Светла дотерани нт хомологациј а на ден 
Организација овластена за испитување 
Датум и број на извештајот за испитува-
њето . . 
Хомологацијата е доделена (одбиена)"') 
Место 
Датум 
Потпис за овлтстената организација .. 
На цртежот бр. се прикажани геометрис-
ката положба во која светлата треба да се 
постават на возилото, р е ф е р е н ц а т а оска и 
референтниот центар на светлото за возење 
наназад . 

џ) Непотребното да се прецрта. 

Прикажаната хомологациона ознака на 
светлото за возење наназад означува дека типот на 
светлото е хомологиран во Југославија (Е-10), според 
Правилникот број 23, под број 221. 

Забелешка: Хомологациониот број и додатниот 
симбол се поставуваат во близината на кругот над, 
под, лево или десно од буквата Е. 

Цифрите на хомологациониот број мораат да 
бидат на истата страна во однос на буквата Е и 
ориентирани во истата насока. 

Прилог 3 

Фотометриски мерења 

1. Методи на мерењето 
1.1. Во текот на фотометрисиите мерења, па-

разитните рефлексии се отстрануваат со 
користење на соодветни засолништа. 

1.2. Ако се добијат несигурни резултати, мере-
њата се изведуваат така што да Се задово-
лат следните барања: 

1.2.1. мерното растојание мора да биде такво 
што да може да се примени законот за обр-
атниот сразмер, на квадратот на растојани-
ето; 

1.2.2. мерната опрема мора да биде таква што 
аголот наспроти приемникот од референ-
тни от центар на светлото да биде меѓу 10' 
и I 0 ; 

1.2.3. барањето во поглед на интензитетот на 
светлоста, за определен правец на набљуд-
вање, мора да биде задоволен ако бара-
ниот интензитет е добиен во правецот кој, 
во однос на правецот на набљудувањето, 
не отстапува за повеќе од една четвртина 
на степенот. 

2. Мерните точки изразени ЕО степени на 
агол со референтна оска и вреднос на н а ј -
мал интензитет на емитуваната светлост 

1 
2 

3 
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2.1. 

2.2. 

Правецот Н = 0о и V = 0о и одговара на 
р е ф е р е н ц а т а оска. На возилото тој правец 
е хоризонтален, паралелен со средната 
надолжна рамнина на возилото и ориен-
тиран во бараниот правец на видливоста. 
Тој преминува низ референтнмот центар. 
Вредностите што се дадени во наведениот 
дијаграм за разни правци на мерењата, 
претставуваат најмали интензитети изра-
зени во кандели. 
Ако со визуелното испитување на светлото 
се покаже дека постојат знтчителни отста-
пувања на интензитетот, мора да се изврши 
проверка заради добивање доказ ниеден 
интензитет, мерен меѓу два наведени прав-
ца на мерењето, не е помал од 50% од н а ј -
малата вредност за тие два правца. 

Прилог 4 

Бо;а на белата светлост 

(трихроматски коорд инати) 

Граница спрема сино: X ^ 0,310 
Граница спрема жолто: X ^ 0,500 
Граница спрема зелено:Y ^ 0,154 + 0,640 X 
Граница спрема зелено: Y ^ 0,440 
Граница спрема црвено: Y ^ 0,050 -f 0,750 X 
Граница спрема црвено: Y ^ 0,382 
За проверувањето на тие карактеристики мора 

да се користи светлосниот извор при боја на тем-
пературата од 2 854 К, КОЈ одговара на изворот на 
светлоста А на Меѓународната комисија за осветлу-
вање (ICI). 

320. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и 
член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен 
лист на СФРЈ41, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ЗАД-
НИТЕ СВЕТЛА ЗА МАГЛА ЗА МОТОРНИ ВОЗИ-

ЛА И НИВНИТЕ ПРИКОЛКИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат зад-
ните светла за магла за моторни возила и нивните 
приколки, освен задните светла за магла од увоз 
што се хомологирани во земјата на потеклото и се 
означени со соодветна хомологациона ознака. 

2. Карактеристиките на квалитетот на задните 
светла за магла кои подлежат на испитување, на ме-
тодата на испитувањето, постапката и начинот на 
земање мостри, контролата на сообразноста на про-
изводите на хомологираниот тип, постапката на за-

должителната хомологација, содржината на извеш-
тајот за испитување на мострата заради издавање 
соопштенија за хомологацијата, изгледот на хомоло-
гационата ознака и образецот на соопштувањето за 
хомологацијата, се дадени во Еднобраз-ните услови 
за испитување и спроведување на задолжителна хо-
мологација на задните Светла за магла за моторни 
возила и нивните приколки што се отпечатени кон 
оваа наредба и преставува ат нејзин составен дел. 

3. Задолжителна хомологација на задните свет-
ла за магла според оваа наредба, се врши па мостри 
на типот на задните светла за магла опфатени 
со оваа наредба. 

4. За тип на задните светла за магла кој, според 
извештајот за испитувањето на односниот тип, ги ис-
полнува пропишаните услови, Сојузниот завод за 
стандардизација издава соопштение за хомологаци-
јата. 

5. Контрола на сообразноста на задните светла 
за магла на хомологиран тип, врши организацијата 
на здружен труд овластена за магла според оваа 
наредба. 
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6. За вршење на хомологациони испитувања на 
задните светла за г,.агла според оваа наредба може 
да се овласти организацијата на здружен труд која, 
покрај условите од член СО од Законот за стандар-
дизацијата, ги исполнува и следните посебни ус-
лови: 

1) располага со следната опрегла: 
— уреди за фотометриски испитувања; 
— уред за колориметриски испитувања на свет-

лоста; 
2) располага со работници за работи на испиту-

вањето на светлосните карактеристики -на делови iе 
и опремата на возилата што ги имаат следните 
стручни квалификации и работно искуство: 

— ако е во прашање работник што раководи со 
испитувања — дипломиран инженер од техничка 
насока, со најмалку три години работно искуство; 

— ако се во прашање стручни работници — тех-
ничари, со најмалку пет години работно искуство. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на обј авувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 32-6911/1-83 
25 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

ЕДНООБРАЗНИ УСЛОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАДИЈА НА ЗАД-
НИТЕ СВЕТЛА ЗА МАГЛА ЗА МОТОРНИ ВОЗИ-

ЛА И НИВНИТЕ ПРИКОЛКИ 

Еднообразните услови за испитување и спрове-
дување на задолжителна хомологација на задните 
светла за магла за моторни возила и нивните при-
колки (во натамошниот текст: еднообразните усло-
ви), се составени врз основа на Правилникот број 38 
КОЈ е донесен врз основа на Спогодбата за усвојува-
ње на еднообразните услови за хомологација на де-
ловите и опремата на моторни возила, сочинета во 
Женева на 20 март 1958 година и ратификувана на 
31 октомври 1961 година („Службен лист на ФНРЈ". 
бр. 5/62). 

Кон еднообразните услови се отпечатени и при-
лозите од 1 до 3 што претставуваат нивни составен 
дел. 
1. Дефиниции 

За потребите на еднообразните услови на-
ведените дефиниции ги имаат следните 
значења: 

1.1. задно светло за магла е светлото кое го 
прави возилото видливо од задната страна 
давајќи црвен сигнал со поголем интензи-
тет од задното позиционо (бочно) светло; 

1.2. референтна оска е карактеристичната оска 
на светлосниот сигнал што ја определува 
производителот на светлото а се користи 
како референтен правец (Н = 0о, V=0 o ) за 
аглите за полињата при фотометриски ме-
рења и при вградување на возилото; 

1.3. референтен центар е пресекот на референт -
ната оска со светлечка површина, КОЈ ГО оз-
начува производителот на светлото; 

1.4. привидна површина во определен правец, е 
ортогоналната проекција на површината на 
емитувачкото светло на вертикална рамнина 
во правецот на набљудувањето; 

1 5. задни светла за магла од различни типови, 
се задните светла за магла што меѓусебно 
битно не се разликуваат во следното: 

1.5.1. фабричката или комерцијалната ознака, 
1.5.2. карактеристиките на оптичкиот систем, 
1.5.3. категоријата на сија лицата. 
2. Барања за хомологација 
2.1.1. Барање за хомологација се поднесува до 

производителот или неговиот овластен прет-
ставник. 

2.2. Кон барањето за хомологација, за секој тип 
задно светло за магла, (мораат да се прило-
жат : 

2.2.1. три копии на цртеж, на формат А4 во раз-
мер 1:1, со доволно детали со кои се овоз-
можува идентификација на типот на зад-
ното светло за магла и ја покажуваат гео-
метриската положба на вградбата на свет-
лото на возилото. При испитувањата, за 
оска на набљудување се зема референтна-
та оска (хоризонталниот агол Н=0 о , верти-
калниот агол V=0 o ) , а точката за референ-
тен центар. 

2.2.2. кратката техничка спецификација, која 
посебно ја определува утврдената категори-
ја на сијалицата, или сијалиците, катего-
ријата мора да биде една од категориите 
од препораката А (35 ter) на заедничката 
резолуција1). 

2 2 3. две мостри на последните светла за маг-
ла. Ако светлата не можат да се постават 
на која и да е страна на возилото, мостри-
те можат да бидат идентични со тоа што 

2.2 3. да се предвидени за монтажа или само на 
левата или само на десната страна на вози-
лото. 

3. Означување 
Мострите на еден тип задно светло за 
магла што се даваат на хомологација мо-
раат: 

л 3.1.1. да ја носат фабричката или комерцијалната 
ознака на подносителот на барањето на хо-
мологацијата. Ознаката мора да биде лес-
но читлива и неизбришлива. 

3.2. да носат читлива и неизбришлива ознака 
на определена категорија на предвидената 
сијалица или на предвидените сијалици. 

3.3. да има обезбеден простор за хомологациона 
ознака и додатни симболи што се определе-
ни во точка 4.4 на еднообразните услови. 
О В О Ј простор мора да биде прикажан на цр-
тежите од точка 2.2.1 на еднообразните ус-
лови. 

4. Хомологација 
4.1. Ако мострите на типот на задното светло 

за магла ги исполнуваат барањета на овие 
еднообразни услови, хомологацијата се до-
делува. 

4 2. Ако неколку светла претставуваат дел од 
склопот во кој е вклучено и задното светло 
за магла, хомологациЈата не се доделува ако 
секое светло не ги задоволува определените 
барања. 

4.3. На секој хомологиран тип задно светло за 
магла се доделува еден хомологационен 
број, чии први две цифри ја означуваат се-

1) Документ W/TRANS/SC 1/233/Rev. 4/add. 7/. 
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риј ата на амандманите што одговараат на 
најновите измени на правилникот донесен 
во рамките на Спогодбата за усвојување на 
Еднообразните услови за хомологација на 
делови и опрема на моторни возила до де-
нот на доделувањето на хомолопцијата. Ис-
тиот хомологационен број не може да му се 
додели на друг тип задно светло за ма-
гла, хомологиран според еднообразните ус-
лови. 

4.4. Секое задно светло за магла кое одговара 
на хомологираниот тип, на површината на-
ведена во точка 3.3, покрај ознаката од ед-
нообразните услови и деталите според точ. 
3.1 и 3.2, мора да има: 

4.4.1. хомологациона ознака која се состои од: 
4.4.1.1. круг во кој се наоѓа буквата „Е" и бројот 

10. 
4.4.1.2. хомологационен број. 
4.4.2. додатен симбол „В". 
4.5. Ознаките и симболот од тон. 4.4.1 и 4.4.2 на 

еднообразните услови мораат да бидат јас-
ни, читливи и неизбришливи дури и кога 
светлото е поставено на возилото. 

4.6. Во прилог 2 се дава пример на поставување 
на хомологациона ознака и додатен симбол. 

5. Општи спецификации 
5.1. Секоја мостра поднесена на хомологација 

мора да ги исполнува следните барања: 
5.2. Задните светла за магла мораат да бидат 

така конструирани и изработени што при 
нормална употреба и покрај вибрациите на 
кои можат да бидат изложени, да функцио-
нираат на задоволителен начин и да ги за-
држуваат карактеристиките предвидени со 
еднообразните услови. 

6. Интензитет на емитуваната светлост 
6.1. Интензитетот на светлоста што ја емиту-

ваат обете мостри на задните светла за 
магла не смее да биде под најнискиот и над 
највисокиот утврден интензитет и мора да 
се мери во однос на референтната оска и во 
правците што се дадени во понатамошниот 
текст (изразени во степени на агол со ре-
ферентна оска). 

6.2. Интензитетот на светлоста долж Н и V ос-
ката, меѓу 10о кон левата и 10о кон десната 
страна и меѓу 50 нагоре и 50 надолу не сме 
да биде помал од 150 cd. 

6.3. Интензитетот на светлоста емитувана во си-
те правци во кои светлото или светлата мо-
раат да се видат, не смее да изнесува пове-
ќе од 300 cd по едно светло. 

6.4. Видливата површина во правецот на рефе-
рентната оска не смее да биде поголема од 
140 cm2. 

6.5. Во прилог 3 се даваат детални податоци за 
методот на мерењето што се користи а,ко не 
се добиЈ ат сигурни резултати. 

7. Постапка на испитување 
Сите мерења мораат да се вршат со безбој-
на стандардна сијалица, на типот пропишан 
за задното светло за магла, така дотерано 
што да дава нормален светлосен флукс 
пропишан за ТОЈ ТИП сијалица. 

В. Испитување на отпорноста на загревање 
8.1. Светлото за магла се пушта да светли не-

прекинато еден час, а потоа се загрева 20 
минути. Температурата на средината мора 
да биде 230± 0,5оС. Користената сијалица 
мора да биде од типот пропишан за ова 

светло. Напонот на струјата со која сијали-
цата се напојува, мора да дава утврдена 
средна сила при соодветен испитен напон. 

8.2. Кога е утврдена само максималната сила, 
испитувањето се изведува со регулација на 
напонот така што се добива сила КОЈ а е ед-
наква на 90% од специфицираната сила. 
Специфицираната средна или максимална 
сила во сите случаи се избира од опсегот на 
напонот од 6, 12 или 24 V, при кои таа до-
стигнува највисока вредност. 

8.3. На светлото за магла по стабилизација на 
температурата па околината не смее да се 
забележи никаква деформација, д и в е р з и -
ја, пукнатина или промена на бојата. 

9. Боја на емитуваната светлост 
Бојата на емитуваната светло-ст што се ме-
ри со користење на светлосниот извор на 
температура на бојата од 2854 К?") мора да 
биде внатре во границите на следните три-
хроматски координати: 
граница спрема жолто: Y ^ 0,335 
граница спрема црвено: Z ^ 0,008 

10. Сообразност на производството 
Секое задно светло за магла кое носи хомо-
логациона ознака според овие еднообразни 
услови мора да одговара на хомологираниот 
тип во поглед на фотометриските услови од 
точ. 6 и 9. Освен тоа, за мострите на зад-
ните светла за магла, што се избрани отпри-
лика од сериското производство, барањата 
во поглед на најмалиот интензитет на еми-
туваната светлост (мерени со стандардна 
сијалица според точка 7) мораат да се огра-
ничат, за секој соодветен правец на 80% од 
најмалата вредност дадена во точка 6. 

11. Санкции за несообраз-ност на производство-
то 
Соопштените за доделената хомологаци-
ја за определен тип на задното светло за ма-
гла според свие еднобразни услови, се пов-
лекува и се заменува со соопштување за по-
влекување на хомолекцијата , ако при кон-
тролата на сообразноста се утврди дека ти-
пот на ова светло кој носи хомологациона 
ознака според точ. 4.4 1 и 4 4.2 на еднобраз-
ните услови, не одговара на хомологирани-
от тип. 

Прилог 1 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Соопштение за хомоло-
гациЈата (одбивање или 
повлекување на хомо-
логациЈата) на типот 
на задното светло за 
магла според Правил-
никот број 38. 

Број на хомологацијата 
1 Фабричка или комерцијална ознака 
2 Фирма, односно назив и адреса на производи-

телот . . .. .. . , 
3 Фирма, односно назив и адреса на претстав-

никот на производителот, ако барањето за хо-
мологација го поднесува претставникот на 
производителот . . 

џ Одговара на изворот на светлоста А на Меѓународ-
ната комисија за осветлуваше (ICI) 
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4 Категорија на сија лицата (сијалиците) 
5 Светла поднесени на хомологација на ден 
6 Организација овластена за хомологација 
7 Датум на извештајот за испитување 
8 Броз на извештајот за испитување 
9 Хомологација доделена (одбиено^)) - .. 

.10 Место ..... 
11 Датум 
12 Потпис за овластената организација 
13 На цртежот бр се прикажани карактерис-

тиките, геометриската полохсиа во коза свет-
лото треба да се постави, р е ф е р е н ц а т а оска и 
референтниот центар. 

Прилог 2 

Хомологациона ознака 

2.3. барањето во поглед на интензитетот на 
светлоста, ,за определен правец на набљу-
дување, мора да биде задоволено ако бара-
ниот интензитет е добиен во правецот кој 
во однос на провецот на набљудувањето 
не отстапува за повеќе од една четвртина 
на степенот. 

3. Ако со визуелното испитување на светлоста 
се покаже дека се јавуваат битни локални 
промени на интензитетот, мора да се^ извр-
ши проверка дека надвор од оската, ниеден 
измерен интензитет, внатре во ромбот што 
е определен за екстремни правци на мере-
ње, не е под 75 cd. 

а = 5 m m m i n 

Прикажаната хомологациона ознака значи дека 
типот на задното светло за магла е хомологиран во 
Југославија (Е10) според овие еднобразни услови под 
број 002439, односно Правилникот број 38. 

Забелешка: Бројот на хомологацијата покажува 
дека хомологацијата е одобрена според Правилникот 
бр. 38 во оригинална форма. 

Бројот на хомологацијата и додатниот симбол 
мораат да се постават близу кругот, над или под, лево 
или десно од буквата Е и свратени во ист правец. 
Бројот на хомологацијата и додатниот симбол мо-
раат да се постават дијаметрално спротивно еден на 
друг. Римски броеви не смеат да се употребуваат. 

Прилог 3 

Фотометриска метода 

Во текот на фотометриските мерења, неса-
каните рефлексии се отстрануваат со ко-
ристење на соодветни засолништа. 
Ако резултатите не се сигурни, мерењата се 
изведуваат така што да бидат задоволени 
следните барања: 

2. 

2.1. 

2.2. 

321. 

Врз основа на член 3 во врска со чл. 2 и 17а 
од Законо-т за постојаните средства на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1981 до 1935 го-
дина (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80, 42/82 
и 74/82), Собранието на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини, во согласност со надлежните републички 
и покраински органи, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 
ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
БИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРА-

ИНИ ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Постојаните средства на Фондот на федери-, 
цизата за кредитирање на побрзиот развој на стоп-
ански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини (во натамошниот текст: средствата на 
Фондот) за 1981 година се утврдуваат во следните 

мерното растојание мора да биде такво што 
да може да се примени законот за обратни-
от сразмер на квадратот на растојанието; 
мерната опрема мора да биде таква што 
аголот наспроти приемникот од референт-
ниот центар на светлата да биде меѓу 10' и 
i 0 ; 

џ) Непотребното да се прецрта 

СР Босна и Хер-
цеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 

4.577,2 
764,9 

9.421,8 

75,0 
12,5 

154,5 

4.652.2 
777,4 

9.576.3 
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1 2 3 4 

СР Македонија 1 948,6 32,0 1 980,6 
СР Словенија 5.710,5 93,6 5.804,1 
СР СрбиЈа (без автономни 
покраини) 8 440,3 138,8 8 578,6 
САП Косово 766,9 12,6 779,5 
САП Војводина 3.733,8 61,2 3.795,0 

ВКУПНО: 35.364,0 579,7 35.943,7 

2. Согласно со Законот за постојаните средства 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономии покраини во периодот од 
1981 до 1985 година, републиките и автономните 
покраини се должни разликата меѓу износот на 
средствата на Фондот утврдени со оваа одлука и 
износите уплатени на име аконтација на средства 
на Фондот за 1981 година да ја уплатат во корист 
на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

03 бр.' 64/8 
28 февруари 1983 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-

виените републики и автономни покраини 

Директор на Фондот, Претседател, 
Климе Чорбе, с. р. Мустафа Пл,акиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН С О В Е Т Н И К ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет 
се назначува Јанез Становник, досегашен извршен 
секретар на Економската комисија на ОрганиЈациЈа-
та на обединетите нации за Европа во Женева. 

За потребите на Сојузниот извршен совет и за 
работните тела на Советот именуваниот ќе ги следи, 
анализира и ќе дава мислења и предлози за пра-
шањата од областа на мултилатералната соработка 
на Југославија, посебно на економската соработка 
со институциите на ООН, на меѓународните групации, 
на земјите во развој и неврзаните земЈи и, по по-
треба, врз основа на овластување од Сојузниот из-
вршел совет, ќе учествува како претставник или 
ќе предводи Југословенски делегации на заседаниЈа 
на мултилатералните меѓународни институции. 

С. п. п. бр. 320 
1 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз сиова на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за СО-
Ј У З Н И О Т извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот 
комитет за законодавство се назначува Љубомир 
Прлета, досегашен помошник на претседателот на 
тој комитет. 

С. п. п. бр. 322 
1 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за С О Ј У З -
Н И О Т извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), СО-
Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е И И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ПА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, инж. Драшко Накиќ, со 15 април 1983 го-
дина, заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 351 
21 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шукови!ѕ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73, 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОР-

ГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Се разрешува од должноста помошник на 
сојузниот секретар за правосудство и организација 
на сојузната управа Ѓорѓис Груичиќ со 18 април 
1983 година, поради истеког на времето на кое е 
поставен. 
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Именуваниот се става на располагање во смис-
ла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

С. п. п. бр. '352 
21 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Брз основа на член 238 став 2 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

За заменик на директорот на Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи се наз-
начува м-чр Станимир Стаменовски, директор на 
дирекција во Стопанска банка — Здружена банка 
Скопје. 

С. п. п. бр. 353 
21 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата ^ 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Предрагоеиќ Стеве Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бошњак Јосипа Павле, Савиќ Лазе Мирко, Смо-
љаниќ Теодора Симо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Болић Николе Милорад, Цуца Навака Мирослав, 
Девић Благоја Борислав, Личинић Благоја Радивој, 
Мужар Рудолфа Здравко, Павловић Томе Томислав, 
Поцрнив. Мила Ивица, Рамић Пав-ла Иван, Трнинић 
Лазе Милутин, Вујановмћ Милути,на Светозар, Ву-
јатовић Вељка Вито, Зубак Николе Стјепаѕн; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 1 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Билић Томе Иван, Богатин Марка Душан, Бо -

рјанић-Бартловић Стеве Милка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Шњариќ Славка Драго; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
зем ј ата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Димитријееић Јована Радомир, Мирковиќ Нико-
ле Ненад, Савељић Вошка Крсто; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното з-наење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Марковиќ Љубомора Александар; 

— за заслуги' и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кузмаеовић Милана Радомир, Манојловић Ж и -
ворад а Живота, Милосављевић Драгомира Добриво-
је, Пашић Жиботе Душан, Петровиќ Радомира То-
мислав, Проговац Драгољуба Првослае; 

— за заслуги во 'социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Лазиќ Светозара Борислав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Миниќ Душана Јован, Радој евиќ-Јовановиќ 
Вељка Стојка; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси RO 
работата од значење за социјалистичката изградба 

на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цветков Васе Радој ица, Ша детиќ П у п и т е Ми-
лош; 
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— за особени за-слуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Б ј елица Труј е Радивој е, Црнобрња Срете Сава, 
Јосиповић Јеврема Милутин. Крушедолац Славка 
Стеван, Маравић Николе Ил,ија, Матић Стевана Јо-
ван, Станисављев Исе Иса, Тишман Јована Данило, 
Тумбас-Тинтер Петка Бооиљка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Буљовчић Антула Јосип, Лукић Аркадија Иван, 
Савић Светислав а Никола; 

— за особени заслуги на полето на Ја,вната де ј -
ност со ко ја се предокосува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Н З Е Н ВЕ-
НЕЦ 

Леловић Николе Миле, Лучић Јо-ван Милан, 
Машић Младена Душа-н, Мој совески Ђорђа Стомак, 
Орловиќ Стевана Андрија; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјал,истичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бањаната Милана Ђорђе. Биуковић Ђуре Дри-
тар, Цви,јанов Калмана Алојзије, Чобић Бранка 
Александар, Ђан Велера Јован, Голушин Драгољу-
ба Богдан, Јанчикин Светозара Александар, Јури-
шић Раде Л^зар, Јуришин Јоце Драгољуб, Коваче-
вић Тодора Боривој, Липоеанов Милана Живан, Ма-
ринковић Драгутина Стамен, Мићевић Душана Ж а р -
ко, Милновић Стевана Милорад, Миљеновић Бранка 
Слободан, Мишковиќ Симе Душан, Њ а р и Ференца 
Тибор, Обрадо-вић Јелесије Никола, Пап Анта л а Ан-
та л, Павлоеић Симеуна Драгослав, Пимискер Јано-
ша Јанош, Поповић Радована Ђорђе, Рудински Ан-
туна Божидар, Сав-ићевић Богдана Мирко, Суботић 
Симе Савета, Станков Лазара Па-ја, Шабић-Сладо-
јевић Васка Анка, Шили Карла Карло, Тубић Све-
тислава Тзорђе, Веско-вић Љубомира Светислав, Ви-
даковић Томе Стипан, Вујичић-Тркуља Јован Дара, 
Вукосављев-ић кубо-мира Миломир, Забрдац Димит-
ра Милош, Зорић Емила Славко; 

— за заслуги и постигнати успеси по работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аграрац Милете Ђупо, Антељевић Трифка Ми-
л о р д , Бачић Богдана Бошко. Б а ј а т Обр-ада Мило-
рад, Бањац Марка Раде, Боро-јевић Јована Љубица, 
Бркић-Поповић Анђелка Зора, Брзакочић Новице 
Алексана д ар. Пветковић Светозара Богољуб, Чан-
дрлић-Николчић Душана Даница, Гетковић М^лути-
р-а Вјекослан, Гупурдија-Нимчевић Антула Јелена, 
Деурић Данил а Богдан, Девић Стевана Миленко, Де-
пчћ Милана Стеван, Димитриј ееић Јо-вана Боривоје, 
Тчорђевић "Бока Лазар, Ђорђетшћ Александра Вотко, 
Глувајић Раде Славко, Голуб Мартина Мартин, Гра-
диншчак Филипа Вранко. Хорват Шимопа Ференц, 
Иветић Раде Душан Ивкотзић Б о ж е Радомир, Јова-
новиќ T y p e Пеоа, Каоапаннић Д о б о с а в а Предраг, 

Кинка Ј о ж е ф а др Ференц, Коруга Мојсија Љубинко, 
Ковач Иштвана Стеван, Кузманчев Емила Тимошен-

ко, Кузманов Давида Борисав, Лођииовић Жив-ана 
Петар, Лош Паскала Пав-ле, Љ-иљак Бранка В ас ил,и-
је, Милан коеић Вошка Здравко, Милићев МихаЈла 
ВоЈислав, Милованоеић Владимира Радивој, Мирков 
Косте Драган, Мишковиќ Марка Богдан, Молнар 
Михаља Иштван, Орсаг Иштвана Иштван, Па јчин 
Б о ж е Константин, Папић Лазарка Милан, Пецељ Ма-
je Миленко, Попов РадивоЈ а Стеван, Радој чин Ми-
лана Драгољуб, Рађенов-лћ Миле Борисав, Рошул 
Душана Сава, Руски Антуна Стеван, Саптовац Мар-
ка Звонко, Старчезић Душана Небојша, Стојанац 
Луке Стеван, Шаму Иштвана Ј а з лош, Шишић Ни-
коле Степан , Шљива-нчанин Јована Милутин, Та -
дић Недељка Милош, Тодоран Станка Ђорђе, Три-
фунац Милоша Сава, Тубић Вељка Стеван, Туран 
ППалка Јано, Војводин Миле Раде, З а дори Јанош а 
Јанош, Зекић Анте Љубомир, Зомборчевић Стииана 
Стеван; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручиото знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ивков Николе Душан, Ристивојевиќ Ивана Ж и -
ван ; 

—̂  за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Башић-Штеванец Алојзије Вјекослзва, Белић 
Миливоја Душко, Д абип Јакава Јово-, Радлов-ачки 
Чедомира М И Л И В О Ј ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА,ТРУДОТ 

Бербер Стојана Милорад. Бисерчић-Марков-ић 
Петра Јелица, Бисерчић-Фалац Николе Штефица, 
Бјелопетров-ић Михај л а Јов-ан, Ћурчић Вошка Ви-
ћентиЈе, Дошен Илије Миле, Дукић Николе Петар, 
Каназир Небојше Борислав, Козарев Радивоја Сте-
ван, Љиљак-Михаљко Милоша Меланија, Миха ј ло-
вић-Недсљковић Славка Вера, Митровић Станчета 
Станко, Пешка л Миха ј ла Петар, Попадић Гавре Ми-
ленко, Пуцар Бранка Недељко. Радов-ић Вла јка Ф-и-
лип, Суботић Лазе Милорад, Шимунић Петра Петар, 
Ва-сић Ђуре Милутин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонар-одната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ . 

Крстевски Ванђела Слободан, Латиновић Павла 
Мир-ослав, Марко-виК Душана Станко, Михаљез Боре 
Недел,ко, Новаковиќ Јове Миле. ГХоотовић А Н Д Р И Ј е 
Милутин, Скакун Пантелије Растко, Варадинац 
ИлиЈе Александар; 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

Црногорац Душана Љубомир, Ђуричић Милорад 
Милош, Егеља Мане Душан. Карачоњи Андраша 
Шандор, Крунић Николе Марјан, Милеуснић Савке 
Милан, Оличк-ов Ивана Ивица. 

Бр. 112 
8 декемв-ри 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Петар 'Стамболиќ, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги отечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување па нашата земЈа 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник Гошовић Милоша Страцимир; 

капетани на боен брод: Брезец Франца Јожеф, 
Елхофер Станислава Јоже-Алехсандар, Калебота 
Петра Јошко, Љубановић Ђуре Мирко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

застаник I класа Сладић Марка Марко; 

— за особени заслуги врз ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности во созда-
вањето и раззивањето на политичкото и моралното 
единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковник Дал бело Виктора Милован; 

потполковник Нејаснић Јерка Јосип; 

капетан на фрегата Боршчак Ивана Исидор; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Аголи Џавида Башким, Чујић Мате 
Љубо, Мажибрада Боже Саво; 

капетани на боен брод: Пејић Милана Ђорђије, 
Поповић Вука Јован, Сарајлић Исмета Сулејман; 

потполковници: Ћировић МР1хајла Илија, Кме-
тич Руперта Иван, Прар Петра Петар, Узелац Д али-
ла Ђура, Вуксан Миле Миле; 

капетани на фрегата: МилосавЈвевић Драгите 
Миодраг, Салом Алберта Елијас; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајори: Цветковик Влајка Душан, Филаковић 
Антуна Крешимир, Хофер Адама Адам, Јовановиќ 
Младена Јован, Јовановиќ Михај л а Слободан, Јо -
вановиќ Борисава Синиша, Лекић Божина Периша, 
Нинчевић Слепана Никола. Проле Петра' Љубисав, 
Воркапић Симе Милан; 

капетани на корвета: Чоровић Миленка Божи-
дар, Јовић Неђе Никола, Колачко Ивана Владимир; 

капетани I класа: Алагић Саве Велимир, Чикор 
Томе Звонимир, Јовановиќ Станимира Драган, Кир-
шић Ивана Владо, Козомара Јове Весо, Ловрић Раде 
Рајко; 

поручници на боен брод: Гилић Ивана Зоран, 
Кунић Суље Хусо; 

капетани: Маркосић Драгите Драган, Миленко-
виќ Владимира Радомир, Стеванозѕић Јована Стани-
ша; 

поручник на фрегата Милиѕојсвић Душана Сре-
ћко; 1 . . 

заставници I класа: Амановић Саве Стеван, Ан-
дриќ Андриј е Никола, Бећановић Вељка Тихомир, 
Драгановић Младена Петар, Ешпек Васе Небојша, 
Хабијанец Јосипа Фабијан, Каменовић Нике Томи-
слав, Ковачевиќ Луке Бранко, Матас Јарко Томи-
слав, Нешић Милош а Миливоје, Пај,иќ Раде Стеван, 
Попов,ић Неђе Љубо, Радовановић Здравка Предраг, 
Ражњатовић Јована Велимир, Суботић Ђукана Ми-
лан, Тасић Лазара Младен; 

заставници: Бакић Анте Иван, Босанац С л е п а -
на Стојан, Чумлиевски Димче Срећко, Глишић Ве-
л-шира Радомир, Хасан Миј е Иван, Каурин Крста-
на Душан, Ковачић Васе Петар, Љубичић Анте 
Марко, Милетиќ Радосава Миодраг, Остојић Милана 
Душан, Панда Богдана Ц В И Ј О , Пагвић Станка Иван, 
Врачар Милорад а Новак; 

постари водници I класа: Карадаревић Светис-
лава Милан, ВукоЕић Ocroje Неделко; 

воени службеници III класа: Дувњак Алексан-
дра Славенка, Калафатић Фране Невен, Нонковић 
Дмитра Марика, Освалд Боривоја Гордана; 

воен службеник IV класа Добронић Мате Анте; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Банко Вене-
та Слободан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетани на боен брод: Черина Анке Јосип, Ло-
гожар Филипа ИгнациЈ; 

потполковник : Драгиш,ић Момчила Михајло, 
Колак Јосипа Иван, Ковач Фрање Фрањо, Миљуш 
Томе Гојко; 

капетали на фрегата: Цвејанов Сергија Миро-
слав, ПостолсЕић Милосава ЈГ,рагиша, Стипанчић 
Маријана Томислав, Шкртић Ивана Јосип, Тоскић 
Вукомана Светислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

П О Т П О Л К О Е Н И Ц И : Анђелић Марина Иван, Бракус 
Мате Миле, Царевић Јуре Грго, Цветкоски Јакима 
Љубомир, Љумовић Петра Рајко, Мајсторовиќ Јозе 
Нико, Манфреда Франца Данило, Матавољ Милана 
Михајло, Милошевски Тодоса Славе, Павићевић 
Божидара Никола, Ранђеловић Драгомира Лазар, 
Сименов Милана Жива, Станић Петра Ивица, Ста-
нивук Илије Неђељко; 

капетани на фрегата: Аврамовић Спасоја Вла-
Ј^имир, Горјан Јордана Егон, Илиев Арсе Величко, 
Јањчић Душана Момир, Крагељ Томажа Виктор, 
Пандуров^ћ' Миодрага Божидар, Перишић Дарина 
Милан, Рашковић Мише Владимир, - Шимуновић 
Грге Анђелко; 
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мајори: Цветковић Радисава Томислав, Дукић 
Миле Коста, Хоџић Мује Сифат, Илић Стјепана Це-
лестин, Јевтовић А н д р е ј Ж И В О Ј И Н , Каранинчић То-
ме Анте, Кековић Благоте Милорад, Крговић Мила-
на Момчило, Марић Вошка Марко, Медић Маријана 
Доброслав, Михал ловић Величка Жарко, МијаЈловиН 
Драгољуба Зоран, Милетић Јосипа Марчело, Мило-
шевић Владимира Милорад, Немчевић Марка Милан, 
Остојић Б О Р И В О Ј а Драган, Политео Рудолфа Живко, 
Разковић Миодрага Јордан, Реић Фране Фране, Сан-
тини Петра Крижан, Савић Стевана Слободан, Сто-
јановик Србислава Јован, Шабић Јусуфа Рифат, 
Шћекић Новака Радоња, Тасић Милорада Радомир. 
Тоскић Аранђела Миљко, ВељковиН Тодора Никола, 
Вељковић Милутина Војне лав, Вјешница Дани л а 
Слободан, Влаисављевић Јове Мићо, Захтила Антона 
Алдо, Жарковић Драге Пане; 

капетан на корвета: Бокун Јована Радован, Че-
ваповић Мартина Владимир; ДИМИТРИЈевић Петра 
Драгутин, Јанковиќ Милића Душан, Јовановић Три-
фуна Бранко, Костић Петра Борис, Маринковић Љу-
бомира Слободан, николин Јована Зоран, Сербез 
Илије Ђорђе, Шаринић Ивана Иван, Вучуровић Ми-
тра Вуко, Вукмировић Милана Љубомир; 

копетани I класа: Антић Лазара Драган, Баста 
Симе Радивој, Батур Марка Славко, ДамиЈанић Ива-
на Луцијан, Хусњак Славка Валентин, Ивановић 
Ра јка Љубиша, Јанковић Драгомира Обрен, Коко-
лански Атанаса Кирил, Коретић Франпа Франц, Ку-
јачић Косте Љубо, Малобабић Ђуре Милан, Маре-
вић Павла Звонимир, Новаковиќ Миодрага Славко, 
Ласкаш Јована Душан, Поповић Николе Саво, Ра -
дак Шпире Душан, Радић Јуре Љубиша, Савић Ос-
тоја Јован, Спасић Добривоја Синадин, Шекеља 
Марка Мате, Трнић Недељка Чедомир, Укропина 
Чедемира Жарко, Врачар Петра Илија, Живковић 
Ђуре Станко; 

поручници на боен брод: Чатиповић Ловре Вин-
ко, Чавор Михаила Бранко, Дрљача Миладина Ду-
шан, Франкола Антона Марио, Грујић Павел а Ра-
домир, Јеремић Драгослава СофрониЈе, Јеринић Ра -
дивој а Милорад, Кокотовић Душана Дане, Колман 
Марије Зоран, Контрец Фрање Аугустин, Костов Јо-
вана Стеван, Мердан Салиха Џемал, Павловић Саво 
Миливоје, Перковић Марина Светислав-Франко, 
Первански Стевана Ференц, Сакић Јована Жарко, 
Живановић Крстивоја Бој имир; 

капетани: Холек Мартина Томислав, Миликић 
Крсте Шпиро, Пушоња Р а ј к а Рајко, РибаН Николе 
Владислав, Соколов Илије Спас; 

поручник на фрегата Рајчевић Јована Слободан; 
застапници I класа: Алексић Ђуре Божидар, Ан-

гелов Стоилка Кузман, Ашковић Драгомира Стеван, 
Ба јдак Драгутина Стјелан, Баровић Благоте Душан, 
Баук Јоакима Јерко, Беадер Николе Јован, Бего Јо-
сип а Иван, Влај Винка Винко, Божовиќ Момира Си-
ниша, Чоп Јакова Богомил, Драгић Јанка Мирко, 
Ђокић Благоја Ж И В О Ј И Н , Готезгребер Јосифа Јосип. 
Јембрих Звонимира Звонимир, Јованов Тодора Тра ј -
ко, Калаг Светозара Богдан, Клинџић Стјепана Ма-
то, Кочевар Јанеза Цирил, Кујачић МихаЈла Ристо, 
Лазић Стеве Мићо, Лукачић Драгутина Јозо, Маслак 
Радомира Владислав, Механовић Салиха Мехмед, 
Менкаџиев Димка Томислав, Мићовић Петра Мило-
рад; Милорадовић Милисава Радиша, Милошевић 
Војислава Драгослав, Мирић Николе Радомир, Мит-
ровиќ Стојана Бранислав, Мусић Вицка Трепимир, 
Новак Антона Едуард, Паћко Славка Златко, Пан-
дуров Ж и в к а Никола, Петрић Бенедикта Недиљко, 
Поточић Владимира Даворин, Радојковић Добривоја 
Звонимир, Рудан Томе Марко, Спасић Живадина 
Љубиша, Станковиќ Љубинка Андрија, Стевовић 
Радосава Лука, Шемовић Идриз а Салко, Танасковић 
Бранка Живко, Тасић Милојка Војислав, Текић Јо-
гана Драган, Тодоровиќ Живојина Добривоје, Трен-
чевски Стојана Владо, Врзић Милана Буде, Зоретић 
Антона Франц, Животин Радосава Милан; 

заставници: АдамовиН Кола Миливоје, Арсић 
МилентиЈа Милутин, Бабин Живојина Властимр, Ба -
ковиќ Филипа Маринко, Берић Николе Никола, Бо-
бан Слепана Анте, Божац Мате Јосип, БркиН Аран-
ђела Владимир, БудровиН Јакова Фјодор, Цукор 
МИЈ е Јосип, Ћавар Ивка Илија, Демир Махмута Иб-
рахим, Грабеж Дмитра Чедо, Илин ,Ђорђа Светозар, 
ЈосиповиН Стипе Драгољуб, Јованов Атанаса Раде, 
Јовановиќ Милисава Томи-слав, Јукић Јосипа Петар, 
Ка линиН Андриј е Ивица, KapajiiH Реџепа Шериф, 
КесиН Николе Јово, Лудвајић Томе Јосип, Луковић 
Џека Тхазим, Марох Ј о ж е ф а Макс-Франц, Мартино-
виќ Јосипа Момчило, Миланов Стратије Владимир, 
Милишин Мирослава Душан, МилошевиН Тање 
Бранко, МиљковиН Мила Божо, Митрески Богоја 
Танас, МитровиН МиНе Добрило, николин Жив-ојина 
Ратко, ОсмиН Зејнила Етхем, ПеЈКовиН Радула Ве-
лимир, ПериН Анђелка Драгутин, Петровски Андона 
Љубо, Плетеш Фрање Фрањо, Ркман Душана СТОЈ ан, 
СајловиН Душана Јован, СташевиН Вукајла Милен-
т и е , СтипановиН Марка Јозо, С Т Р О Ј ић Димитриј е 
Јован, Шимунац Марка Стипе, Топић Ђурђа Мирко, 
Врубел Розалија Степан, ВукиН Јосе-Крсте Јосип, 
ЗечиН РаЈка Милан, Згорелец Славка Марио, Ж а р -
ковиќ Петра Воислав; 

постари водници I класа: Бадовинац Илије Иван, 
БоршиН Алојза Иван, БосниН Драгана Мирко, Цвет-
ко Стјепана Данијел, Футач Мирка Иван, Гаврило-
виН Драгомир^ Слободан, КљаЈиН Влајка Веселин, 
Крстин Александра Павле, МарковиН Драгослава 
Слободан, МартиниН Фране Иво, Меденица Машана 
Данило, МиНуновиН РадоЈице Милован, МиљевиН 
Косте Чедо, Мркаљ Ђуре Љубан, ПетковиН Милана 
Богдан, РадомировиН Мирослава Радомир, Сирар 
Ратка ВоЈислав, СтефановиН РадивоЈа Момчило, То-
шиН Тоуре Момчило, Зобеница Јове Илија; 

воени службеници Ш класа: БаиовиН Мирка 
Мирјана, РадуловиН Богдана Богданка, Смилан Га-
вре Драгутин; 

воени службеници IV класа: Цицарелли Милана 
Зденка, Дуковски Јордана Цветан, ГвозденовиН Тео-
дора Саво, Хорват Андре Јосип, Хосни Грге Јосип, 
Калин Звонка Вјекослав; 

воен службеник V класа МаричевиН Росе Вла-
димир ; 

воени службеници VI класа: ГатачкиН Зулфе 
Нијаз, Халити Халита Енвер, ШуњиН Павла Анте; 

воен службеник VIII класа ГрубишиН Благоје 
Јадранка; 

граѓански лица на служба во ЈНА: БожаниН 
Ивана Винко, ДуманиН Петра Милица, Димитровски 
Анте Винка, ФилипиН Мате Силвано, Градишка Ан-
те Марија, Иванов Димка Олга, ЈазвиН Бане Јозо, 
Кантар Гавре Милан, КесиН Илије ЂуЈа, Куревија 
Томе Миленко, Маркош Боже Петар, МилошевиН 
Јосипа Кармела, Мимица Јуре Сузана, МршиН Анте 
Иван, Омрчен Ивана Фрањо, Р О Ј Н И Н Јакова Павле, 
С^рбус Антена Алојз, Туцак Анте Јуре, ВуковиН 
Шпире Крсто; 

— за примерни заслуга и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

полковници: Босотина Кршевана Кршеван, Гал 
Стјенана Мирослав; 

капетан на боен брод СимовиН Шоле Велиша; 

потполковници: БрачиН Ивана Владе, НиколиН 
Александра Миодраг, Петохлеб Фрање Миливој, Се-
деј Јакоба Јанез, Вујовиќ Новака Љубо; 

капетани на Фрегата: Чапалија Анте Розаријо, 
ИванчевиН Антуна Винко, Сунајко Миле Петар; 
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мајори' Грего Луиђија Салваторе, Јанковић Сте-
ве Рајко, Кухар Антона Фердиканд, Миј атов Ж и -
БОјика Иван, М и л о бр а товић Милана Јанко, Млинар 
Спасеније Васо, Неговановић Стане МилиЈа, Ристов-
ски Сандева Ефтим, Самарџић Вида Павао, Савић 
Лазе Ђуро, Селакѕовић Мирка Негослав, Заклан Ми-
лана Бранко; 

капетани на корвета: Грбац Фрање Карло, Ми-
лишић Анте ИЕан, Радови!! Марка Милан, Трифу-
новски Боже Бошко; 

капетан I класа Митровиќ Живана Љубомир; 

заставници I класа: Чепеља Изидора Адам, Ј а -
шић Андриј е Петар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Трујић Милоја Слободан, Хозо Салиха 
Џемал, Каменовић Вукашина Иван, Погорелић Јо-
сип а Младен; 

капетанот I класа: Багић Анте Мате, Цвијановић 
Николе Славко, Маринковић Саве Драгољуб, Мила-
динова^ Тихомира Миодраг, Периќ Вожидара Ж и -
ван, Петровиќ Борисава Натко, Радић Мирка Зоран, 
Самарџија Боже Гојко, Секереш Лајоша Атила, 
Шормаз Славка Милорад, Вучковић Драгомира Ж и -
вотије; 

поручиици на боен брод: Дулановић Радосава 
Драгомир, Софтић Јусе Мурат; 

капетани: Адем Реџепа Рахим, Барбић Саве 
Драго, Скол Леополда Иван, Стаменковић Вукашина 
Радослав, Сваток Ивана Томислав, Живковиќ Дра-
гана Радивој е; 

поручници на фрегата: Ромчевић Душана Миљ-
кан, Траиловић Драгољуба Мирко, Велић Милана 
Томислав; 

поручници: Ђурић Милосава Драгослав, Зелен-
бара Тодора Душан; 

заставници I класа: Јовановиќ Душана Радић, 
Кљајић Миха1ла Милош, Михајловић Шпире Не-
делко. Опачиќ Уроша Урош, Радовић Илије Нико-
ла, Росић Тодора Новак, Шимић Миле Владо, Шкра-
бец Јакоба Антон. 

заставниц^: Брала Анте Иве, Ђозгић Хамида 
Шевкија, Душман Антона Марио. Грбић Или!е Бран-
ко, Јандрић Трифуна Анђелко, Кантић Шахбаза Са-
лих, Каталинић Јосича Павао, КоЕачевић ДоагоЈла 
Данило, Ковачевиќ Николе Душан, Кужат Симеона 
Мирко, Обрадовић Николе Драгољуб, П^чић Митра 
Петар, Павловић Томе Миланче, Панева Музе Сулеј-
ман, Перц Антона Антон, Радаљац Морина Винко, 
Рончевић Вукашина Никола, Секулић В е с е л а в а 
Ратомир, СелимСеговић Авде Шахип, Сусовић Дра-
гутина Хрвој е, Шпадина Анте Мирко, Узелац Мир-
ка Мирко; 

постари водници I класа: Андог^овић Душана 
Ђорђе, Ба јиќ Славка Никола, Банковић Петра Дра-
го, Баоишић Ивана Урош, Вашић Јуре Сттепач, Вера 
Зоре Ћиро, Ј л , и р о в и ћ Чедомира Бранко, Чабак Сте-
вана Средо, Дамјановић Угљеше Перо, Гавриловић 
Љубисава Љубо, Члинчић Милован^ Никола, Јурлин 
Андриј е ПТимуи, Калем Алмаса Рагиб, Каталинић 
Шиме Романо, КерошеЕић Марка Младен. Корошец 
Терезе Милан, Лазор Симеона Мирко, Лемо Пашка 
Иван, Лучић Саве Љубо, Марић Владимира Голуб, 
Маринковић Драгомира Александар. Матулић Анте 
Јошко, Михај ловић Пере Живко, Милетић Обоена 
Ранко, Мшровић Љубомира Мирко, Новак Владими-
ра Стјелан, Петровић Виктора Борислав, Раичковић 
Вука Никола. Рајковић Станка Станко, Станковиќ 
Тодора Илија, Стојков Богаса Томислав, Шапоња 
Марк,! Милан, Шимин Ивана Звонимир; 

Тривић Byie Лука, Туркал-, Марка Петар, Витез 
Алојза Славко, Вуковић РДагжа Славко Живковић 
Томислава Антун, Жмирић Стевана Лазо; 

постари водници: Булић Анте Маринко, Цвијић 
Ђорђа Драго, Чучковић Драгана Перо, Главинић Пе-
тра Марко, Грбић Бранка Младен, Хрњаз Славка 
Душан, Икер Јона Јано, Јаковљевић Александра 
Миленко, Јовановић Живана Милан, Каназир Мир-
ка Никола, Кучеј Ћирпла Силвестар, Мијаиловић 
Живадина Мирољуб, Новоселић Марка Бранислав, 
Рушпнић Шонте ЈБубомир, СамарџиЈа Марка Антун, 
Синановиќ Ђулаге Фахрудин, Стјеља Стојана Ду-
игг?н, Устић Милана Драган, Жујовић Милована Про-
дан; 

воени службеници VI класа: Ки јац Марка Бори-
слав, Стојанови!! Марка Петар; „ 

воен службеник VII класа: Пемпер Николе Пе-
тар; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Алујевић 
Анте Давор, Целина Ђуре Душан, Браница-Макси-
мовић Ивана Маја, Ермацора Милана Ратко, Газзари 
Јенде Андреја, Јосиповић Јакова Марија, Кончар 
Богдана Душан, Мандић Нике Иво, Пастровикио Ан-
тена Франко, Телента Владимира Пане, Вранеш-То-
машевић Милана Недељка, Вукојевић Васе Гојко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Анђелић Об-
раќ,а Божо, Бакић Анте Mapnja, Бановић Марка Ва-
лентин, Баздановић Ивана Брука, Билић Мартина 
Јозо, Бол анча Марка Јордана, Црљеи Анте Даринка, 
Чулић Јосипа Мирјана, Чурувија Симе Марица, Ћ у к 
Мате Мијо, Дамијаидис Стипе Ката, Гербец Роке 
Ружа, Гребет Анте Петар, Голе Бартула Јосип, Гу-
дељевић Стевана Радмила, Јакић Иве Славко, Јан-
ковић Стипе А ЕГО, Ја рамаз Лазе Тодор, Јаснић Кр-
стана Никола, Јурковић-Кормо Б л а ж а Иве, Кали-
њин Радована Марина, Кесслер Фране Марија, Кне-
жевик Ивана Соч^а, Костић Божидара Љубиша, Ко-
стић Момчила Радмила, Луцул Марије Клаудио, 
Лингли Миће Милка, Љубић Алексе Стеван, Мале-
шевић Изидора Ксенија, Милиша Анте Јосипа, Ми-
љановић Митра Боро, Неговановић Драгослава Ру-
жа, Кинковић Николе Јован, Перголис Петра Ама-
лија, Поповић Милутина Љиљанц, Поповиќ Анте 
Соња, %Премате Марије АурелиЈа, Пушић Николе 
Радмила, Рак Мате Нико, Рибичић Маријана Љубо, 
Рошчић Јована Лидија, Савковић Милутина Горда-
на, Секулић Обрада Слободан, Собин Ивана Божена, 
Станчић Илије Ружа, Шћепановић Марина Ивка, 
Шћспановић Николе Ратко. Терзе Марина Јаков, 
Томашевић Мирка Катица, Тополић Миле Десанка, 
Тудор Зденка Томислав, Тушуп Спасоја Здравко, 
Ухода В јека Божо, Ваодић Грде Драгица, Вудоић 
Јадре Иваница, Вукша Ћуре Јека, Зафрановић Сти-
пе Думица, Злоковић Боривоја Надежда, Ж у ф и ћ 
Вазмослава Еди; 

— за примерна работа на развивањето на тоале-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување старешински и војнички особини што 
служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Антонијевиќ Ж и в а Петар, 
Ђорђевић Крсте Цветко, Ђорћић Ж и в к а Зоран, Гр-
бно Милије Драган, Шепаровић Недељка Јосип;' 

поручник на боен брод: Б о г о т Лазара Романо; 
капетани: Бабић Раде Миланко, Димитриевски 

Димитра Љубе, Глигорић Ристе Славко, Хасковић 
'камила Осман, Истрат Ивана Бошко, Јовић Владе 
Цвитан, Каћански Саве Павле, Кофлер Фране Мио-
драг, Лакић Даница Миленко. Лалић Блажа М И Ј О , 
Маринац Мире Емил. Мартић Петра Миодраг, Мчр-
тиновић Владислав?! Степан, Михаљевић Марка Го-
ран, Милсвано^ић Драгоја Радиша, М и л о в а Митти-
воја Радомир, Миљковић Љубисава Миле, Младенов" 
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ски Цветка Нове. Одовић Ристе Мирко, Панов Панче 
Петар, Поповиќ БОЈ е Милорад, Путник Радоице Све-
тозар, Рамић Хасана Изет, Рапајић Милана Воји-
слав, Ристов Петра Панчо, Самарџић Богдана Ради-
вој, Станојев Драгомира Душан, Табак Јозе Давор, 
Трмчић Стојимира Мирољуб; 

Васев Георгиј а Крум, Вељановски Стојмира До-
бре, Веселиновиќ Дмитра Милан, Видов Анђелка 
Душко, Здравковић Петра Благоје, Зиба Зимера 
Мифтар; 

поручници на фрегата: Чордаш Кароља Тибор, 
Дугалић Мехмеда Рамиз, Џомба Хамида Сеад, Ђур-
ић Андрије Винко, Фрлан Луј е Тонћи, Грбавац Ду-
шана Јован, Хамзић Алије Адем, Јолевски Благоја 
Илија, Кардум Фране Здравко, Коменда Михајла 
Ласло, Марковик Стеве Никола, Мирков Велимира 
Јовица, Шимлеша Фрање Дарко, Шука Раде Мило-
мир, Терзић Миодрага Живко, Трако Џемала Бе-
њамин, Вејин Илије Милорад, Вуковић Светозара 
Драган; 

поручници: Цветановски Сто ја дина Сенто, Цв-
јетичанин Васе Никола, Гатић Јована Југослав, 
Хладика Вјекослава Иван, Јевтић Драгоја Миодраг, 
Киршић Јосипа Жељко, Миленковиќ Вошка Слави-
ша, Миоковић Мате Мирко, Мушћет Ћирила Горан, 
Никић Јована Слободан, Павић Јована Владимир, 
Петков Богдана Савица, Ристић Слободана Брани-
слав, Стефановић Милорада Душко, Сурић Јоакима 
Драган, Шоћ Милутина Слободан, Тешић Миливоја 
Милутин, Врачар Крунослава Миленко, Вујашевић 
Огњена Милутин, Живић Дојчина Милован; 

поручници на корвета: Алишах Асима Алмедии, 
Белушић Фрање Милорад, Драгић Саве Столе, Ду-
жић Станка Станко, Јурић Филипа Драган, Кардум 
Јуре Маринко, Карличић Миломира Зоран, Макси-
мовиќ Томислава Драган, Мандариќ Ђорђа Радован, 
Милешић Славка Бранислав, Милошевић Миленка 
Миљко, Перишић Милана Стојан, Радовић Вошка 
Ненад, Стошић Мате Марин, Шабовић Арсенија 
Миодраг, Вранчић Јуриј а Стјепан; 

заставници: Бига Спасоја Драган, Костин Мила-
на Стојадин, Мурат Марина Влахо, Пајевић Петра 
Љубомир; 

постари водници I класа: Блануша Пере Душан, 
Врнин Анте Жељко, Бурсаћ Душана Жељко, Рами-
чевић Рагиба Наил, Шибеник Франца Прванко, 
Шкугор Антона Горан; 

постари водници: Ајкић Садика Салих, Цока-
рић Марина Горан, Цветнић Фрање Владимир, Ди-
вић Јована Милош, Ђерђев Стеве Франка, Ђикић 
Ивана Милан, Гардашевић Јована Вукашин, Гавран 
Чедомира Божидар Гоић Јуре Иво, Хармади Ђуре 
"Буро, Јевтовић Аранђела Милован, Јутриша Мел-
хиора Милан, Канисек Адама Фрањо, Кљајић Ни-
коле Милош, Мићановић Мирка Зденко, Мунитић 
Мате Тончи, Павловић Александра Миланче, При-
јател, Франца Франц, Радујко Милана Драган, Ру-
бељ Анте Јозо, Синовчић Филипа Тончи, Соколић 
Томе Никола, Шимичевић Карла Данко, Тегелтија 
Боже Сава, Варин Фелиће Албино, Вуковић Ђоке 
Ђорђе; 

водници I класа: Аговић Дулјака Изет, Ардалић 
Алкесандра Милан, fiayc Шиме Давор, Блажевић 
Томе Здравко, Божовић Милоша Душан. Букоровић 
Мије Никола, Цвитковић Андриј е Ђуро, Ћућуз Ни-
коле Боро, Димитриј евски Новка Милорад, Доко 
Анте Никола, Дујаковић Недељка Ратко, Игрец Ив-
ана Драгутин. Крајновић Милорада Станислав, Љ у -
бисављевић Бранислава Сретен, Миздрак Јове Јов-
ан, Мрзлић Јосипа Армандо, Недељковић Светисла-

ва Александар, Новаковиќ Николе Милан, Панџа 
Винка Вид, Пуж Мартина Владимир, Радановић 
Милана Петар, Рађен Милоша Радован, Ракић Љу-
бомира Радован, Салић Лутве Хамид, Солдо МИЈ е 
Лука, Топмћ Миливоја Бошко, Торбпца Душана Ни-
кола, Узелац Душана Миодраг, Војниковић Енеса 
Смаил, ВуЈНчић Миливоја Драган, Зверковић С л е -
пана Иван; 

водници: Калабић Милана Свето, Лазаревић 
Димитрија Ми лој а; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бабовић Ни-
ке Лидија, Бојић Ивана Ведрана, Церковник Марја-
на Марија, Црвелин Стипе Драган, Т±ук Ловре Сл-
авка, Добра Младена Ирена, Гркинић Јакова Ма-
рица, Каруза Стјепана Емил, Косић Марка Саво, 
Ласан Шиме Иво, Лисица Луке Марија, Лончар Ми-
лоста Светозар, Миланов Тоде Ђзфђија, Низић Грге 
Ката, Опачић Албина Силвано, Радановић Давори-
на Славица, Ра јковић Слободана Душанка, Старче-
вић Симе Душан, Шкотон Јосипа Анте, Удовчић 
Антена Маријана, Вукић Јозе Марица, Зидар Анте 
Петар, Ж и ш к о Анте Власта, Живковић Владе Анте, 
Ж у ж и ћ Валериј е Зорко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко обносување 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

постари водник I класа Калинић Петра Љуби-
ша; 

постари водници: Богдановић Ивана Борис, 
Мајсторовић Раде Драган; 

водници I класа: Еосић Ђуре Предраг, Цвита-
^овић Ивана Бранко, Ћирковић Миодрага Слобо-
дан, Ђурђсвић Миловаиа Радоје, Глигоровић Нико-
ле Радомир, Марић Николе Милан, Маузер Миј е 
Борислав, Радивојевић Николе Цветко. 

Бр. 125 
22 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ. с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

317. Закон за девизното работење и кредит-
ните односи со странство (пречистен 
текст) — — — — — — — — — 501 

318. Решение за Единствената класификација 
на лековите за употреба во ветери-
ната — — — — — — — — — 533 

319. Наредба за задолжителна хомологација 
на светлата за возење наназад за сите 
моторни возила и нивните приколки — 535 

320. Наредба за задолжителна хомологација 
на задните светла за магла за моторни 
возила и нивните приколки — — — — 538 

321. Одлука за утврдување на годишниот из-
нос на постојаните средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни по-
краини за 1981 година — — — — — 541 

Назначување и разрешувања — — — — 542 
Одликувања — — — — — — — — 543 

Издавач: Новинско-издавачка, установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 220. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиЅѕ. - Немате Белградски издавачко-графити завод, Белград, Ладева!? ѕе јѕоде 
ЈШшшЌа бр. 17. 


