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773. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВО-
РОТ ЗА ПОВЕЌЕГОДИШЕН АРАНЖМАН ЗА РЕФИ-
НАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЈУГОСЛОВЕН-
СКИ БАНКАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО ОБВРЗ-
НИК И ЗАСТАПНИК НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ, И НА 
СТРАНСКИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ, КАКО ДО-

ВЕРИТЕЛИ 
Се прогласува Законот за гаранција на федерацијата 

за обврските по Договорот за повеќегодишен аранжман за 
рефинансирање помеѓу Народната банка на Југославија и 
други определени југословенски банкарски организации 
како обврзник и застапник на доверителите, и на стран-
ските комерицјални банки, како доверители, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 ноември 1985 година. 

П бр. 513 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПОВЕЌЕГОДИШЕН АРАНЖМАН 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИ БАНКАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КА-
КО ОБВРЗНИК И ЗАСТАПНИК НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ, 
И НА СТРАНСКИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ, КА-

КО ДОВЕРИТЕЛИ 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно намали за износот на курсната разлика ако се 
промени курсот на валутата врз основа на која е утврдена 
височината на кредитот. 

Член 2 
Гаранцијата на федерацијата од член I на овој закон 

се дава под следните услови: 

1) со Договорот од член 1 на овој закон да е предвиде-
но дадениот кредит до износот од 3.850,000.000 САД дола-
ри да се користи за рефинансирање на втасувањето по ос-
нова на главницата во 1985, 1986, 1987 и 1988 година по 
среднорочните и долгорочните кредити на Народната 
банка на Југославија и на овластените банки од тој член; 

2) на време од 12 години; 

3) со променлива каматна стапка, зголемена за 
1 1/8%; 

4) со почек од 5,5 години. 

Член 3 
Народната банка на Југославија и овластените банки 

од член 1 на овој закон се должни навремено да ги извршу-
ваат обврските преземени со договорот од тој член. 

Ако Народната банка на Југославија односно овлас-
тените банки од член 1 на овој закон не ги извршат об-
врските на начинот и под условите што се предвидени со 
сојузен закон, републиките односно автономните покраи-
ни се должни на федерацијата да и го надоместат динар-
скиот износ на тие средства, и тоа секоја од нив делот од 
износот што го користеле организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници и органи од 
нивната територија. 

Ако републиката односно автономната покраина во 
рок од 15 дена од денот кога и е соопштено дека федераци-
јата ја извршила обврската од член 1 на овој закон не го 
пренесе соодветниот износ на средства врз федерацијата, 
Службата на општественото книговодство по налог од со-
јузниот секретар за финансии ќе го пренесе во корист на 
федерацијата соодветниот износ на средства од приходите 
на републиката односно на автономната покраина. 

Члан 4 
Текстот на писмото за гаранција на федерацијата 

што го утврди Сојузниот извршен совет го потпишува со-
јузниот секретар за финансии. 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската како гарант по 

Договорот за повеќегодишен аранжман за рефинансирање 
помеѓу Народната банка на Југославија и определени дру-
ги југословенски банкарски организации, како обврзник и 
застапник на доверителите, и на странските комерцијални 
банки, како доверители, до износот од 3.850,000.000 САД 
долари, чија динарска противвредност изнесува 
1,122.123,450.000 која се зголемува за износот на каматата 
и трошоците на кредитот. 

Член 5 
Народната банка на Југославија како застапник на 

обврзниците ќе ги врши сите банкарски работи во врска со 
реализацијата на кредитот од член 1 на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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774. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕ-

ВИЗНИ ПОБАРУВАЊА 
Се прогласува Законот за привремени мерки за нами-

рување на определени девизни побарувања, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 ноември 1985 година. 

П бр. 514 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш^, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗАМАМИРУВАЊЕ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА 

Член 1 
Заемните девизни побарувања меѓу организациите на 

здружен труд односно други општествени правни лица (во 
натамошниот текст: општествени правни лица) и банките 
овластени за работи со странство, односно банките овлас-
тени за вршење на девизно-валутни работи во земјата (во 
натамошниот текст: овластени банки), меѓу овластените 
банки, како и меѓу овластените банки и Народната банка 
на Југославија, што настанале до 31 декември 1984 година, 
а по кои не се извршени заемните обврски до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, се регулираат на начинот 
и во роковите што се определени со овој закон. 

Член 2 
Општествените правни лица, овластените банки и 

Народната банка на Југославија се должни до 10 декември 
1985 година да ги утврдат износите на заемните девизни 
побарувања со состојба на 31 декември 1984 година, и тоа 
поединечно по секој основ и збирно за сите основи според 

? овој закон. 
Врз основа на утврдените износи од став 1 на овој 

член, ќе се изврши компензација на заемните девизни по-
барувања, со тоа што обврските да се извршуваат според 
втасаноста на тие побарувања. 

Член 3 
Компензација на заемните девизни побарувања на ов-

ластените банки здружени во здружена банка се извршува 
на начинот предвиден со самоуправната спогодба за 
здружување. Ако со таа спогодба не е утврден начинот на 
намирување на меѓусебните обврски на овластените банки 
здружени во здружената банка, се применуваат одредбите 
на овој закон. 

Овластените банки и Народната банка на Југославија 
ги извршуваат заемните девизни побарувања така што, 

i врз основа на пописот на сите долгувања и пописот на си-
те девизни побарувања, со записник утврдуваат кои заем-
ни девизни побарувања се компензираат. 

Утврдените заемни девизни побарувања ќе се ком-
пензираат во натамошен рок од 15 дена од денот на исте-
кот на рокот утврден во член 2 став 1 на овој закон. 

Обврските што не можеле да се компензираат ќе се 
извршат на начинот и во роковите што се предвидени во 
чл. 5 до 18 на овој закон. 

Член 4 
Пописот на долгувањата и побарувањата од член 3 

на овој закон овластените банки го искажуваат во стран-
ски валути и во динарска противвредност, по средниот 
курс што важи на денот кога се составува пописот. 

Компензацијата на заемните побарувања се извршу-
ва по средниот дневен курс што важи на денот кога се 
врши компензација. 

Член 5 
Заемните девизни побарувања што настанале по ос-

нов на издвоениот дел од девизниот прилив на сметка кај 
овластената банка што надлежниот републички односно 
надлежниот покраински орган ја определил во согласност 
со одредбите од точка 2 ст. 1 и 2 на Одлуката за утврдува-
ње на критериумите за мерките што надлежниот орган на 
републиката и автономната покраина е должен да ги пре-
земе заради обезбедување на ликвидноста на Југославија 
во плаќањата спрема странство во 1982 година, се уреду-
ваат со пропис на органите во републиката односно во ав-
тономната покраина, во согласност со овој закон. 

Заемните девизни побарувања од став 1 на овој член 
ќе се извршат најдоцна до 25 декември 1985 година. 

Побарувањата на општествените правни лица од ов-
ластената банка по основа на точка 2 ст. 1 и 2 од Одлуката 
од став 1 на овој член, првенствено ќе се користат за нами-
рување на обврските од член 27 на Законот за измени и до-
полненија на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84), 
што останале ненамирени, со примена на одредбите од тој 
член и од чл. 25 и 26 на тој закон. 

Член 6 
Девизите што Народната банка на Југославија, во 

согласност со Договорот за мерките за обезбедување на 
ликвидноста на Југославија во плаќањата спрема стран-
ство во 1982 година, од 31 мај 1982 година, им ги продала 
на овластените банки, во вид на привремена продажба, за 
плаќање на обврските по странските кредити над износите 
што тие банки ги пренеле на сметката на Народната банка 
на Југославија, се сметаат како конечно продадени. 

Член 7 
Девизите што овластените банки ги пренеле на смет-

ката на Народната банкава Југославија, во согласност со 
одредбите од точка 2 став 2 на Одлуката од член 5 став 1 
на овој закон, Народната банка на Југославија ќе им ги 
врати на овластените банки што ги определиле надлежни-
те републички односно надлежните покраински органи во 
1983 година, во натамошен рок од 15 дена од денот на ис-
текот на рокот од член 2 став 1 на овој закон. 

Со денот на враќањето на девизите од став 1 на овој 
член, престануваат, по основа на Одлуката од член 5 став 
1 на овој закон обврските на Народната банка на Југосла-
вија спрема овластените банки. 

Член 8 
Општествените правни лица што не ги намириле об-

врските спрема овластените банки, во согласност со про-
писите донесени врз основа на член 79 од Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77/82 и 34/83) ги извршуваат обврските спрема тие 
банки во четири еднакви полугодишни рати, со тоа што 
првата рата втасува на 31 јануари 1986 година. 

Обврските од став 1 на овој член што втасуваат во те-
куштата година се извршуваат во рамките на општестве-
но признатите репродукциони потреби за односната годи-
на во кои се вклучуваат и потребите за плаќање на об-
врските според овој член. 

Обврските од став 1 на овој член ги намируваат ов-
ластените банки со девизите што, приоритетно, ги купува-
ат на единствениот девизен пазар. 
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Ако општествените правни лица од став 1 на овој 
член не обезбедиле девизи за отплата на втасаната рата на 
начинот од став 3 на овој член или ако, преку овластената 
банка, не можеле да обезбедат девизи со купување девизи 
кај Народната банка на Југославија, девизите се обезбеду-
ваат според одредбите од чл. 3 до 5 на Законот за плаќа-
њата во конвертибилни девизи. 

Одредбите од ст. 2 и 3 на овој член се применуваат за 
намирување на обврските од став 1 на овој член меѓу ос-
новните банки, во рамките на здружената банка, дури от-
како за намирување на тие обврски се употребени сите 
расположиви девизи на здружената банка. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на член 8 од овој закон, ов-

ластените банки што ги намириле обврските по странски-
те кредити за сметка на општествени правни лица - корис-
ници на кредитите со седиште во СР Босна и Херцеговина, 
СР Македонија, СР Црна Гора, САП Војводина и САП 
Косово ќе ги наплатат втасаните побарувања под услови-
те, на начинот и во роковите што се утврдени во овој член, 
со тоа што вкупниот износ на наплатата во девизи според 
одредбите од овој член не може да биде поголем од 124,5 
милиони САД долари. 

Во согласност со одредбите на овој член, ќе се напла-
тат втасаните девизни побарувања на овластените банки, 
и тоа на: Удружена београдска банка и Основна привред-
на инвестициона банка Београд - до износ од 108,7 милио-
ни САД долари; Привредна банка Загреб - до износ од 
10,9 милиони САД долари и Инвестициона банка 
Титоград - до износ од 4,9 милиони САД долари. 

Надлежните органи во републиките и надлежните ор-
гани во автономните покраини, во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги определат оп-
штествените правни лица и овластените банки чии обвр-
ски се извршуваат во согласност со одредбите на овој за-
кон, со тоа што тие права по републики и автономни по-
краини не можат да го надминат износот, и тоа: СР Босна 
и Херцеговина - 16,3 милиони САД долари; СР Македо-
нија - 5,0 милиони САД долари; СР Црна Гора - 8,3 мили-
они САД долари; САП Војводина - 82,9 милиони САД до-
лари и С АЛ Косово - 12,0 милиони САД долари. 

За дел од втасаните девизни побарувања на овласте-
ните банки од став 2 на овој член за кои од 1 март 1980 до 
31 декември 1982 година е положена динарска противвред-
ност во депозит, општествените правни лица не ја уплату-
ват разликата од полниот износ на'девизната обврска и се 
смета дека обврската е дефинитивно извршена на денот 
кога овластената банка купи девизи од Народната бан-
ка на Југославија на Меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар. Продажбата на девизи ќе се из-
врши на 31 јануари 1986 година, под услов да се намалени 
правата од став 3 на овој член. 

За дел од втасаните девизни побарувања на овласте-
ните банки од став 2 на овој член за кои во периодот од 1 
март 1980 година до 31 декември 1982 година не е по-
ложена динарска п“ротиввредност, општествените правни 
лица од став 3 на овој член се должни да им ја уплатат на 
овластените банки динарската противвредност на изврше-
ната обврска по странските кредити за делот за кој не е 
положена динарска противвредност во смисла на став 4 
од овој член. Истовремено, општествените правни лица ја 
уплатуваат и динарската противвредност на девизната ка-
мата платена на странство од денот на извршеното плаќа-
ње по гаранциите до денот на уплатата на динарите. Уп-
лата на динарската противвредност се врши според важеч-
киот продажен курс на денот на уплатата на динарите. 

Уплата на динарската противвредност од став 5 на 
овој член ќе се изврши до 30 јуни 1986 година, а овластени-
те банки ќе купат девизи од Народната банка на Југосла-
вија на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот деви-
зен пазар во роковите во кои се врши уплата на динарска-
та противвредност. 

За дел од втасаните девизни побарувања на овласте-
ните банки од став 2 на овој член по кои било положено 
динарско покритие и кое до денот на влегувањето во сила 
на овој закон е искористено за плаќање на фиксните и га-
рантираните обврски, општествените правни лица од став 
3 на овој член ќе ја уплатат динарската противвредност на 
своите преостанати обврски во четири еднакви полуго-

дишни рати, со тоа што првата рата втасува на 31 јули 
1986 година. Овластените банки по овој основ купуваат де-
визи од Народната банка на Југославија на Меѓубанкар-
скиот состанок на единствениот девизен пазар во рокови-
те утврдени за уплата на динарската противвредност. 

Ако општественото правно лице не ја изврши об-
врската од ст. 5 до 7 на овој член, наместо него обврската 
ќе ја изврши овластената банка кај која тоа општествено 
правно лице има девизна сметка односно динарска сметка. 
Овластената банка што ќе ги изврши обврските во соглас-
ност со одредбите на овој став, истовремено со уплатата 
на износот во динари, му одобрува на општественото 
правно лице за кое ја извршило уплатата кредит за други 
намени. 

Ако овластената банка не ја изврши уплатата од став 
8 на овој член, таа обврска се претвора во кредит за лик-
видност, што го одобрува овластената банка од став 2 на 
овој член. 

На делот од кредитите одобрени во согласност со од-
редбите на став 8 од овој член, што не се користи кај ов-
ластените банки, не се применуваат прописите со кои се 
регулира усогласувањето на обемот и динамиката на нето 
домашната актива и динарските пласмани на банките во 
износот што годишно се утврдува со актот за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика. 

Член 10 
Општествените правни лица кои, во согласност со За-

конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство и Законот за обезбедување девизи за плаќање на 
увозот на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање 
во 1981 година и со прописите донесени врз основа на тие 
закони, а почнувајќи од 9 октомври 1981 до 31 декември 
1984 година, не вршеле пресметка односно издвојување на 
дел од девизните приливи на сметката на Народната бан-
ка на Југославија во странство за определени плаќања ут-
врдени со тие прописи, се должни во рок од 15 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон да ги утврдат 
своите ненамирени обврски и во натамошен рок од 15 де-
на од денот на истекот на тој рок на овластената банка кај 
која ја водат девизната сметка да и дадат налог за прене-
сување 'на девизи на сметката на Народната банка на Ју-
гославија. 

Овластената банка, врз основа на утврдените обврски 
од став 1 на овој член, изработува збирен извештај за сите 
членки на банката и врши пренос на девизи на Народната 
банка на Југославија во 48 еднакви месечни рати, со тоа 
што првата рата втасува на 31 јануари 1986 година. 

Член П 
Овластените банки кои, во согласност со законите од 

член 10 став 1 на овој закон, Законот за вршење менувачки 
работи и промет на .ефективни странски пари во Југосла-
вија и Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и со 
прописите донесени врз основа на тие закони, не го из-
вршувале уредно преносот на девизи на сметката на На-
родната банка на Југославија, почнувајќи од 10 април 1981 
до 1983 година, се должни тие обврски да ги извршат на 
начинот пропишан со овој закон. 

Овластените банки се должни, во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, писмено да ја 
известат Народната банка на Југославија за неизвршените 
обврски за пренос на девизи од став 1 на овој член. 

Овластените банки ги извршуваат обврските од став 
1 на овој член од вкупниот текушт девизен прилив на 
членките на таа банка, по намалувањето на текуштите за-
конски издвојувања, во 48 еднакви месечни рати, со тоа 
што првата рата втасува на 31 јануари 1986 година. 

Овластените банки се должни неизвршените обврски 
за пренос на девизи на сметката на Народната банка на Ју-
гославија во странство во 1984 година, врз основа на член 
696 од Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство и Законот за вршење на менувачки работи 
и промет на ефективни странски пари во Југославија, да 
ги извршат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
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Член 12 
Девизите што Народната банка на Југославија им ги 

Продала на овластените банки во 1981 и 1982 година во 
вид на привремена продажба, се сметаат како конечно 
продадени. 

Член 13 
Продажбата на девизи на овластените банки, во вид 

на привремена продажба, што Народната банка на Југос-
лавија ја извршила врз основа на акт на Сојузниот из-
вршен совет во периодот од 1 јануари 1983 до 31 декември 
1984 година за потребите на плаќањето на: железничкиот, 
воздушниот и поморскиот сообраќај, ПТТ во врска со по-
ставувањето коаксиален кабел, увозот на лекови, резервни 
делови за земјоделска механизација, компоненти за произ-
водство на вештачко ѓубриво и пестициди, за наменско 
производство, за санација на хаваријата на железарницата 
„Борис Кидрич", Никшиќ, увозот на печат, увозот на суро-
вини за производство на пластична амбалажа, трошоците 
за истражување на нафта во Ангола, увозот на суровини за 
производство на рото-хартија и увозот на мазут за Сто-
панска банка Скопје и Основна банка Југобанка - Скопје, 
увозот на репродукциони материјали за производство на 
клинести ремени и транспортни ленти за „Балкан“, Сува 
Река, и за увоз на суровини за производство на титандиок-
сид за Цинкарна Цеље, се сметаат како конечно продаде-
ни. 

Со денот на продажбата на девизите од став 1 на овој 
член престанува обврската на овластените банки во по-
глед н^ враќањето на девизите односно продажбата на де-
визи од договорите - заклучниците. 

Член 14 
Народната банка на Југославија ќе им овозможи ком-

пензација за вредноста на извршените плаќања, што во 
смисла на овој закон се девизни побарувања, на овласте-
ните банки што извршиле плаќања: , 

1) за увозот на компоненти за производство на веш-
тачки ѓубрива за есенската сеидба во 1982 година од сред-
ствата на краткорочните банкарски кредитни линии и 
странските депозити во износ од 57 милиони САД долари; 

2) за увозот на нафта по кој е извршено плаќање од 29 
февруари до 31 декември 1980 година во износ од 118,3 ми-
лиони САД долари; 

3) за увозот на нафта и нафтени деривати од 1 април 
до 31 декември 1980 година од средствата на погоните 
што изведуваат инвестициони работи во странство, во из-
нос од 15 милиони САД долари; 

4) за увозот на пченица во износ од 52,1 милион САД 
долари; 

5) за вредноста на странските депозити отплатени од 
30 јуни 1983 година до 31 декември 1984 година на овлас-
тените банки од натпросечно задолжените републики и ав-
тономни покраини до вкупен износ од 77,3 милиони САД 
долари, и тоа на: Удружена привредна банка Сараево 65 
милиони САД долари, Стопанска банка Скопје 11,3 мили-
они САД долари и Инвестициона банка Титоград 1 мили-
он САД долари. 

Како девизно побарување, во смисла на овој закон, се 
смета и обврската на Народната банка на Југославија 
спрема овластените банки во СР Словенија во износ од 
45,5 милиони САД долари, во согласност со член 5 од За-
конот за привремено обезбедување девизи за плаќање на 
увозот на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање 
од конвертибилното подрачје во 1982 година. 

Ако девизните компензации по основите од овој член 
не се извршат во целост, Народната банка на Југославија 
преостанатиот износ на девизни побарувања на овласте-
ните банки ќе го продаде во 60 месечни рати, со тоа што 
првата рата да втасува на 31 јануари 1986 година. 

Член 15 
Привремената продажба на девизи на овластените 

банки од територијата на натпросечно задолжените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1 јануари 1983 
до 7 јули 1983 година се претвораат во трајни продажби во 

следните износи, и тоа: на банките од СР Црна Гора 13,2 
милиони САД долари, на банките од СР Македонија 12,9 
милиони САД долари, на банките од САП Косово 17,9 ми-
лиони САД долари, на банките од СР Босна и Херцегови-
на 7,4 милиони САД долари и на банките од САП Војво-
дина 7,4 милиони САД долари. 

Член 16 
Обврските по основа на привремена продажба и при-

времено позајмување на девизи, врз основа на актите на 
Сојузниот извршен совет во периодот од 1 јануари до 31 
декември 1983 година што нема да се компензираат спо-
ред чл. 13, 14 и 15 од овој закон, овластените банки ги из-
вршуваат во 60 еднакви месечни рати, со тоа што првата 
рата втасува на 31 јануари 1986 година. 

Обврските по основа на привремена продажба и при-
времено позајмување на девизи, врз основа на актите на 
Сојузниот извршен совет во периодот од 1 јануари до 31 
декември 1984 година, овластените банки ќе ги извршат до 
31 декември 1985 година. 

Обврските по основа на одобрените привремени по-
зајмувања од страна на Народната банка на Југославија 
од средствата на странските финансиски кредити користе-
ни во 1982 година „City Corp", овластените банки ќе ги из-
вршат во роковите на втасување на странските кредити, 
ако со договор со Народната банка на Југославија овие од-
носи не се уредени на друг начин. 

Динарите што овластените банки и ги дозначиле на 
Народната банка на Југославија при купувањето на деви-
зите од ст. 1 до 3 на овој член, Народната банка на Југос-
лавија ги држи како депозит кој е бескаматен. 

Динарите од став 4 на овој член во височина на втаса-
ната рата, Народната банка на Југославија им ги враќа на 
овластените банки истовремено, а најдоцна во рок од два 
дена од денот кога овластената банка девизите ќе и ги Ло-
знани на Народната банка на Југославија. 

Член 17 
Народната банка на Југославија ќе ги изврши об-

врските спрема овластените банки по основа на платените 
камати спрема странство во март 1983 година, во 24 ед-
накви месечни рати, со тоа што првата рата да втасува на 
31 декември 1985 година. 

Овластените банки за чија сметка е извршено плаќа-
њето од став 1 на овој член ќе ги извршат обврските за 
враќање на девизите на Народната банка на Југославија 
во височина на износите на нивните платени обврски, и 
тоа во 24 еднакви месечни рати, со тоа што првата рата 
втасува на 31 декември 1985 година, ако тие обврски поме-
ѓу овластените банки не се регулираат на друг начин. 

Член 18 
Девизите во износ од 88,7 милиони САД долари што 

овластените банки се должни во согласност со одредбите 
на член 9 став 1 од овој закон да ги пренесат на сметката 
на Народната банка на Југославија ќе се користат: 

1) за компензација на обврските на овластените банки 
со седиште во СР Хрватска спрема Народната банка на Ју-
гославија, во вкупен износ од 44,35 милиони САД долари; 

2) за компензација на обврските на овластените банки 
со седиште во САП Војводина спрема Народната банка на 
Југославија, како и за компензација на обврските на оп-
штествените правни лица со седиште во таа покраина 
Спрема овластените банки што ги платиле нивните обвр-
ски по странските кредити од 1 март 1980 до 31 декември 
1982 година, во вкупен износ од 44,35 милиони САД дола-
ри, со тоа што првенствено ќе се врши компензација спре-
ма Народната банка на Југославија. 

Надлежниот орган во САП Војводина, во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги 
утврди општествените правни лица чии обврски се из-
вршуваат со средствата од став 1 одредба под 2 на овој 
член и овластената банка спрема која се извршува оваа 
компнезација. 

По исклучок од одредбата на став 1 под 2 на овој 
член, ако овластените банки со седиште во САП Војводи-
на немаат ненамирени обврски спрема Народната банка 
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на Југославија во согласност со овој закон и ако овласте-
ните банки - доверители спрема општествените правни 
лица со седиште во САН Војводина немаат ненамирени 
обврски спрема Народната банка на Југославија, делот од 
девизите што се наменети за извршување на компензации 
може да се користи за плаќање на обврските на општестве-
ните правни лица со седиште во таа покраина спрема ов-
ластените банки кои за нив извршиле плаќање на обврски 
по странски кредити. 

Народната банка на Југославија ќе ги продаде деви-
зите од став 3 на овој член во 48 еднакви месечни рати, со 
тоа што првата рата втасува на 31 јануари 1986 година. 

Член 19 
Ако овластената банка не ги изврши обврските од 

овој закон, Народната банка на Југославија ќе и ги запре 
на таа банка текуштите плаќања спрема странство и не ќе 
и го допушти користењето на кредитите и на другите 
пласмани од примарната емисија. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат правата на купување девизи врз основа на: 
1) дефицитот утврден со проекциите на платнобилан-

сните и девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини во периодот од 1980 до 1982 годи-
на; 

2) динарите што според Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство имале третман на 
девизи; 

3) правото на купување девизи во врска со преносот 
на девизи врз основа на менувачки работи; 

4) по сите други основи според одлуките за заеднич-
ката девизна политика, за проекцијата на платниот би-
ланс и за проекцијата на девизниот биланс на Југославија 
со платнобилансните и девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини од 1980, 1981 и 1982 
година. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат побарувањата на овластените банки спрема На-
родната банка на Југославија врз основа на: 

1) член 5 од Законот за привремено обезбедување на 
девизи за плаќање на увозот на нафта, нафтени деривати и 
јаглен за кодирање од конвертибилното подрачје во 1982 
година: 

2) увезената нафта и нафтени деривати во 1980, 1981, 
1982 и 1983 година; 

3) извршените плаќања за отплата на финансиските 
кредити продадени на единствениот девизен пазар и на 
Народната банка на Југославија, како и на кредитите на 
Европската инвестициона банка и Еурофима; 

4) сите други побарувања на овластените банки спре-
ма Народната банка на Југославија за кои Народната бан-
ка на Југославија не дала гаранција, освен врз основа на 
побарувањата по текуштите сметки. 

Член 22 
Овластените банки што со Народната банка на Југо-

славија склучиле договор за девизно позајмување во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за обемот, изворите и 
критериумите за обезбедување девизи за отплата на фик-
сните и гарантираните обврски по странските кредити зе-
мени до 31 декември 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/83), можат тие договори да ги раскинат под 
услов претходно да ги извршат втасаните обврски по тие 
договори со уплата на динарската противвредност и да 
извршат уплата на динарската противвредност на преос-
танатиот долг според важечкиот курс на денот на уплата-
та. 

Ако овластената банка од став 1 на овој член не може 
во целост или делумно да ја изврши обврската за уплата 
на динарската противвредност од тој став, може да поба-
ра од Народната банка на Југославија девизното позајму-
вање да и го претвори во динарски кредит. Народната 
банка на Југославија на таа банка ќе и го претвори девиз-
ното позајмување во динарски кредит со примена на 
важечкиот среден дневен курс на денот кога се извршува 

претворањето на девизното позајмување во динарски кре-
дит под истите услови во поглед на рокот на враќање и со 
камата која се применува на кредитите за ликвидност. 

Член 23 
Со денот на влегување во сила на овој закон преста-

нуваат девизните побарувања на Народната банка на Ју-
гославија за девизите употребени за плаќање на обврските 
на федерацијата и за увоз на енергетски суровини над при-
б р а н и т е девизи за тие потреби во периодот од 1980 до 
1984 година, освен побарувањата од член 10 на овој закон, 
намалени за износот на дополнително пренесените девизи 
според овој закон. 

Член 24 
Доколку врз основа на документацијата од член 2 на 

овој закон се установат износи што отстапуваат од изно-
сите што се утврдени во одделни членови на овој закон, 
заинтересираните страни можат договорно да ги приме-
нат усогласените износи од документацијата, односно ќе 
се примени износот кој не е спорен. 

Член 25 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок општественото правно лице или овлас-
тената банка ако до 10 декември 1985 година не ги утврди 
износите на заемните девизни побарувања со состојба на 
31 декември 1984 година, поединечно по секој основ и 
збирно за сите основи предвидени со овој закон (член 2 
став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и од-
говорното лице во општественото правно лице односно 
во овластената банка. 

Член 26 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок општественото правно лице: 
1) ако своите ненамирени обврски спрема овластена-

та банка во согласност со прописите донесени врз основа 
на член 79 од Законот за измени и дополненија на Законот 
за девизното работење и за кредитните односи со стран-
ство не ги изврши спрема тие банки во четири еднакви по-
лугодишни рати, со тоа што првата рата втасува на 31 ја-
нуари 1986 година (членов став 1); 

2) ако до 30 јуни 1986 година не и го уплати на овлас-
тената банка ненамирениот дел од обврските на динарска-
та противвредност што произлегуваат од основот на 
странските кредити што овластената банка за него ги пла-
тила во периодот од 1 март 1980 до 31 декември 1982 годи-
на (член 9 ст. 5 и 6); 

3) ако најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон не ги утврди своите ненамире-
ни обврски што настанале според Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство, со Законот 
за обезбедување на девизи за плаќање на увозот на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање во 1981 година 
или според прописите донесени врз основа на тие закони 
во времето од 9 октомври 1981 до 31 декември 1984 година 
или ако во натамошниот рок од 15 дена од денот на исте-
кот на рокот не и даде н^лОг на овластената банка кај која 
ја води девизната сметка за пренесеување на девизи на 
сметката на Народната банка на Југославија (член 10 став 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во општественото правно лице. 

Член 27 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок овластената банка: 
1) ако врз основа на утврдените обврски од член 10 

став 1 на овој закон не изработи збирен извештај за сите 
членки на банката или ако не и ги пренесе девизите на На-
родната банка на Југославија во 48 еднакви рати, со тоа 
што првата рата втасува на 31 јануари 1986 година (член 
10 став 2); 
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2) ако во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон писмено не ја извести Народната банка 
на Југославија за ненамирените обврски на пренос на де-
визите од член П став 1 на овој закон (член П став 2); 

3) ако од вкупниот текушт девизен прилив на членки-
те на таа банка не изврши плаќање на обврските за член-
ките за кои води девизна сметка во 48 еднакви месечни ра-
ти по намалувањето на текуштите законски издвојувана, 
со тоа што првата рата втасува на 31 јануари 1986 година 
(член 11 став 3); 

4) ако во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон не ги изврши ненамирените обврски на 
пренос на девизите на сметката кај Народната банка на Ју-
гославија во странство што потеккнуваат од 1984 година 
врз основа на член 696 од Законот за девизното работење 
и за кредитните односи со странство или според Законот 
за вршење на менувачки работи и промет на ефективни 
странски пари во Југославија (член И став 4); 

5) ако обврските по основа на привремена продажба 
или привремено позајмување на девизи по периодот од 1 
јануари до 31 декември 1983 година врз основа на актите 
на Сојузниот извршен совет, што нема да се компензираат 
според чл.ЛЗ, 14 и 15, не ги извршува во 60 еднакви месеч-
ни рати, со тоа што првата рата втасува на 31 јануари 
1986 година (член 16 став 1); 

6) ако до 31 декември 1985 година не ги изврши об-
врските настанати по основа на привремена продажба или 
привремено позајмување на девизи во периодот од 1 јану-
ари до 31 декември 1984 година врз основа на актите на 
Сојузниот извршен совет (член 16 став 2); 

7) ако обврските по основа на привремено позајмува-
ње на девизи од страна на Народната банка на Југославија 
од средствата на странските финансиски кредити користе-
ни во 1982 година од ,,City Corp" не ги извршува во роко-
вите на втасување на странските кредити (член 16 став 3); 

8) ако во 24 еднакви месечни рати не ги изврши об-
врските за враќање на девизите на Народната банка на Ју-
гославија што за нејзина сметка се платени во март 1983 
година на име камати спрема странство, со тоа што прва-
та рата втасува на 31 декември 1985 година (член 17 став 
2)-

За дејствијата од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во овластената банка. 

Член 28 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок овластената банка со седиште во СР 
Хрватска ако не изврши компензација на обврските спре-
ма Народната банка на Југославија (член 18 став 1 точка 
!)-

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и од-
говорното лице во овластената банка со седиште во СР 
Хрватска. 

Член 29 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казнат за прекршок овластените банки со седиште во САП 
Војводина ако не извршат компензација на обврските 
спрема Народната банка на Југославија и спрема овласте-
ните банки што ги платиле нивните обврски по странски 
кредити од 1 март 1980 до 31 декември 1982 година (член 
18 став 1 точка 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и од-
говорното лице во овластената банка со седиште во САП 
Војводина. 

Член 30 
За прекршокот од чл. 25 до 29 на овој закон, на одго-

ворното лице може, покрај парична казна, да му се изречи 
и заштитна мера забрана на вршење должноста на одго-
ворно лице во општествено правно лице односно во ов-
ластена банка. 

Заштитната мера од став 1 на овој член се изрекува 
во траење од три месеца до една година и тече од денот на 
правосилноста на решението за прекршокот. 

Член 31 
Прекршочната постапка во прв степен по прекршо-

ците од овој закон ја води Сојузниот девизен инспекторат. 
По жалба против решение на Сојузниот девизен ин-

спекторат решава Сојузниот совет за прекршоци. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

775. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 
61/82), Собранието ria СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 ноември 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕ-
ЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА 
И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОС-

НОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84 и 21/85), во точка 2 став 1 процентот: 
„15%" се заменува со процентот: "15,8%". 

2. Во точка 13 став 2 се менува и гласи: 
„Банките не можат да им даваат кредити за обртни 

средства по која и да било основа на организациите на 
здружен труд што одржуваат залихи на готови производи 
над нормалното работно ниво, освен ако се во прашање 
сезонски залихи во чие кредитирање учествува примарна-
та емисија." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како забрана на кредитирањето, во смисла на став 2 

од оваа точка, се смета запирањето на давање нови креди-
ти за обртни средства, вклучувајќи го и обновувањето на 
втасаните кредити односно продолжувањето на рокот за 
нивно враќање, како и преземањето на мерки за наплата 
на веќе искористените кредити за тие намени." 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и 
гласи: 

„Сојузниот извршен совет со одлука ќе ги утврди 
критериумите за утврдување на нормалното работно ниво 
на залихите, модалитетите, динамиката и другите суштес-
твени услови за примена на мерките од став 2 на оваа точ-
ка“. 

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 643 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с. р. 
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776. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 279 став 

1 од Уставот на Социјалистичка Федертивна Република 
Југославија, а во врска со член 54 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на стоковните резерви и за сојузните 
стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84), 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
27 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНАТА НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТО-

КОБНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Се одобрува Измената на Финансискиот план на 

Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1985 година, 
што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за стоковни 
резерви на 8 октомври 1985 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 642 
27 ноември 1985 година 

Белград , 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р. 

777. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), 
на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА И HA4HliOT НА ПЛАЌАЊЕ НАДО-
МЕСТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА 
ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈА-

ЛИ И МЕРИЛА 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

надомести за покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри и рефе-
рентни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 44/84 и 4/85) во точка 16 зборовите: „600 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „1.500 динари“. 

2. Тарифата на надоместите за преглед на мерила се 
менува и гласи: 

„ТАРИФА НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕ-
РИЛА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

А . М е р и л а з а д о л ж и н а 

Tap. број 1 

1. Мерила за должина, со класа на точност 
( Ш и (fij) 
1) едноделни мерила од дрво и сличен ма-

теријал во облик на стап: 
а) до 2 m 
б) над 2 m 

Дин/парч. 

18 
36 

2) едноделни мерила од метал во облик на 
стап (ленири, летви и сл): 
а) до 2 m 
б) над 2 m 

3) сложеливи мерила на зглобови, од дрво 
и од сличен материјал 

4) сложеливи мерила на зглобови, од ме-
тал 

5) мерила со мерна лента: 
а) до 3 m 
б) над 3 m до 10 m 
в) над 10 ш до 50 m 
г) над 50 m 

6) мерила со мерна лента, со висулец: 
а) до 3 m 
б) над 3 m до 10 m 
в) над 10 m до 30 m 
г) над 30 m 

7) мерила за дебелина (подвижни мерила) 
од дрво и од метал 

2. Уреди за мерење на должина: 
1) уреди за мерење на должина со премо-

тување (на жица и кабел, на текстилни 
ленти, на гајтани и тантели, на текстил-
ни ткаенини и трикотажа, на завоен ма-
теријал, на хартија, на покриена харти-
ја, на фолии, тапети, подни подлоги, 
жичено ткаење и др.) 

2) уреди за мерење должина на текстил со 
полагање 

3) мерила за широчина и на надвисување 
на колосек 

3. Планпаралелни гранични мерила за 
должина: 
1) ако прегледот се врши со споредбен ме-

тод: 
а) до 25 mm 
б) над 25 mm до 100 mm 
в) над 100 mm до 500 mm 
г) над 500 mm 

2) ако прегледот се врши со апсолутен ме-
тод: 
а) до 25 mm 
б) над 25 mm 

Таксаметри 

Дин/парч. 

37 
225 

12 

7 
75 

420 
600 

12 
120 
900 
970 

20 

Tap. број 2 

Б . М е р и л а з а п о в р ш и н а 

Tap. број 3 

1. Планиметри 

2. Справи за мерење на површина 

В . М е р и л а з а з а ф а т н и н а 

Tap. број 4 

Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 
1) мерила за сипливи материјали со 

трговска класа на точност 
2) рамки за дрва 
3) сандаци, рамки и други мерила за гра-

дежен материјал 
Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 
^лабораториски мерила за течности: 

а) мерни тиквички до 2000 ml 
б) мерни цилиндри 
в) пипети 
г) бирети 
д) меланжери 

450 

600 

450 

48 
52 

120 
160 

300 
400 

600 

300 
690 

30 
37 

150 

25 
20 
10 
30 
10 
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2)медицински инјекциони шприцеви -
стаклени 

3)медицински инјекциони шприцеви за 
еднократна употреба - пластични 

^угостителски садови (чаши, шишиња, 
бокали) 

5)буриња и каци, за секои започнати 100 1 
зафатнина по 

6)канти 
7) балони 
8) мерни садови 
9) млекомери 
10) справи со мерни садови, според вкуп-

ната зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 
б) над 5 dm3 (литри) 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
поделба или без поделба, што се испитуваат 
по сув или мокар пат: 

1) цистерни: 
а) до 5ш3 зафатнина, за секој натамо-

шен започнат 0,1m3 уште по 
б) над 5ш3 зафатнина, за секој нато-

мошен започнат lm3 уште по 
2) резервоари: 

а) до 5 ш3 зафатнина, за ^екои 0,1 m 
по 

в) над 5ш3 до 50m3 зафатнина за секој 
натамошен започнат 1 ш3 по 

в) над 50 т 3 зафатнина за секои ната-
мошни започнати 50 ш3 уште по 

3) танкови и танкери: 
а) до 50 ш3 зафатнина, во секоја комо-

ра 
б) над 50 ш3 зафатнина за секоја комо-

ра и секои натамошни започнати 
50 т 3 уште по 

Tap. број 7 

Водомери 
а) до 10 m3 /h 
б) над 10 mVh до 50 m 3 /h 
в) преку 50 m3 /h до 100 m3 /h 
г) над 100 m3 /h до 200 m3 /h 
д) над 200 m3 /h до 500 m3 /h 
г) над 500 m3 /h за секои натамошни 

започнати 500 ш 3 /ћ уште по 

Tap. број 8 ' 

Проточни мерила за течни горива, мазива и 
проточни мерила за течни горива, мазива и 
други течности: 

1) справи за мерење на течни горива и 
протечна мерила за течни горива, ма-
зива и други течности: 
а) до 50 1/min 
б) над 50 1/min до 200 1/min 
в) над 200 1/min до 500 1/min 
г) над 500 1/min до 1000 1/min 
д) над 1000 1/min до 2000 1/min 
ѓ) над 2000 1/min, за секои натамош-

ни започнати 1000 1/min уште по 
справи за мерење на мешаница на теч-
ни горива, по справа 3 
справи за мерење на течен гас 

Tap. број 9 

2) 

3) 

Дин/парч. 

13 

0,06 

0,60 

30 
37 
22 

9 
67 

37 
60 

30 

135 

30 

135 

135 

4.200 

150 

45 
135 
210 
300 
750 

375 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

а) до 15 m 3 /h 
б) над 15 m 3 /h до 250 m3 /h 

450 
600 

1,050 
1 . 2 0 0 
2.100 

300 

900 
2.000 

420 
600 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m3 /h 
б) над 16 m3 /h до 250 m3 /h 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3 /h 

4) гасомери со турбина: 
а) до 4000 m 3 /h 

б) над 4000 m 3 /h до 7000 m 3 /h 

Г . М е р и л а з а м а с и 

Tap. број 10 
Тегови: 

1) Класа на точност Mi: 
а) до 200 g 
б) над 200 g 

2) класа на точност Mi 
3) класа на точност Fi и Тг 
4) контролни тегови (класа на точност 

Mi) што на преглед ги поднесуваат 
производителите и лицата што попра-
ваат и преправаат мерила: 
а) до 50 кџ 
б) над 50 kg 

Tap. број 11 

1. Баги со ^автоматско функционирање со класа на точност ( Ј Х Л ) : 

1) прецизни ваги 
2) аналитички ваги 

2) Баги со ^автоматско^функционирање со 
класа на точност Cj j^QjTj ) : 
1) ваги со постојана положба на рамно-

тежа: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20 ООО kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секој натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
2) ваги со променлива положба на рамно-

тежата: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
3) електромеханички ваги со мерни пре-

творувачи: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
4) мерна направа на вага 
5) контролни ваги што на преглед ги под-

несуваат производителите и лицата 
што поправаат и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

3. Баги со автоматско и полуавтоматско 
функционирање: 
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви 

количества, ваги и машини за пакува-
ње, ваги за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
ти за мерење на кабасти, зрнести, праш-
касти, течни и други материјали со кои 
се мери само еден вид на материјал: 
а) до 50 kg 

Дин/парч. 

90 
420 

600 

' 800 
1.000 

10 
22 
45 
60 

45 
2.100 

300 
450 

180 
220 
450 

2.250 
4.500 

900 

200 
540 

1.350 
6.750 

13.500 

2.700 

500 
1.200 
2.000 

10.000 
15.000 

3.000 
750 

900 
4.500 

900 
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Дин/парч. Дин/парч. 

б) над 50 kg до 500 kg 2.250 
в) над 500 kg 4.500 

2) за преглед на ваги за мерење на еднакви 
количества, ваги и машини за пакува-
ње, ваги за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
ти за мерење на кабасти, зрнести, праш-
касти, течни и други материјали, а со 
кои се мерат повеќе видови материјали: 
а) до 50 kg 1.800 
б) над 50 kg до 500 kg 4.500 
в) над 500 9.000 

3) ваги на транспортна лента 4.500 

Tap. број 12 

1. Справи за мерење на зафатнинска (хекто-
литарска) маса на жито: 
а) од 1/4 dm3 (литри) 200 
б) од 1 dm3 (литри) 250 

2. Справи за мерење на влажноста на жито 750 

Д . М е р и л а н а з а ф а т н и н с к а м а с а 

Tap. број 13 
1. Ареометри (сахариметри, широметри, 

лектодезиметри и уриномери) 90 
2. Алкохолометри 90 
3. Ебулиоскопи 450 
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење 18 

Ѓ ) М е р и л а з а п р и т и с о к 
(напон) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакууммет-
ри, со еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 5, 4, 2, 5, 2 и 1,6 (погонски) 100 

2) манометри за мерење на крвен прити-
сок: 
а) механички 90 
б)електронски 130 

3) манометри за мерење на притисок во 
пневматици (рачни и стационирани) 120 

4) мановакуумметри со класа на точност 5, 
4, 2, 5, 2 и 1,6 (погонски) 160 
5) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 1, 0,6 и 0,5 (прецизни) 240 
6) мановакуумметри со класа на точност 1, 
0,6 и 0,5 (прецизни) 500 
7) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 0,3 0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 700 
8) мановакуумметри со класа на точност 
0,3, 0,25, 0,2 и О, 1 (лабораториски) 800 

Е . М е р и л а н а е н е р г и ј а и н а к о л и ч е с т в о 
н а т о п л и н а 

Tap. број 15 

1. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за 
реактивна електрична енергија со класа на 
точност 3: 
1) монофазно броило со еднотарифен 

бројник 
2) монофазно броило со тарифни или до-
датни направи 
3) трофазно броило со два односно со три 
системи за задвижување и со еднотарифен 
бројник ' 
4) трофазно броило со два односно со три 
системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 

50 

60 

120 

160 

2. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два односно три 
системи за задвижување со еднотарифен 
број ник 900 
2) трофазно броило со два односно три 
системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 1.200 

3. Статистички (електронски) броила за ак-
тивна електрична енергија со класа на точ-
ност 0,2Ѕ (0,2) и 0,5Ѕ (0,5) и статистички 
броила за реактивна електрична енергија: 
1) монофазно броило со еднотарифен 

бројник 900 
2) монофазно броило со тарифни или до-

датни направи 1.200 
3) трофазно броило со еднотарифен број-

ник 1.500 
4) трофазно броило со тарифни и додатни 

направи 1.600 
За преглед на статички (електронски) 
броила што се наменети за мерење на 
електрична енергија во обете насоки 
надоместот од одредбата под 3 на овој 
тарифен број се зголемува за уште 30%. 

4) Мерила за количество на топлина (ка-
лориметри) 1.200 

Ж . М е р и л а н а м о ќ н о с т 

Tap. број 16 

Ватметри: 
1) ватметри со класа на точност 0,5 0,2, 0,1 

и 0,05 за еден мерен опсег 1.400 
2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 

и 1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од овој тарифен број се зголемува за 
уште 100%, односно за секој натамошен 
опсег на кој мерилото се испитува де-
лумно надоместот од овој тарифен број 
се зголемува за уште 10%. 

3 . М е р и л а н а ј а ч и н а т а н а е л е к т р и ч н а 
с т р у ј а 

Tap. број 17 

1. Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трансформатори до SI 

3,6 за основен опсег: 
а) до 1 ООО А номинална струја 120 
б) над 1 ООО А до 5 ООО А 170 
в) над 5 ООО А до 10 ООО А 250 
За секој натамошен опсег или друго јад-
ро надоместот од одредбата под 1 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 42 

2) струјни мерни трансформатори преку 
SI 3,6 според напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор од редот на 

напон SI 38 210 
б) струен трансформатор од редот на 

напон SI 72,5 и SI 123 825 
в) струен трансформатор SI 245 2.250 
г) струен трансформатор SI 420 3.000 

За секој натамошен опсег или. друго 
јадро надоместот од одредбата под 2 
на овој тарифен број се зголемува за 
уште 10%. 

2. Амперметри: 

1) амперметри со класа на точност 0,5,0,2, 
0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 1.400 
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Дин/парч. 

2) амперметри со класа на точност 5, 2,5, 
1,5 и 1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно надомест 
тот од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

Ѕ . М е р и л а н а е л е к т р и ч е н н а п о н 

Tap. број 18 

1. Нагонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори спо-

ред напонот: 
а) трансформатор SI 38 120 
б) трансформатор SI 123 1.125 
в) трансформатор SI 245 1.200 
г) трансформатор SI 420 2.250 

За секој натамошен опсег или друго 
наменување надоместот од одредба-
та под 1 на овој тарифен број се зго-
лемува за уште 10%. 

2) капацитивни напонски трансформато-
ри: 
за капацитивни напонско трансформа-
тори надоместот изнесува 50% повеќе 
од износите предвидени во одредбата 
под 1 на овој тарифен број, а според ис-
тиот ред на напонот 

2. Волтметри 

1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 
0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 1.400 

2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 
1,5 и 1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува, надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото делумно се испитува надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

2. Механички и електромеханички секундо-
мери 

3. Електронски секундомери со сметач и без 
сметач на грешка 

4. Механички часовници за паркирање на 
возила 

5. Електронски часовници за збирно парки-
рање на возила на паркиралишта и во га-
ражи 

6. Вибрографи 

К . М е р и л а н а б р з и н а 

Tap. број 21 

1. Хронота.хографи 
2. Мерила -за контрола на брзината на вози-

ла во движење (Доплерови радари и сл.): 
1) ако прегледот се врши со споредбен ме-

тод 
2) ако прегледот се врши по апсолутен ме-

тод' 

Дин/парч. 

130 

900 

90 

450 
900 

Дин/парч. 

450 

2.000 

5.000 

Л . М е р и л а н а т е м п е р а т у р а 

Tap. број 22 

Термометри: 

1) медицински термометри за мерење на 
телесната температура (хумани и вете-
ринарски) 

2) термометри за инкубатори 
9 

27 

II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

Tap. број 23 

Дин/парч. 

И . М е р и л а н а е л е к т р и ч н а о т п о р н о с т 

Tap. број 19 

1. Омметри: 
1) омметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 

и 0,05 за еден мерен опсег 1.400 
2) омметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 

1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото делумно се испитува надомес-
тот од одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

2. Мерила за отпорност на заземјување 450 
3. Мерила за отпорност на клучка 450 

Ј . М е р и л а н а в р е м е 

Tap. број 20 

1. Вклопни часовници со вклопник за макси-
мум и без вклопник за максимум 160 

1. За дотерување на контролни тегови со 
(класа на точност Mi) што ги употребу-
ваат производителите и лицата што по-
праваат и преправаат вага и тегови, за 
секој тег 

2. За дотерување на аналитички тегови (со 
класа на точност Fi и Њ), за секој тег 

3. За контролни тегови (со класа на точност 
Mi) на единицата на контролата на мери, 
што ги користат производителите и лица-
та што поправаат или преправаат мерила, 
а што се должни да и обезбедат на едини-
цата на контролата на мери опрема за 
вршење на прегледи, надоместот се напла-
тува по килограм и по започнат ден 

4. За користење на специјално возило за пре-
глед на ваги на единицата на контролата 
на мери надоместот се наплатува по ден 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи 
на мерила со возило на единицата на кон-
тролата на мери надоместот се наплатува 
по еден километар 

Динари 

13 

18 

0,50 

12.000 

80." 

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

Е. п. бр. 397 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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778. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), во 
согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85 и 52/85) и Резолуцијата за опште-
ствено-економскиот развој и економската политика на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 
година, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84), врз основа 
на согласност од надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИ-
ОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 

на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85, 40/85, 57/85), во точ-
ка 2 став 1 бројот: „358.800,000.000" се заменува со бројот: 
„378.800,000.000". 

Во одредбата под 2 бројот: „287.712,200.000" се заме-
нува со бројот: „307.712,200.000". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 408 
14 ноември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

779. 
Врз основа на чл. 7 и 27 став 1 под 7) од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 2/77, 59/81,9/84 70/84), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОГА БАНКАТА СЕ СМЕТА 
НЕЛИКВИДНА И ЗА МЕРКИТЕ СПРЕМА НЕЛИК-

ВИДНА БАНКА 
1. Во Одлуката за утврдување на поблиските услови 

кога банката се смета неликвидна и за мерките спрема не-
ликвидна банка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/85) во 
точка 2 став 1 одредбата под 5) се менува и гласи: 

"5) кога има втасани ненамирени обврски спрема 
странство и кога за намирување на тие обврски девизи 
обезбедуваат овластените банки чие седиште е во републи-
ката, односно во автономната покраина, како и сите оп-
штествени правни лица во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во согласност со член 3 ст. 4 и 6 од 
Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83, 70/83 и 25/85)". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 105 
18 ноември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с.р. 

780. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85 и 52/85), Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85, 
40/85 и 57/85) и точка 7 на Одлуката за критериумите за 
замена на кредити од примарната емисија за селективни 
намени со монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на'СФРЈ“, бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-СТЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-

тарно-кредитната политика во 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 12/85, 15/85, 25/85, 32/85, 45/85, 57/85, 
и 59/85) во точка 25 во став 2 по зборот: „пченка“, се дода-
ваат зборовите: „-во височина до 70%". 

2. Во точка 29 во став 3 по зборот: „пченка“ се дода-
ваат зборовите: ,,-во височина до 70%,". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 106 
1-9 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с.р. 

781. 
Врз основа на член 40 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во спогодба со стопанските комори 
на републиките и стопанските комори на автономните по-
краини, Стопанската комора на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УВОЗОТ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО 
ОДРЖАНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ИЛИ ВРЗ ОСНОВА 
НА ПРИСОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОД ОПРЕДЕЛЕН 

НАЈМАЛ БРОЈ ПОНУДУВАЧИ 
1. Во Одлуката за увозот на стоки врз основа на 

претходно одржано јавно наддавање или врз основа на 
присобирање на понуди од определен најмал број понуду-
вачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78), во точка 3 бро-
јот: „1,000.000", се заменува со бројот: „12,000.000", а бро-
јот: „500.000", се заменува со бројот: „6.000.000". 

2. Во точка 6 став 1 се додаваат нови одредби 9 и 10 
кои гласат: 

„9) Увозот на опрема за специфични потреби на орга-
ните за внатрешни работи во општествено-политичките 
заедници; 
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10) Увозот на бродови.". 
3. Точка 14 се менува и гласи: 
„14. Организацијата на здружен труд е должна да ги 

запознае домашните производители со условите на наме-
руваната набавка и тоа со оглас во „Гласник на Стопан-
ската комора на Југославија“ најмалку 30 дена пред рас-
пишувањето на јавното наддавање.". 

4. Во точка 15 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Ако домашните и странските понудувачи понудат 

еднакви услови, предност имаат домашните производите-
ли“. 

Досегашниот став 1 станува став 2. 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 

Бр. 0210/118 
19 септември 1985 година 

Белград 

Претседавач 
на XX седница на Собрание-

то на СКЈ, 
Јосип Прка, с. р. 

782. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за вршење на 

внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), сојузниот 
секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАС-
ТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 

Образецот на легитимацијата што им се издава на ов-
ластените службени лица во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи (во натамошниот текст: службена леги-
тимација) содржи: 

1) на првата надворешна страна од образецот, во гор-
ниот лев агол натпис: „СФР ЈУГОСЛАВИЈА“ - со лати-
ница и кирилица и: „ССВР" - на сите јазици и писма на 
народите на Југославија. Насреде е втиснат грбот на 
СФРЈ, а под грбот - називот на образецот: „СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА“ - со латиница; 

2) на првата внатрешна страна место за: фотографи-
ја, во големина 2,5 х 3 cm; запишување на името и прези-
мето на лицето на кое му се издава службената легитима-
ција, регистарски број и датум на издавањето; отпечаток 
на службениот печат и потпис на сојузниот секретар за 
внатрешни работи. На истата страна се отпечатени озна-
ките на серијата и серискиот број на службената легитима-
ција; 

3) на втората внатрешна страна се отпечатени на ја-
зиците на народите на Југославија овластувањата на лице-
то на кое му се издава службената легитимација, во тек-
стот кој гласи: 

„Имателот на оваа легитимација е овластен во случа-
ите предвидени со законот да легитимира граѓанин и да 
го приведе до надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и 
други простории, да се задржи во нив и да изврши претрес 
и без наредба од надлежниот орган, да носи огнено оружје 
и да го употреби, да се послужи со туѓо сообраќајно сред-
ство и со средство на врски“. 

Член 2 

Текстот на првата внатрешна страна од образецот на 
службената легитимација се печати на српскохрватски ја-
зик, со латиница. 

Член 3 

Образецот на службената легитимација е во големи-
на од 6,0 х 9,5 cm. 

Надворешните страни на образецот на службената 
легитимација се пресвлечени со кожна обвивка во темно-
-сина боја, а внатрешните се од хартија во светло-сина бо-
ја што е налепена од внатрешната страна на обвивката. 

Член 4 

Образецот на службената легитимација е отпечатен 
кон овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 5 

За издадените службени легитимации се води евиден-
ција. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: име и 
презиме на лицето на кое службената легитимација му е 
издадена, регистарски број, датум на издавањето, ознака 
на серијата и сериски број на службената легитимација и 
рубрика за забелешки. 

Член 6 

Ако овластеното службено лице ја изгуби службената 
легитимација или на друг начин ќе остане без неа, должно 
е за тоа веднаш да го извести раководителот на организа-
ционата единица во која врши задачи и работи. 

Член 7 

Овластеното службено лице на кое ќе му престане ра-
ботниот однос во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи или кое ќе биде распоредено на задачите и работи-
те на кои нема својство на овластено службено лице, е 
должно да ја предаде службената легитимација при прие-
мот на решението за престанокот на работниот однос, од-
носно решението за распоредување на други задачи и ра-
боти. 

Член 8 

Службените легитимации издадени на образецот про-
пишан со Правилникот за образецот на легитимацијата на 
овластените службени лица на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/74), 
важат и по влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот на легити-
мацијата на овластените службени лица на Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 35/74). 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

П. бр. 22-28/2 
25 ноември 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 



(прва внатрешна страна) 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 43 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ 
СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИ-
ЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Покраинскиот секретар за финансии на САП Војво-

дина, со предлог поведе постапка за оценување на закони-
тоста на член 43 од Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80, 38/80, 17/81, 31/81, 
31/82, 20/83 и 12/84), бидејќи смета дека овие одредби се 
несогласни со член 13 од Законот за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот. Имено, според наводите из-
несени во предлогот, оваа несогласнот се состои во тоа 
што во став 1 од член 43 не се споменува организација на 
здружен труд, па со тоа, според мислењето на предлага-
чот, е изразена интенција со оваа одредба организациите 
на здружен труд да се изземаат од обврската за плаќање , 
на данокот на промет за производите што ќе ги изработат 
за сопствена употреба, за разлика од занаетчиите за кои, 
во став 2 на член 43, е пропишана обврска за плаќање на 
данокот на промет и во случајот кога ќе изработат алат за 
сопствена употреба. 

2. Во став 1 на член 43 од оспорениот правилник е ут-
врдено дека граѓаните и граѓанските правни лица кои од 
набавениот материјал, делови и др. сами ќе изработат 
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производи, или за чија сметка ќе се изработат производи 
на чијшто промет е воведено плаќање на данокот на про-
мет, а кои тие производи ги користат за сопствена употре-
ба односно потрошувачка, а се даночни обврзници во 
смисла на член 13 став 1 од Законот, се должни на тие про-
изводи да го платат пропишаниот данок на промет на 
производи. Согласно со член 33 од Законот, за тие произ-
води, ако подлежат на обврска за регистрација, не може да 
се изврши регистрација без доказ за уплатениот данок на 
промет на производи. 

Во член 13 на Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот е утврдено дека даночен обврзник на 
данокот на промет на производи е и секоја организациј,а 
на здружен труд односно друго правно лице, или граѓа-
нин, кои производите од сопствено производство, или уве-
зените, или на друг начин набавените производи, на чиј-
што промет е определено плаќање на данокот на промет 
на производи, ќе ги употребат за други цели, освен за це-
лите од член 6 на овој закон (во кој е утврдено дека данок 
на промет не се плаќа на репродукционен материјал, опре-, 
ма, алати, машини и уреди). 

Правилникот, кој ја содржи оспорената одредба, го 
донесе сојузниот секретар за финансии врз основа на член 
59 од Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, со кој му е дадено овластување да донесе по-
блиски прописи за примена на одредбите од овој закон 
што се однесуваат на производите и услугите на чијшто 
промет се плаќа данок на промет. 

Тргнувајќи од наведените законски одредби, според 
оцената на Уставниот суд на Југославија, во оспорените 
одредби на Правилникот не се утврдени обврзниците на 
данокот на промет, предметот на оданочување и времето 
на настанување на даночната обврска, туку, врз основа на 
овластувањето од член 59 на Законот, поблиску е уредена 
примената на законските норми, па одредбите на член 43 
се согласни со чл. 13 и 59 од Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот. 

Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југо-
славија за оценување на законитоста на одредбите на член 
43 од оспорениот правилник, е. донесен нов правилник, во 
кој ставот 2 на член 43 од оспорениот правилник е избри-
шан. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, на седницата од 9 јули 1985 година, 
едногласно донесе: 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на покраинскиот секретар за 

финансии на САП Војводина да се утврди дека одредбите 
од став 1 на член 43 од Правилникот за примена на даноч-
ните стапки и за начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на производи и ус-
луги, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80, 38/80, 17/81, 
31/81, 31/82,20/83, 12/84 и 31/85) се несогласни со член 13 
од Законот за оданочување на производи и услуги во про-
метот. 

2. Се запира постапката за оценување на законитоста 
на став 2 од член 43 на Правилникот. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Уставниот суд на Југославија д-р Јосиф Трајковиќ и су-
дии : Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Рамадан Врани-
ќи, Иван Франко, Јаким Спировски, Воислав Ракиќ, 
Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Славко Кухар и Ду-
шан Штрбац. 

У бр. 381/84 
9 јули 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Јосиф Трајковнќ, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод зг 

статистика се назначува Предраг Божовиќ, самостоен со 
ветник - шеф на служба во Сојузниот завод за статистика. 

С.п.п. бр. 1751 
31 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните организ на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи се назначува Душан Штрбац, началник - ополно-
моштен министер на управа во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

С.п.п. бр. 1752 
31 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршеа 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен сове! 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод з | 

статистика се назначува м-р Петар Ракиќ, самостоен со! 
ветник - шеф на служба во Сојузниот завод за статистика. 

С.п.п. бр. 1753 I 
31 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребра к, с.р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

статистика се назначува д-р Срѓан Богосавлевиќ, самосто-
ен советник во Сојузниот завод за статистика. 

С.п.п. бр. 1754 
31 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

статистика се назначува Борислав Бркиќ, шеф на Бирото 
на директорот на Сојузниот завод за статистика. 

С.п.п. бр. 1755 
. 31 октомври 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

773. Закон за гаранција на федерацијата за обврски-
те по Договорот за повеќегодишен аранжман 
за рефинансирање помеѓу Народната банка на 
Југославија и други определени банкарски ор-
ганизации како обврзник и застапник на дове-
рителите, и на странските комерцијални банки, 
како доверители 1625 

774. Закон за привремени мерки за намирување на 
определени девизни побарувања 1626 

775. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
целите и задачите на'заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1985 година 1630 

776. Одлука за одобрување на Измената на Финан-
сискиот план на Сојузната дирекција за сто-
ковни резерви за 1985 година 1631 

777. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за височината и начинот на плаќање надомест 
за покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мос-
три на референтни материјали и мерила 1631 

778. Одлука за измена на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година 1635 

779. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на поблиските услови кога банката се смета не-
ликвидна и за мерките спрема неликвидна бан-
ка 1635 

780. Одлука за дополненија на Одлуката за меркиве 
за спроведување на монетарно-кредитната по-
литика во 1985 година 1635 

781. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за увозот на стоки врз основа на претходно 
одржано јавно наддавање или врз основа на 
присобирана на понуди од определен најмал 
број понудувачи 1635 

782. Правилник за образецот на легитимацијата на 
овластените службени лица во Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи 1636 

Одлука за оценување на законитоста на член 43 од 
Правилникот за примена на даночните стапки 
и за начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и плаќање на данокот на промет на про-
изводи и услуги 1637 

Назначувања и разрешувања 1638 
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