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150. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), на 
предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1984 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се регулираат купувањето и про-
дажбата на девизи на единствениот девизен пазар помеѓу 
основните и другите организации на здружен труд и други 
општествени правни лица, од една страна (во натамошни-
от текст : организациите на здружен труд ) и банките ов-
ластени за работи со странство, од друга страна (во ната-
мошниот текст: овластените банки), помеѓу овластените 
банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок на де-
визниот пазар, како и помеѓу Народната банка на Југосла-
вија и овластените банки на меѓубанкарскиот состанок на 
девизниот пазар. 

Купувањето и продажбата на девизи во непосредните 
контакти помеѓу овластените банки, помеѓу овластените 
банки и организациите на здружен труд и купувањето на 
девизи од страна на Народната банка на Југославија се 
врши според важечките курсеви и продажните курсеви од 
Листата на курсевите на меѓубанкарскиот состанок. 

Купување и продажба на девизи на меѓубанкарскиот 
состанок на девизниот пазар се врши: 

1) помеѓу Народната банка на Југославија и овласте-
ните банки по горните или долните курсеви од Интервен-
ционата курсна листа на Народната банка на Југославија 
и Ориентационата курсна листа на Народната банка на Ју-
гославија; 

2) помеѓу овластените банки по курсевите во рамките 
на распонот помеѓу долните и горните курсеви од Интер-
венционата курсна листа на Народната банка на Југосла-
вија и Ориентацијата курсна листа на Народната банка 
на Југославија. 

I. Купување и продажба на девизи по основ на за-
должителна продажба на девизи над утврдените репродук-

циони потреби 

2. Организациите на здружен труд што остваруваат 
девизи почнувајќи од 1 јануари 1984 година се должни, 
согласно со член 69а став 4 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство'(во натамошниот 
текст: Законот), износот на девизи над општествено при-
знатите репродукциони потреби да и го продаваат на ов-
ластената банка веднаш, а најдоцна во рок од два дена од 
денот на приливот на девизите заради вклучување во теко-
вите на единствениот девизен пазар. 

Овластената банка кај која се води девизната сметка 
е должна веднаш при одобрувањето на приливот на девиз-
ната сметка на односната организација на здружен труд, 

износот на девизите од став 1 на оваа точка да го издвои 
на посебна сметка што задолжително ја отвора за тие 
средства. 

За противвредноста на девизите издвоени во смисла 
на став 2 од оваа точка, овластената банка на организаци-
јата на здружен труд истовремено и дозначува динарска 
противвредност за дефинитивно откупените девизи во ко-
рист на нејзината жиро-сметка: 

3. Девизите откупени по основ на точка 2 став 1 од 
оваа одлука, овластената банка е должна веднаш, а нај-
доцна во рок од пет дена од денот на откупот на тие деви-
зи, да ги продаде на единствениот девизен пазар за оп-
штествено признатите репродукциони потреби на органи-
зациите на здружен труд. 

Овластената банка може да купува девизи на един-
ствениот девизен пазар само за конкретни плаќања спре-
ма странство кои втасуваат во рок од два наредни работ-
ни дена од денот на купувањето на девизите. 

4. Овластените банки можат на единствениот девизен 
пазар да купуваат и да продаваат девизи само заради из-
вршување на конкретни налози за плаќање спрема стран-
ство во рамките на општествено признатите репродукцио-
ни потреби на организациите на здружен труд, и тоа по 
следниот редослед: 

1) за плаќање на обврските по кредити спрема стран-
ство; 

2) за плаќање на конвенциски обврски во странство; 
3) за плаќање аванс за стоковни кредити; 
4) за плаќање на репродукционен материјал кој 

служи за производство заради извоз; 
5) за други репродукциони потреби. 

Овластените банки можат во непосредни контакти и 
на меѓубанкарскиот состанок на .девизниот пазар да купу-
ваат и продаваат девизи заради извршување на обврските 
спрема овластените банки во земјата создадени во соглас-
ност со одредбите на Одлуката за регулирање на изворите 
и начинот на враќање на девизи на овластените банки кои 
од својот вкупен девизен потенцијал ги платиле фиксните 
и гарантираните обврски за сметка на определени општес-
твени правни лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83). 

Овластената банка што купува девизи е должна на 
овластената банка која продава девизи да и поднесе пис-
мен доказ за кои намени од ст. 1 и 2 на оваа точка купува 
девизи. 

5. Овластената банка е дожна за секоја организација 
на здружен труд посебно да обезбеди евиденција за отку-
пените девизи и за продадените девизи по намените од 
точка 4 ст. 1 и 2 на оваа одлука. Документацијата врз ос-
нова на која е извршен откупот односно продажбата на де-
визи, се држи средена кон таа евиденција за потребите на 
контролата. 

II. Купување и продажба на девизи со право на реоткуп 

6. Дел од девизите што ги задржува за своите општес-
твено признати репродукциони потреби, организацијата 
на здружен труд може да и продаде од својата девизна 
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сметка на овластената банка кај која се води девизната 
сметка, а овластената банка е должна понудениот износ на 
девизи да го откупи. 

Ако продажба и откуп на девизи во смисла на став 1 
од оваа точка се врши врз основа на купопродажен д о т -
вор склучен помеѓу организација на здружен труд и овлас-
тената банка, овластената банка е должна за вредноста на 
купените девизи од став 1 на оваа точка, на организација-
та на здружен труд да и отвори посебна „евиденциона де-
визна сметка" заради остварување на правото на повторен 
откуп на девизи. 

7. Овластената банка на посебна девизна сметка I и 
води девизите откупени во смисла на член 74 од Законот. 

8. Девизите од точка 6 на оваа одлука овластената 
банка може да им ги продава на организациите на 
здружен труд или на овластените банки непосредно, и на 
меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар за конкрет-
ни плаќања што втасуваат во рок од два наредни дена 
пред денот на втасувањето на плаќањето. 

Овластената банка што им продава девизи на овлас-
тените банки, со заклучница го утврдува рокот за повто-
рен откуп на девизи за потребите на организациите на 
здружен труд што ги продале девизите. 

Овластената банка може да купува девизи само за 
втасани конкретни плаќања спрема странство што втасу-
ваат во рок од два наредни работни дена, сметајќи од де-
нот на купувањето на девизите, и тоа за потребите на ор-
ганизациите на здружен труд, кои во смисла на член 74 од 
Законот продале девизи со право на повторен откуп, и во 
истиот рок да го изврши плаќањето спрема странство. 

9. Овластената банка која не е во можност на органи-
зацијата на здружен труд да и обезбеди динамика на реот-
куп на девизи во договорениот рок, ќе побара од Народна-
та банка на Југославија привремна девизна позајмица. 

III. Купување и продажба на девизи од страна на народна-
та банка на Југославија 

10. Народната банка на Југославија купува девизи 
што ги остварува федерацијата и нејзините органи и орга-
низации, како и од овластените банки непосредно и на ме-
ѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. 

Народната банка на Југославија купува девизи непос-
редно од овластените банки, кога е во прашање извршува-
ње на обврските на овластените банки да извршат пренос 
и продажба на девизи во согласност со одредбите на член 
696 од Законот, чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во 
конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/83, 70/83) и член 9 од Законот за вршење на менувачки 
работи и за прометот на ефективни странски пари во Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82), како и во 
согласност со прописите донесени врз основа на тие од-
редби од законите. 

11. Народната банка на Југославија на меѓубанкар-
скиот состанок на девизниот пазар го откупува вишкот на 
понуда на девизи, бесповратно, со тоа што така откупени-
те девизи ги изнесува на меѓубанкарскиот состанок на де-
визниот пазар. 

12. Народната банка на Југославија продава девизи 
за потребите на федерацијата и нејзините органи и орга-
низациии при вршењето платен промет со странство за 
нивни потреби или на овластените банки кога овластената 
банка врши платен промет за потребите на федерацијата и 
на нејзините органи и организации, како и на меѓубанкар-
скиот состанок на девизниот пазар. 

Народната банка на Југославија продава девизи за 
потребите на плаќањата на федерацијата и на нејзините 

органи и организации од делот на /^визниот прилив што 
се обезбедува во согласност со одредбите на член 696 од 
Законот и во рамките на утврдените права на купување де-
визи во согласност со прописите донесени врз основа на 
чл. 25 и 72 од Законот. 

На меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар 
Народната банка на Југославија продава девизи што се 
обезбедени за потребите на плаќањата утврдени во пропи-
сот што се донесува врз основа на член 696 од Законот и 
по редот на првенство за користење на тие девизи утврден 
во прописот .донесен врз основа на член 696 став 5 од Зако-
нот. 

13. Девизите откупени во смисла на точка 11 од оваа 
одлука Народната банка на Југославија им ги продава на 
овластените банки на меѓубанкарскиот состанок на девиз-
ниот назар за плаќање на општествено признатите репро-
дукциони потеби, во согласност со одредбите на точка 3 
став 2 и точка 4 од оваа одлука, со тоа што продажба 
првесгвено се врши за плаќање на обврските утврдени во 
член 69а став 6 алинеја трета од Законот. 

14. Упатство за спроведувањето на оваа одлука, по 
потреба издава Народната банка на Југославија. 

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

Е. II. б р . 115 
15 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планина, е. р. 
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Врз основа на член 221 став 1 точка 5 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), по претходно приба-
вено мислење од Стопанската комора на Југославија, пре-
тседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВКУПНОТО ТРАЕЊЕ НА ВРЕМЕТО НА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ВОЗИЛО, ЗА ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ И 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПА-
ЖИ НА ВОЗИЛАТА, ВО ОБЕМ ШТО ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗ-
БЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОЗИЛО 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат условите 

и критериумите за определување и следење на вкупното 
траење на времето на управување со моторно возило и од-
морите на возачите во врска со управувањето со моторно 
возило и начинот на работа на удвоените екипажи на вози-
лата во сообраќајот на патиштата, во обем што влијае врз 
безбедноста на управувањето со возило. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат врз воз-

ачите што управуваат со автобус, со товарно возило или 
со група возила, чија најголема дозволена маса надминува 
3.500 ке. 

Одредбата на став 1 од овој член не се применува врз 
возачите на моторни возила на: вооружените сили на 
СФРЈ, органите за внатрешни работи, службите за итна 
помош, пожарникарските служби и јавниот градски пре-
воз на пантици. 
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Член 3 
Долунаведенте изрази, употребени во овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
- „непрекинато управување од пет часови" е време за 

кое возачот управувал со возилото без прекин (ефективно 
возење) или со прекини на возење помало од половина час 
во текот на 24 часа; 

- „прекин на возењето" е време за кое возачот преста-
нал да управува со моторното возило подолго од полови-
на час и го опфаќа времето за подготвување и распремува-
ње на возилото, за натовар и истовар на стоки, за влез и 
излез на патници, за поправки на возилото и товар на па-
тот, времето на чекање на натовар и истовар на стоки и 
времето на чекање на граничен премин, како и прекин или 
забрана на сообраќајот поради временските прилики и 
други услови на патиштата; 

- „вкупно траење на времето на управувањето" е 
збир на времињата на непрекинати управувања со возило-
то во текот на 2.4 часа; 

- „време на патувањето" е збир на времињата на уп-
равување на возачот и на вториот возач со моторното воз-
ило (при удвоен екипаж) и на сите прекини на возењето 
подолги од половина час; 

- „одмор" е непрекинат временски период подолг од 
половина час кога возачот не ги врши активностите во 
врска со работата на моторното возило; 

- „одмор во текот на работното време" претставува 
прекин на возењето подолго од половина час заради од-
мор и јадење; 

- „дневен одмор" претставува прекин на работното 
време на возачот заради спиење и одмор. 

Член 4 
Возачот на автобус, на товарно моторно возило или 

на група возила, чија најголема дозволена маса надмину-
ва 20 тони, по поминати 500 к т во текот на 24 часа, мора 
да го прекине возењето или да биде заменет со вториот 
возач, па и кога таа релација ќе ја помине за помалку од 8 
часа на управување со возилото. 

Член 5 
Ако возачот управува со повеќе моторни возила во 

текот на 24 часа, вкупното траење на времето на управува-
ње претставува збир на времињата на управување со сите 
тие возила. 

Член 6 
Возачот мора да го прекине возењето и во текот на 

работното време да користи одмор од најмалку половина 
час, најдоцна по пет часа непрекинато управување со вози-
лото. 

Дневниот одмор возачот го користи на крајот на ра-
ботното време по вкупното траење на времето на управу-
вање со возилото од осум часа односно по поминати 500 
к т пат во текот на 24 часа. 

Член 7 

При удвоен екипаж на возилото во кое се наоѓа вгра-
дено лего за одмор, возачот може да користи одмор од по-
ловина час по непрекинато управување со возилото од пет 
часа или да биде заменет со вториот возач. 

Ако возачот по непрекинато управување со возилото 
од пет часа му го предал возилото на управување на вто-
риот возач (при удвоен екипаж), по истекот на пет часа не-
прекинато управување со возилото вториот возач ќе по-
стапи во смисла на став 1 од овој член. 

Член 8 
Возачот при удвоен екипаж кој со возилото управу-

вал непрекинато најмногу пет часа, може по одмор од нај-
малку половина час да продолжи да управува со возилото 
најмногу уште три часа. 

Член 9 
Возачот кој управува со автобус, со товарно моторно 

возило или со група возила, чија најголема дозволена ма-
са надминува 20 тони, кој за осум часа во текот на 24 часа 
може да помине повеќе од 500 к т пат, дневниот одмор мо-
ра да го користи најдоцна по поминати 500 к т пат однос-
но по осум часа управување со возилото. 

Член 10 
АКО ВО управувањето со возилото во кое не се наоѓа 

вградено легло кое овозможува одмор во лежечка по-
ложба, се менуваат двајца возачи, секој возач мора да има 
непрекинат одмор од најмалку десет часа во текот на 27 
часа патување. 

Член И 
Во моторно возило со возачот кој управува со вози-

лото треба да се наоѓа и вториот возач (удвоен екипаж) од 
почетокот на управувањето со возилото или возачот кој 
управува со возилото да се замени со вториот возач: 

1) ако во текот на 24 часа во сообраќајот се користи 
моторно возило по осум часа вкупно траење на времето 
на управувањето со возилото од страна на првиот возач; 

2) ако автобус, товарно возило или група возила чија 
најголема дозволена маса надминува 20 тони, во текот на 
24 часа преминува растојание од 500 к т . 

Член 12 
Ако ВО моторното возило се наоѓаат двајцата возачи 

(удвоен екипаж), начинот на работа на удвоениот екипаж 
се утврдува според должината на релацијата што возило-
то ја преминува, времето на управувањето со возилото и 
опременоста на возилото односно според тоа дали во воз-
илото се наоѓа или не се наоѓа уредно легло кое му овоз-
можува на еден од возачите, додека возилото мирува, да 
се одмора во лежечка положба. 

Член 13 
Ако возачот не може да стигне до соодветно стоја-

лиште или до местото на определувањето по осум часа уп-
равување со возилото, времето на управувањето со вози-
лото може да се продолжи најмногу 30 минути, и тоа нај-
многу двапати во текот на една седмица, со тоа што вкуп-
ното време на управување со возилото не може да биде 
подолго од 48 часа во текот на седмицата. 

Возачот мора да го прекине возењето ако ниту по 
продолжувањето на времето на управување со возилото 
од 30 минути не може да стигне до стојалиштето или до 
местото на определувањето во смисла на став 1 од овој 
член. 

Член 14 
Во индивидуалната контролна книшка за возач на 

моторно возило во сообраќајот на патиштата, возачот на 
моторно возило го запишува прегледот на својата актив-
ност, часовите на одмор и прекините на возењето во текот 
на работното време. 

Одредбата на став 1 од овој член не се применува на 
возачот на моторно возило во редовен линиски сообраќај. 

Член 15 
Возачот и вториот возач (удвоен екипаж) во индиви-

дуалната контролна книшка за возач на моторно возило 
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во сообраќајот на патиштата го запишуваате времето на 
одморот во рубриките со предвидените симболи за одмор, 
и тоа во текот и на крајот на секој временски период на 
кој се однесува (дневен одмор, вкупно траење на дневниот 
одмор пред почетокот и во текот на својот работен ден). 

Податоците од индивидуалната контролна книшка 
за возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата 
морат да се слагаат со податоците што ги регистрира 
влошката на тахографскиот уред. 

Член 16 
Индивидуалната контролна книшка за возач на мо-

торно возило во сообраќајот на патиштата се изработува 
според образециот што е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Димензиите на индивидуалната контролна книшка се 
210 шш х 148 шш. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1984 

година. 

Бр. 470 
6 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за сообраќај 

и врски, 
м-р Назми Мустафа, е. р. 
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152. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски издаваа 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Реден Воздухопловно Во зимскиот период Во деновите Во летниот период Во деновите 
број пристаниште (од 1 ноември 1 -понеделник (од 27 март 1-понеделник 

до 26 март) 2-вторник до 31 октомври) 2-вторник 
3-среда 3-среда 
4-четврток 4-четврток 

од ДО 5-петок од до 5-петок 
часот часот 6-сабота часот часот 6-сабота 

7-недела 7-недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Белград" 05,30 24,00 1,3,5 05,30 23,30 1,2,3,4,5,6,7 
05,30 23,00 2,4,6,7 

23,30 1,2,3,4,5,6,7 

2 „Загреб" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Сплит" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
4 „Љубљана" 06,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
5 „Дубровник" 07,00 22,00 1,3,4,6,7 06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 

07,00 19,00 2 
1,2,3,4,5,6,7 

07,00 21,00 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 „Титоград" 06,45 22,00 1Д4 06,00 22,00 1,2,3,4,5 „Титоград" 
06,45 21,оо 3 07,00 09,00 6 
06,45 21,30 5 20,00 22,00 6,7 
06,45 08,30 6 

7 „Сараево" Во зимскиот период (од 1 ноември до 14 
јануари и од 1 март до 26 март) 
06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
Во зимскиот период 
(од 15 јануари до 28 февруари) 
00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 

8 „Скопје" 06,00 22,30 1,2,3,4,5 06,00 22,30 1,2,3,4,5 
06,00 08,00 6,7 06,00 08,00 6,7 
16,00 22,30 6,7 16,00 22,30 6,7 

9 „Тиват" Во летниот период 
(од 27 март до 1 мај) 

07,00 15,00 1,2,3,4,5,6,7 06,30 18,30 1,2,3,4,5,6,7 
Во летниот период 
(од 2 мај до 31 октомври) 
06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7 

10 „Охрид" 07,00 14,00 1,2 11,00 14,00 1 „Охрид" 
08,00 12,00 3,5 06,15 ' 08,00 2,3 
08,00 14,00 4 07,00 10,00 4,5 
17,00 20,00 ' 3 18,30 21,00 1,2,3 
17,00 19,00 5 16,30 19,00 5 

Во летниот период 
(од 6 мај до 7 октомври) 

08,30 11,30 • 7 
И „Задар" 06,00 08,30 1,4 06,30 08,30 1 „Задар" 

06,00 12,00 2 05,30 12,00 2 
06,00 07,30 3,5,6 06,00 10,30 3 
19,45 21,00 1,2,4 06,00 08,30 4 
18,15 20,30 3 06,00 10,00 5 
19,00 21,00 5 05,30 08,30 6 
18,45 20,00 7 06,00 10,30 7 18,45 

14,30 16,30 3 
11,30 17,30 4 
17,30 22,00 1 
20,00 22,15 2 

. 21,00 22,15 3 
20,00 21,30 4 
17,30 22,30 5 
20,30 22,00 6 
17,30 23,30 7 

12 „Риека" 07,00 09,00 1,2,3,5 07,00 20,55 1,3 
19,00 21,00 1,3,4,5,6 07,00 19,00 2 
16,30 18,30 7 09,00 20,55 4,5,6,7 

Во летниот период 
(од 27 март до 30 април) 

13 „Пула" 06,00 08,15 1,2,3,5 06,00 09,00 1 „Пула" 
07,30 09,15 4 05,00 08,00 2,3,5 
18,45 21,30 1,4,5 05,00 07,00 4 
18,45 20,15 2 19,00 23,00 1 
17,15 21,30 3 21,30 23,00 2 
19,30 21,30 6 19,00 22,00 3 
17,00 19,00 7 19,00 21,30 4 17,00 19,00 

17,30 21,00 5 
19,00 21,00 6,7 
Во летниот период 
(од 1 мај до 31 октомври) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

06,00 23,00 1 
05,00 23,00 2,5 
05,00 22,00 3,4 
06,30 23,00 6,7 

14 „Приштина" 06,30 10,10 1,3 05,30 09,00 1 
19,00 22,30 1,3,5 06,00 09,00 2,3 1,3,5 

17,30 21,00 1,2 
20,00 22,00 3 
18,30 21,00 4 
06,00 08,00 4 
19,30 22,00 5 

15 „Марибор" 06,00 12,00 1,2,3,4,5 06,00 12,00 1,2,3,4,5 
18,00 22,00 1,2,3,4,5 18,00 22,00 1,2,3,4,5 

Во летниот период (од 2 јуни до 30 сеп-
тември) 
06,00 09,00 6,7 

16 „Мостар" 07,00 14,00 1,2,3,4,5 05,30 08,30 1,2,4,5 1,2,3,4,5 
18,30 21,00 2,4 
20,30 23,00 1,5 
07,00 12,00 3,6 
14,00 19,00 3,6 
Во летниот период 
(од 27 март до 14 јуни и од 16 септември 
до 31 октомври) 

17 „Осиек" 06,00 11,00 1,2,3,4,5 06,00 11,30 1,2,3,4,5 
16,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 16,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 

Во летниот период (од 15 јуни до 15 сеп-
тември) 
06,00 1.1,30 1,2,3,4,5 
06,00 07,00 6 
06,00 08,00 7 
16,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 

Во зимскиот период (од 1 ноември до Во летниот период (од 27 март до 30 сеп-
29 февруари) тември) 

18 „Порторож" 08,00 15,00 1,3,4,5,7 08,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
Во зимскот период Во летниот период (од 1 октомври до 31 
(од 1 март до 31 март) октомври) 
08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7 08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7 

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се 
подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со закон. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград" и „Сплит" ќе бидат отворени до 31 октомври 1984 година и над-
вор од времето на отвореноста. 

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отво-
реноста во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздухопловната пловидба. 

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југослово-
енско време. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/83). 

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

Бр. 1795/1 
2 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за сообраќај 

и врски, 
м-р Назми Мустафа, е. р. 
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Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 
на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та-земја („Службен лист СФРЈ", бр. 43/76), претседателот 
на СОЈУЗНИОТ комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТО 
РИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ СВИЊИ И ПРО-
ИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ 

ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и на превоз преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на живи свињи и производи и суровини со по-
текло од свињи од Република Италија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/83 и 25/83) во точка 1, во уводната речени-
ца, зборовите: „Пиемонтот и" се бришат. 

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

Бр. 2374/1 
6 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Јовановиќ, е. р. 

154. 

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во сог-
ласност со одредбите од Одлкуата за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83), Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/84) и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена 
на кредитите од примарната емисија за селективни наме-
ни по пат на монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

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

-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Народната банка на Југославија, заради регулира-

ње на количеството пари во оптек, со оваа одлука ги ут-
врдува условите за користење на примарната емисија за 
намените определени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1984 година (во на-
тамошниот текст: Одлуката за целите во 1984 година), и 
тоа: 

1) за купување, преку банките, на преносливи кратко-
рочни хартии од вредност што ги издаваат организациите 
на здружен труд или нивните интерни банки врз основа на 

стоковно-парични работи и за давање на краткорочни кре-
дити на банките врз подлога на' тие хартии од вредност и 
врз подлога на странски хартии од вредност што ги посе-
дуваат организациите на здружен труд: 

2) за монетизација со селективно обележје на хартии 
од вредност што ги издаваат организациите на здружен 
труд врз основа на стоковно-парични работи во рамките 
на определени селективни намени, како и врз основа на 
други определени исправи што произлегуваат од тие ра-
боти; 

3) за монетизација со селективно обележје на побару-
вања на Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка (во натамошниот текст: Југословенската банка) 
од банките заради дополнително кредитирање на работи-
те на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување 
на инвестициони работи во странство на кредит; 

4) за давање на краткорочни кредити на банките врз 
подлога на опрделени кредити што банките им ги дале на 
граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи 
од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови (во 
натамошниот текст: девизните сметки на граѓаните). 

Со оваа одлука се утврдуваат условите за користење 
на примарната емисија за намените од став 1 на оваа точ-
ка во поглед на учеството на примарната емисија, на пре-
сметувањето на основицата за учество на примарната 
емисија, на роковите за враќање на користените средства 
и на документацијата врз основа на која се користи при-
марната емисија, како и посебните услови за кредитна 
способност пропишани со Одлуката за целите во 1984 го-
дина и со Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика (во натамошниот 
текст: Одлуката за остварување на целите во 1984 годи-
на).Другите услови за користење на примарната емисија 

•се регулирани со Одлуката за општите услови и за начи-
нот и постапката за користење и враќање на примарната 
емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/84) (во натамош-
ниот текст, Одлуката за општите услови). 

2. Користењето на примарната емисија, во смисла на 
ов ча одлука, не ќе им се дозволи на банките што не ги ис-
полнуваат >одовите за кредитна способност и финансиска 
дисциплина, сообразно со точ. 15 до 20 од Одлуката за оп-
штите услови, како и со точ. 7 до 9 и точ. 11 и 13 од Одлу-
ката за остварување на целите во 1984 година. 

И. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ 

ХАРТИИ 

3, Користењето на примарната емисија за намените 
од точка 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 
1984 година со: 

1) купување, преку банките, на меници издадени со 
рок на втасување до 90 дена и со авал на банката, што ги 
издале организациите на здружен труд во областа на сто-
панството или нивните интерни банки според одредбите 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) - (во натамошниот 
текст: Законот за обезбедување на плаќањето); 

2) давање кредити на банките врз подлога на меници 
од одредбата под 1 на оваа точка, со авал на банката или 
на други корисници на општествени средства; 

3) давање кредити на банките врз подлога на стран-
ски хартии од вредност што ги поседуваат организациите 
на здружен труд. 

4. Народната банка, преку банките, од организациите 
на здружен труд од областа на стопанството или од ни-
вните интерни банки, ќе ги купува мениците од точка 3 од-
редба под 1 на оваа одлука според кои до рокот на втасу-
вање не преостануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат 
на износ помал од 300.000 динари, под услов тие организа-
ции односно нивните интерни банки, како доверители во 
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стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други ор-
ганизации на здружен труд од областа на стопанството, 
или од нивните интерни банки. 

Мениците од сз ав 1 на оваа точка народната банка ќе 
I и купува ако се исполнети следните услови: 

1) мениците да ги содржат битните елементи предви-
дени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70) и 
со Законот за обезбедување на плаќањето, каке и да се ис-
полнети условите за издавање и авалирана на тие меници 
во смисла на тој закон; 

2) мениците претходно да ги есконтирале банките 
преку кои ги купува народната банка, пред тоа есконтира-
ње најмалку еднаш да се користени преку индосирање ка-
ко средство за плаќање во стоковно-паричните работи на 
организациите на здружен труд во областа на стопанство-
то, да биле во иортфељот на тие банки најмалку 25 дена и 
да се индосирани на народната банка. 

Народнта банка нема да купува меници до чиј рок на 
втасување преостануваат помалку од 10 дена, сметајќи од 
денот на приемот на мениците во народната банка, мени-
ци индосира ни на издавачот или на ремитентот, како и 
меници издадени односно индосирани во врска со распре-
делбата на остварениот заеднички приход меѓу члениките 
на интерната банка или по други основи што не претста-
вуваат стоковно-парични работи. 

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на 
банките врз основа на меници што, во смисла на точка 4 
од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед 
на поединечната номинална вредност на тие меници, на 
времето на нивното држење во портфељот на банката, на 
преостанатото време до рокот на нивнот втасување и на 
тоа дали тие меници се авалирана! од банките или од дру-
ги корисници на општествени средства. 

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање 
на кредити на банките од одредбата под 2 точка 3 на оваа 
одлука, народната банка врши во височина од 55% од но-
миналната вредност на состојбата на вкупниот портфељ 
на тие меници што банката претходно ги ексконтирада, а 
спорд книговодствената состојба на тие меници кај банка-
та, зголемена за износот на мениците што банката ги реес-
контирала кај народната банка, а на кои рокот за наплата 
не им втасал. 

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи 
за користењето на примарната емисија и за меничниот 
партфељ, во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај 
банката го поднесува до народната банка кај која ја корис-
ти примарната емисија, на образец и на начин што со 
упатства ги утврдува Народната банка на Југославија. 

7. Краткорочни кредити на банките врз подлога на 
странски хартии од вредност, од точка 3 одредба под 3 на 
оваа одлука, народната банка дава врз подлога на меници 
и други странски хартии од вредност што можат да бидат 
предмет на купопродажба на странските пазари на хартии 
од вредност, а што ги поседуваат организациите на 
здружен труд по основа на извршен извоз на стоки и услу-
ги и врз основа на кои банката им дала кредити на тие ор-
ганизации. 

Кредит од став 1 на оваа точка народната банка дава 
во височина до 55% од износот на динарската противвред-
ност на номиналната вредност на странските хартии од 
вредност што втасуваат до три месеца, сметајќи од денот 
на давањето на кредитот довтасувањето на тие хартии од 
вредност, а најмногу - до износот на кредитот што банка-
та им го дала на организациите на здружен труд врз под-
лога на тие хартии од вредност. 

8. Кај предлогот за користење на примарната емисија 
по основа на точка 3 од оваа одлука не може да служи хар-
тија од вредност што организацијата на здружен труд ја 
прибавила по основа на работа за која ја користи примар-
ната емисија преку монетизација со селективно обележје. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ПРЕ-
КУ МОНЕТИЗАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВНО ОБЕЛЕЖЈЕ 
ПО ОСНОВА НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО 

РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ 
НАМЕНИ 

9. Народната банка на Југославија, во 1984 година ќе 
обезбеди преку монетизација со селективно обелжје дел од 
примарната емисија да се користи за поддршка на оства-
рувањето на еелективните цели на монетарно-кредитната 
политика, за намените од точка 5 став 3 на Одлуката за це-
лите во 1984 година, и тоа за: 

1) извоз на стоки и услуги со кои се обезбедува деви-
зен прилив; 

2) општествено-организирано призводство и залихи 
на определени земјоделски и прехранбени производи; 

3) пазарни стоковни резерви на земјоделска прехран-
бени производи од одредбата под 2 на оваа точка; 

4) продажба односно купување на домашна опрема, 
бродови и шински возила на кредит во земјата; 

5) сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен, 
кај термоцентралите и другите големи потрошувач на јаг-
лен во стопанството и кај трговијата во поголемите по-
трошувачки центри; 

6) увоз што се врши согласно со прописот што се до-
несува врз основа на точка 5 став 6 од Одлуката за цените 
во 1984 година. 

1. Користење, на примарната емисија за работи на извоз на 
стоки и услуги 

10. Примарната емисија за работи на извоз на стоки и 
услуги (точка 9 одредба под 1) банките можат да ја корис-
тат преку монетизација со селективно обележје, и тоа: 

1) за извоз на стоки и услуги за готово; 
2) за извоз на стоки на комерцијален кредит; 
3) за извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во 

развој; 
4) за побарувања по основа на извоз на опрема и бро-

дови на кредит и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит: 

5) за производство и подготовка на стоки за извоз; 
6) за подготвување на туристички и угостителски ор-

ганизации на здружен труд за вршење на услуги на стран-
ски туристи; 

7) за производство и подготовка на стоки за извоз 
според договорени работи што се наплатуваат во готово, 
а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, нејзините афилијации и Еурофима; 

8) за побарувања од Меѓународната банка за обнова 
и развој по основа на извршени и платени работи и вгра-
дена опрема според инвестициони програми во Југослави-
ја; 

9) за побарувања чија наплата се одлага, во соглас-
ност со посебен сојузен закон. 

11. Примарната емисија за монетизација по основа 
на извршен извоз на стоки и услуги за готово (точка 10 од-
редба под 1) банките можат да ја користат, и тоа: 

1) до височина од 65% од износот што организациите 
на здружен труд го користеле кај банката преку монетиза-
ција со селективно обележје по основа на извоз на стоки и 
услуги чие плаќање е договорено во конвертибилни деви-
зи, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде 
подолг од 90 дена; 

2) до височина од 62% од износот што организациите 
на здружен труд го користеле кај банката преку монетиза-
ција со селективно обележје по основа на извоз на стоки и 
услуги според кој е договорен клириншки начин на плаќа-
ње, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде 
подолг од 30 дена. 
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Примарната емисија за намените од оваа точка бан-
ките можат да ја користат по основа на пласманите ш го 
за тие намени им ги дале на организациите на здружен 
труд преку монетизација, врз основа на исправа за из-
вршен извоз на стоки заверена од царинарница (извозна 
царинска декларација) и на исправа за извршени услуги на 
странски нарачувани (фактури, ситуации односно заклуч-
ници, договор со странски нарачувач од кој може да се ут-
врди височината, динамиката и начинот на плаќање на из-
вршените услуги, договор склучен меѓу домашна-турис-
тичко-патничка агенција и угостителско-хотелска органи-
зација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во 
поглед на користењето на монетизацијата кај банката и 
друга документација од која може да се утврди износот на 
побарувањето од странство, како и друга извозна доку-
ментација). 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка, во 
која се наведени две или повеќе организации на здружен 
труд - учесници во извозната работа, се заменува со спе-
цификацијата за користење на монетизација што ја заверу-
ва народната банка надлежна според седиштето на носи-
телот на извозната работа во онолку примероци колку 
што има учесници во извозната работа, и тоа со заверка 
на секој примерок покрај називот на учесникот на кој се 
однесува примерокот на спецификацијата. Таа специфика-
ција, покрај другите битни елементи, содржани во царин-
ската декларација, содржи: попис на учесниците во таа из-
возна работа, износ на девизното побарување и на динар-
ската противвредност што му припаѓа на секој учесник и 
клаузула дека царинската декларација наведена во специ-
фикацијата е поништена и станала неважечка за користе-
ње на монетизација. 

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од оваа 
точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, и побару-
вањата што банките ги монетизирале врз основа на дого-
вори за производство на опрема и бродови за извоз и до-
говори за вршење на услуги на странство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделна завршена 
фаза, ако со договор е предвидено плаќање по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако со дого-
вор е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да 
втасува во рокот од став 1 на оваа точка, сметајќи од де-
нот на извршената монетизација од страна на банката и 
да е обезбедено враќање на користените средства. 

Со побарувањата за извоз на СТОЈСИ и услуги од став 1 
одредба под 1 на оваа точка се изедначува, од становиште 
на височината на учеството на примарната емисија, и ос-
тварената монетизација на организациите на здружен 
труд според побарувањата за извоз на стоки и услуги на 
клириншкото подрачје по определени долгорочни меѓ-
удржавни аранжмани, според списокот што го утврдил 
Сојузниот извршен совет. 

Според извозот што се остварува во рамките на до-
лгорочна кооперација меѓу домашна организација на 
здружен труд и странски партнер, со пресметка преку кон-
токорентна сметка, може да се оствари монетизација со 
селективно обележје само до височината на побарувањето 
на домашната организација на здружен труд според таа 
сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбира-
ат работите од член 63 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 
17/78 и 5/82). 

Роковите за враќање на користените средства од оваа 
точка почнуваат да течат од денот на извршеното царине-
ње на стоките, односно од денот на извршувањето на ус-
лугите, сообразно со Наредбата за определување на денот 
на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/78). 

По исклучок, рокот за враќање од став 1 на оваа точ-
ка може да се продолжи до вкупно 180 дена, под услов ор-
ганизацијата на здружен труд што според оваа основа ос-
тварила монетизација со селективно обележје да поднесе 
до банката решение од народната банка за продолжување 

на рокот за внесување на девизи, донесено во согласност 
со одредбите од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83 - (во натамошниот текст 
: Законот за девизното работење) и со прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

Во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, а во 
согласност со роковите за наплата што организациите на 
здружен труд ги договориле со странските купувачи, бан-
ките ќе го договараат и враќањето на користените сред-
ства преку монетизација на побарувањата по основа на из-
воз на стоки и услуги од органиазциите на здружен труд и 
роковите за враќање на примарната емисија на народната 
банка во согласност со рокот за извршување на наплатата 
на побарувањата по основа на извозот. Во согласност со 
тоа, а во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, 
банките истовремено ќе вршат наплата од организациите 
на здружен труд и враќање на користената примарна еми-
сија за тие работи на извоз на стоки и услуги. 

Под ден на наплата од став 10 на оваа точка се под-
разбира денот на наплата утврден во смисла на Законот за 
девизното работење, односно во смисла на прописите до-
несени врз основа на тој закон. 

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 
1, 4 и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по ос-
нова на извозот на стоки и услуги што се монетизира во 
смисла на оваа точка, банката е должна за износот на не-
навремено внесените девизи веднаш да ги наплати корис-
тените средства преку монетизација од таа организација 
во соодветен износ. 

Крајниот рок на враќањето на користената примарна 
емисија во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка не може да 
биде подолг од пет дена од денот кога износот на девизите 
е одобрен на сметката на овластената банка, со тоа што 
тој краен рок не може да биде подолг од рокот од ст. 1, 4 и 
9 на оваа точка. 

12. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата по работите на извоз на стоки на комерцијален 
кредит (точка 10 одредба под 2), банките можат да ја ко-
ристат до височина од 60% од состојбата на нивното поба-
рување од организациите на здружен труд по основа на 
монетизација на побарувањето за таа намена, врз основа 
на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од 
царинарницата, договорите со странските купувачи од 
кои може да се утврди видот на стоките што се извезуваат, 
динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање 
на комерцијалниот кредит и соодветните хартии од вред-
ност, ако со договорите со странските купувачи такви хар-
тии се предвидени, под услов користењето на примарната 
емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на серис-
ка опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 
6 месеци за извоз на други стоки. 

Примарната емисија за монетизација од став 1 на 
оваа точка, банките можат да ја користат и за монетизаци-
ја на краткорочно побарување по основа на извоз во рам-
ките на кредитните аранжмани склучени со банките од 
земјите во кои стоките се извезуваат. 

Одредбите од точка И став 3. и ст. 10 до 13 на оваа 
одлука се однесуваат и на користењето на примарната 
емисија за монетизација од оваа точка. 

13. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата по работите на извоз на стоки и услуги на кредит 
во земјите во развој (точка 10 одредба под 3) банките 
можат да ја користат до височина од 80% од состојбата на 
побарувањата од организациите на здружен труд по основ 
на монетизација на побарувањата за таа намена, врз осно-
ва на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од 
царинарницата, договорите со странските купувачи од 
кои може да се утврдат видовите на стоки што се извезува-
ат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќа-
ње на тој кредит и соодветните хартии од вредност, ако со 
договорите со странските купувачи такви хартии се пред-
видени, под услов користењето на примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 
18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци 
за извоз на други стоки и за извоз на услуги. 
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Примарна^ емисија за монетизација ол став 1 на 
оваа точка банките можат да ја користат и за монеттапи-
ја на краткорочно побарување по основа на извоз на стоки 
и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на 
краткорочни аранжмани склучени со банките на тие земји. 

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на користењето на примарната еми-
сија за монетизација ол оваа точка. 

14. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата по основа на извоз на опрема и бродови на кредит 
и изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит (точка 10 одредба под 4) банките можат да ја ко-
ристат во височина до 70% од износот на побарувањата по 
пласманите што за таа намена им ги дале од СВОЈОТ креди-
тен потенцијал на домашните извозници, а кои побарува-
ња втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на 
користењето на примарната емисија кај народната банка. 

За користењето на примарната емисија од став 1 на 
оваа точка банките поднесуваат до народната банка спе-
цификација на договорите по пласманите што претставу 
ваат основа за користење на примарната емисија кај на-
родната банка, со преглед на отплатите што втасуваат до 
24 месеци и со амортизационен план што го содржи вкуп-
ниот износ на пласманите од кредитниот потенцијал на 
банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок на 
враќање на кредитот. 

15. Народната банка, во 1984 година ќе одобрува на 
Југословенската банка користење на примарната емисија 
преку монетизација па побарувањата на оваа банка по 
кредитите дадени на банките за кредитирање на организа-
циите на здружен труд за извоз на опрема и бродови и за 
изведување на инвестициони работи во странство на кре-
дит (точка 10 одредба под 4) до височина од 35% од изно-
сот на побарувањата по кредитите што за тие намени Ју-
гословенската банка им ги дала на банките, а кои побару-
вања втасуваат во рок до 36 месеци од денот на користе-
њето на примарната емисија на Југословенската банка кај 
народната банка. 

За користење на примарната емисија од став 1 на 
оваа точка Југословенската банка поднесува до народна I а 
банка спецификација на договорите по банки со преглед 
на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со 
амортизационен план што ги содржи вкупниот износ на 
одобрените кредити, вгасувањата на секоја отплата и крај-
ниот рок на враќањето на кредитите. 

16. Примарната емисија за монетизација на влож> Ба-
њата на организациите на здружен труд во производство-
то и подготвувањето на стоки за извоз (точка 10 одредба 
под 5) банките можат да ја користат височина до 35% 
од состојбата на нивните побарувања од организациите на 
здружен груд по основ на монетизација за таа намена, под 
услов договорениот рок за враќање да не е подолг од 3 ме-
сеци, со тоа што вкупниот обем на ангажирањето на при-
марната емисија по овој основ на територијата на една ре-
публика односно автономна покраина да не може да биде 
поголем од 37% од состојбата на примарната емисија ан-
гажирана за монетизација на побарувањата од точ. 11 до 
15 и точ 18 и 19 на оваа одлука. 

Вкупната состојба на користената примарна емисија 
од став 1 на оваа точка на територијата на една република 
односно автономна покраина може да биде поголема од 
37% од состојбата наведена во тој став за износот за кој 
таа состојба е намалена на териториите на другите репуб-
лики и автономни покраини, во согласност со народните 
банки на тие републики односно автономни покраини. 

Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да ја користат по основ на пласманите што за тие 
намени им ги дале на организациите на здружен труд во 
областа на производството по пат на монетизација, врз 
основа на договори со странски нарачувачи, пријави за 
склучените извозни работи заверени од народната банка, 
или други исправи со кои се докажува дека производство-
то според :'ое се остварува монет,, ацијата, односно под-
готвувањето на стоките за извоз, ќе е* реализира е , извоз 
на стоки, како и врз основа на документацијата за трошо-

ците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата 
во производството и подготвувањето на стоките за извоз. 

Рокот за враќање на примарната емисија користена 
по основ на монегизација за намените од оваа точка може 
да се договори во 1раење подолго од три месеци, во сог-
ласност со рокот па траењето на производството односно 
на подготвувањето на стоките за извоз, со тоа што вкупни-
от рок за враќање не може да биде подолг: 

1) од шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводе! во го односно подготвувањето на стоките за извоз 
трае подолго од трки месеци; 

2) од 12 месени - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти од-
носно серии на опрема чиј циклус на производство трае 
подолго од шест месеци. 

17. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата на организациите на здружен труд во подготвување-
то за вршење на туристички услуги на странски туристи 
(точка 10 одредба под 6) банките можат да ја користат во 
височина до 35% од состојбата на нивните побарувања од 
организациите на здружен труд по основ на монетизација-
та за таа намена, со рок за враќање на примарната емисија 
до три месеци, со тоа што вкупниот обем на примарната 
емисија користена по овој основ на територијата на една 
република односно автономна покраина, почнувајќи од 1 
октомври до 31 декември 1984 година, да не може да биде 
поголем од 5% од состојбата на примарната емисија ко-
ристена за чонетизација на побарувањата за немените од 
точ. 11 до 17. и точ. 18 и 19 на оваа одлука. 

Вкупната состојба на примарната емисија за монети-
зација од став 1 на оваа т очка на територијата на една ре-
публика односно автономна покраина може да биде пого-
лема од 5% од состојбата наведена во тој став за износот 
за кој таа состојба е намалена на териториите на другите 
републики и автономни покраини, во согласност со народ-
ните банки на тие републики односно автономни покраи-
ни. 

Примарна га емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да ја користат по основ на пласманите што за таа 
намена им ти дале на туристичките и угостителските орга-
низации на здружен труд врз основа на договори склучени 
со странски нарачувачи, непосредно, или со домашни ту-
ристичко-иагнички агенции, или врз основа на други ис-
прави од кои се гледа дека подготвувањето на туристички-
те услуги ќе се реализира со вршење на услуги на странски 
туристи. 

18. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во производството и подготвувањето на стоки за из-
воз според договорени работи што се наплатуваат во го-
тово, а што ти финансира Меѓународната банка за обнова 
и развој, нејзините афилијапии и Еурофима (точка 10 од-
редба под 7) банките можат да ја користат до височина од 
50% од состојбата на нивните побарувања од организации-
те на здружен труд по основ на монетизацијата за тие на-
мени, врз основа на договор со странски купувач и докази 
дека договорената работа ја финансира Меѓународна фи-
нансиска организација, под услов договорениот рок за 
враќање на примарната емисија да не е подолг од две го-
дини. 

1*9. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата на организациите на здружен труд од Меѓународ-
ната банка за обнова и развој, по основ на извршените и 
платените работи и вградената опрема според инвестици-
они програми во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија што делумно се финансираат од средства на 
Меѓународната банка за обнова и развој (точка 10 одредба 
под 8), банките можат да ја користат до височина од 80% 
од износот на нивните побарувања од организациите на 
здружен труд - инвеститори по основ на монетизацијата 
за таа намена, врз основа на исправите со кои се докажува 
дека работите и опремата се платени и дека работата ја 
финансира Меѓународната банка за обнова и развој, под 
услов рокот за враќање на користените средства да не е 
подолг од три месеци, почнувајќи од денот на користење-
то на примарната емисија. 
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20. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата чија наплата е одложена во согласност со посебен 
сојузен закон (точка 10 одредба под 9), банките можат да 
ја користат до височина од 65% од состојбата на кредити-
те што за тие побарувања им ги дале на корисниците од 
тој закон, врз основа на решение од надлежната народна 
банка за одлагање на наплатата на побарувањата со рок 
до 24 месеци. 

Одредбите на точка 11 ст. 10 до 13 од оваа одлука се 
однесуваат на користењето на примарната емисија за мо-
нетизација од оваа точка. 

2. Користење на примарната емисија за монетизација на 
вложувањата во општествено-организирано производство 
и за залихи на определени земјоделски и прехранбени про-

изводи 

21. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во општествено-организирано производство и за за-
лихи на определени земјоделски и прехранбени производи 
(точка 9 одредба под 2) банките можат да ја користат: 

1) за производство на пченица, оризова арпа, пченка, 
шеќерна репа, маслодајни култури и тутун; 

2) за гоење на добиток (говеда, свињи, овци), живина, 
риба и производство на млеко; 

3) за сезонски залихи на домашна пченица, оризова 
арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, домашно 
сурово масло, шеќерна репа, шеќер и тутун; 

4) за сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во 
ладилници, залихи на вино во вински подруми во општес-
твениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на 
млечни преработки од домашно производство. 

Користењето на примарната емисија по основ на мо-
нетизација за намените од одредбите под 1 и 2 став 1 на 
оваа точка, народните банки ќе го обусловуваат со об-
врска на банките да обезбедат, при монетизирањето на 
вложувањата на организациите на здружен труд за тие на-
мени, да се исклучи можноста за двојно користење на при-
марната емисија во случаите во кои финансирањето на 
тие намени е обезбедено по пат на здружување на труд и 
средства, во смисла на точка 24 од оваа одлука. 

Користењето на примарната емисија за монетизација 
за намените од одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, 
народните банки ќе го обусловуваат со обврска на банки-
те, при користењето на примарната емисија за тие наме-
ни, ако кај иста банка се наоѓаат корисниците на монеги-
зација за производство и залихи на определени земјодел-
ско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовремено 
враќање на користените средства по пат на монетизација 
за вложување за производство на производи од кои се 
формираат тие залихи. 

22. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во општествено-организирано производство на пчен-
ка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, со-
ја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна репа и тутун 
(точка 21 одредба под 1) банките можат да ја користат до 
височина од 40%, а за производство на пченица (меркан-
тилна и семенска) - до височина од 50% од состојбата на 
нивното побарување од организациите на здружен труд по 
основ на монетизација на вложувањата во тоа производ-
ство, врз основа на самоуправни спогодби односно дого-
вори за производство и испорака склучени со организации 
на здружен труд што се занимаваат со преработка или до-
работка на тие производи и врз основа на договори склу-
чени со дирекцијата односно со друга организација за ре-
зерви на прехранбени производи за производство на мер-
кантилна пченица, а најмногу до височина од 35%, а за 
производство на пченица најмногу до височина од 40% од 
вредноста на договореното производство, намалена за из-
носот на примените средства по основ на здружување во 
смисла на точка 24 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на користените средства од став 
1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, 
почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и 
не можат да го надминат: за маслодајна репка 31 јули, за 
сончоглед и соја 31 октомври, за маслинки 31 декември, за 
оризова арпа 30 ноември, за пченка 15 декември и за шеќ-
ерна репа 31 декември 1984 година, за тутун 31 март 1985 
година, за пченица од родот на 1983/1984 година - 15 ав-
густ 1984 година, а за пченица од родот на 1984/1985 годи-
на - 15 август 1985 година. 

Примарната емисија за монетизација на вложувања-
та во производството на семенска пченица и семенска 
пченка банките можат да ја користат кај народната банка, 
врз основа на самоуправна спогодба, односно договори за 
производство и испорака, склучени меѓу производителски-
те организации на здружен труд и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со преработка односно 
со доработка и промет на тие производи, под услов дого-
ворите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на 
извозот на жита и преработки од жита. 

Примарната емисија од оваа точка банките можат да 
ја користат по основ на монетизација на вложувањата на 
организациите на здружен труд, за договорено производ-
ство на определени земјоделски производи во општестве-
ниот сектор на земјоделството и за производство на 
здружените земјоделски производители, како и за произ-
водство и кооперација со индивидуалните производители 
во согласност со закон. 

23. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), гоење на 
живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), гоење на риба и 
производство на млеко (точка 21 одредба под 2) банките 
можат да ја користат до височина од 40% од состојбата на 
нивното побарување од организациите на здружен труд по 
основ на монетизација на вложувањата за тие намени, а 
најмногу до 35% од вредноста на договореното производ-
ство, намалена за износот на примените средства по основ 
на здружување, во смисла на точка 24 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на примарната емисија од став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користе-
њето на примарната емисија, не можат да бидат подолги 
од 12 месеци - за гоење на говеда, шест месеци - за гоење 
на свињи и овци, три месеци - за гоење на живина, шест 
месеци - за гоење на риба и еден месец - за производство 
на млеко. 

Примарната емисија за намените од оваа точка бан-
ките можат да ја користат кај народната банка врз основа 
на самоуправни спогодби, односно договори за производ-
ство и испорака, склучени меѓу производителските орга-
низации на здружен труд и организациите на здружен 
труд што се занимаваат со преработка и промет на тие 
производи, а под услов договорите да се регистрирани кај 
Фондот за унапредување на производството и пласманот 
на добиток и добиточни производи. 

Одредбата на точка 22 став 4 од оваа одлука се одне-
сува и на користењето на примарната емисија од оваа точ-
ка. 

24. Примарната емисија за монетизација од точ. 22 и 
23 на оваа одлука банките можат да ја користат и врз ос-
нова на побарувањата по основ на монетизација од орга-
низациите на здружен труд што здружиле труд и средства 
врз доходовни односи, односно здружиле средства во оп-
ределени стоковно-парични работи, под услов таквото 
здружување на средства да е регулирано со самоуправна 
спогодба односно со договор за производство и испорака 
склучен пред денот на почетокот на производството. 

Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да ја користат само ако од договорот и другата до-
кументација може да се утврди дека кај организацијата на 
здружен труд, која кај банката користела средства по пат 
на монетизација за вложувањата од точ. 22 и 23 на оваа 
одлука, основицата за монетизација и користење на при-
марната емисија е намалена за износот на здружените 
средства. Банката која ја користи примарната емисија, во 
смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да ја извес-
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ти народната банка на чие подрачје се наоѓа производи-
телската организација на здружен труд со која е договоре-
но здружување на средства. 

25. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во сезонски залихи на определени земјоделски и пре-
хранбени производи (точка 21 одредба под 3) банките 
можат да ј а користат, и тоа: за залихи на тутун во височи-
на до 55%, за залихи на домашна пченица и маслодајни 
култури (сончоглед, соја, репка, маслинки и семки од тик-
ви) и домашно сурово масло - во височина до 65%, а за за-
лихи на оризова арпа односно ориз, пченка, шеќерна реп-
ка и шеќер - во височина до 60% - од состојбата на нивно-
то побарување од организациите на здружен труд по ос-
нов на монетизација за тие залихи кај организациите на 
здружен труд што се занимаваат со преработка односно 
со доработка и промет на тие производи. 

Примарната емисија за монетизацијата од став 1 на 
оваа точка банката може да ја користи под услов со дого-
ворот за монетизација со организациите на здружен труд 
да« е предвидено враќање во роковите усогласени со дина-
миката на потрошокот или со реализацијата на залихите, 
која мора да биде во согласност со реалните потреби на 
единствениот југословенски пазар, во смисла на точка 7 од 
Одлуката за остварување на целите во 1984 година. Банки-
те што ја користат примарната емисија за монетизацијата 
од став 1 на оваа точка се должни со организациите на 
здружен труд да ја договорат нивната обврска динамиката 
на потрошокот односно реализацијата на залихите да ја 
усогласуваат со потребите на единствениот југословенски 
пазар, со тоа што крајните рокови за враќање, почнувајќи 
од денот на почетокот на користењето и враќањето на 
примарната емисија, а за залихите на тутун од денот на 
почетокот на користењето на секоја транша, да не се под-
олги: 

1) од 12 месеци - за залихи на пченица, оризова арпа 
односно ориз, пченка, маслодајни култури односно до-
машно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не го 
преминуваат за: пченица - 31 јули, маслодајни култури -
домашно сурово масло - 30 септември, оризова арпа -
ориз, пченка и шеќерна репка - шеќер - 31 октомври 1985 
година; 

2) од осум месеци - за залихи на семенска пченица и 
семенска пченка и да не го преминуваат: за пченица 31 ја-
нуари, а за пченка 31 мај 1985 година; 

3) од 15 месеци - за залихи на тутун и да не го преми-
нуваат 31 мај 1986 година. 

Одредбата на точка 22 став 3 од оваа одлука се одне-
сува и на користењето на примарната емисија за залихи 
на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка. 

26. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ла-
дилник!, залихи на вино од домашно производство во ви-
нарски подруми на општествениот сектор, залихи на месо 
во ладилници и залихи на млечни преработки од домашно 
производство (точка 21 одредба под 4) банките можат да 
ја користат до височина од 40% од состојбата на нивните 
побарувања од организациите на здружен труд по основ 
на монетизација на вложувањата во тие залихи, а најмно-
гу до 40% од вредноста на залихите по основ на кои е ко-
ристена монетизација. 

Роковите за враќање на примарната емисија од став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користе-
њето на примарната емисија не можат да бидат подолги: 

1) од шест месеци - за залихи на трпезно грозје и ја-
болка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 
април 1985 година; 

2) од 12 месеци - за залихи на вино од домашно про-
изводство во винарски подруми во општествениот сектор, 
со тоа што да не го преминуваат 31 октомври 1985 година; 

3) од три месеци - за залихи на месо во ладилници и 
за залихи на млечни производи од домашно производ-
ство. 

Корисници на примарната емисија по основ на моне-
тизација од оваа точка можат да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници 
- производителските организации на здружен труд и орга-
низациите што се занимаваат со промет на тие производи 
на големо за количините складирани во ладилници; 

2) за залихи на вино - организациите на здружен труд 
што се занимаваат со производство на вино; 

3) за залихи на млечни производи - организациите на 
здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко 
во млечни производи; 

4) за залихи на месо во ладилници - организациите 
на здружен труд на кланичката индустрија. 

Под залихи на вино за кои може да се користи при-
марна емисија за монетизација во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите на вино произведено во соглас-
ност со прописите на републиките и автономните покраи-
ни. 

Под залихи на млечни производи за кои може да се 
користи примарната емисија во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите кои по својот квалитет им одгова-
раат на пропишаните стандарди. 

Врз користењето на примарната емисија од оваа точ-
ка се применуваат одредбите на точка 25 став 2 од оваа од-
лука, кои се однесуваат на обврската за враќање на корис-
тените средства во согласност со динамиката на потрошо-
кот и со реализацијата на залихите. 

27. За користење на примарната емисија по основ на 
монетизација на вложувањата во општествено-организи-
раното производство и во залихи на земјоделски и пре-
хранбени производи, покрај документацијата од точ. 22 до 
26 на оваа одлука, банките и доставуваат на народната 
банка: 

1) договори за монетизација на вложувањата на орга-
низацијата на здружен труд, посебно за секој вид произ-
водство и гоење, односно залихи, со преглед на договоре-
ната динамика на враќање на користените средства за мо-
нетизација; 

2) фактури и други исправи или изводи од книговод-
ствена га состојба на крајот на претходната декада за ко-
личината и вредноста на залихите за кои се користи при-
марната емисија од точ. 25 и 26 на оваа одлука; 

3) потврди од Фондот за унапредување на производ-
ството и пласманот на добиток и добиточни производи 
или од соодветна самоуправна заедница (фонд и ел.) во ре-
публиката односно во автономната покраина за регистри-
рање на договореното гоење и испорака на добиток однос-
но живина за која се користи монетизација; 

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на 
жита и преработки од жита или од соодветна самоуправна 
заедница за стимулирање на извозот на жита и преработ-
ки од жита за регистрирањето на договорот за производ-
ство и испорака на семенска пченица и семенска пченка за 
кои се користи монетизација; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека добините средства се корис-
тат наменски и дека во секое време користењето на тие 
средства е покриено со соодветна вредност на производ-
ството односно залихите на определени земјоделски и 
прехранбени производи. 

28. Пресметка на вредноста на производството и на 
залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради 
утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во монетизацијата на вложувањата во производ-
ството, односно залихите по оваа одлука, ќе се врши, во 
согласност со член 48 на Општествениот договор за оства-
рување на политиката за развој на агроиндустрискиот 
комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/82), по утврдените производителски про-
дажни цени, а за производите за кои тие цени не се утврду-
ваат - по остварените вкупни цени. За производите за кои 
не се пропишани производителски продажни цени, однос-
но не постојат остварени откупни цени, пресметки на 
вредноста на производството и залихите на тие производи 
ќе се вршат според остварените продажни цени на произ-
водителите намалени за 15%. 
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3. Користење на примарната емисија за монетизација на 
вложувањата во формирањето на пазарни стоковни резер-

ви на земјоделски и прехранбени производи 
29. Примарната емисија за монетизација на вложува-

њата во формирањето на пазарни стоковни резерви на 
земјоделски и прехранбени производи (точка 9 одредба 
под 3), што се формираат на ниво на општествено-поли-
тичките заедници (општините, автономните покраини, ре-
публиките и федерацијата), банките можат да ја користат 
до височина од 50% од состојбата на нивните побарувања 
по основ на монетизацијата што за таа намена ја користи-
ле организациите на здружен труд, односно други општес-
твено-правни лица кај кои се формираат тие резерви. 

Одредбата на став 1 од оваа точка за монетизација на 
вложувањата во пазарни стоковни резерви на земјоделски 
и прехранбени производи на ниво на федерацијата се од-
несува и на стоковните резерви на тие производи што се 
формираат од домашно производство како сојузни сто-
ковни резерви, во согласност со одредбите од Законот за 
сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/75 и 40/81). 

Рокот за враќање на примарната емисија од сг. 1 и 2 
на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, смета-
јќи од денот на користењето на секој поединечен износ -
транша на примарната емисија. 

Примарната емисија од оваа точка банките можат да 
је користат врз основа на следните исправи што и ги до-
ставуваат на народната банка, и тоа: 

1) договорот за монетизација што банката го склучи-
ла со организација на здружен труд односно со друго оп-
штествено правно лице кај кое се формираат резервите; 

2) договорот за складирање на стоковните резерви 
склучен меѓу корисникот на монетизацијата и складарот 
во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за склада-
рот на корисникот на монетизацијата месечно да му дава 
податоци за состојбата на складираните производи; 

3) фактурите и другите исправи со кои се докажуваат 
количината и вредноста на залихите на стоковните резер-
ви по основ на кои се користи монетизацијата и друга до-
кументација и книговодствени состојби со кои се докажува 
формирањето односно постоењето на тие залихи; 

4) прегледот на договорена га динамика на враќање 
на користените средства. 

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехран-
бените производи заради утврдување на височината на 
учеството на примарната емисија во монетизацијата од 
оваа точка ќе се врши по цените според кои се формираат 
тие резерви. 
4. Користење на примарната емисија за монетизација на 
побарувањата по основ на продажба, односно купување на 
домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во 

земјата 
30. Примарната емисија за монетизација на побару-

вањата по основ на продажба, односно купување на до-
машна опрема, бродови и шински возила на кредит во 
земјата (точка 9 одредба под 4) банките можат да ја корис-
тат: 

1) за продажба на кредит - врз основа на невтасани 
меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обез-
бедување на плаќањата, што банките ги имаат во својот 
меничен портфељ, а што од организациите на здружен 
труд ги купиле (ексконтирале) на начинот и под условите 
што се пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за купување на кредит - врз основа на договори за 
кредити дадени на организации на здружен труд - инвес-
титори за купување на домашна опрема односно бродови 
на кредит - врз основа на договори за купопродажба и ме-
ници што банките ги прибавиле за обезбедување на враќа-
њето на дадените кредити. 

Примарната емисија за монетизација од одредбата 
под 1, став 1 на оваа точка банките \шжат да ја користат 
само врз основа на меници што се издадени по договори 
за купопродажба на домашна опрема, бродови и шински 
возила на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок до ед-

на година, почнувајќи од денот на користењето на при-
марната емисија, и тоа во височина до 65% односно за 
продажба на шински возила до 90% од износот на номи-
налната вредност на тие меници. 

Примарната емисија за монетизација од одредбата 
под 1 став 1 на оваа точка, по основ на меници земени во 
есконт од прометни организации на здружен труд кои по-
средуваат во купопродажба меѓу производителите и ин-
веститорите, банките можат да ја користат само под услов 
да располагаат со документација од која се гледа дека таа 
прометна организација му ги платила на производителот 
во готово опремата, бродовите односно шинските возила 
од домашно производство испорачани на инвеститорот на 
кредит. 

Под продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се 
смета продажбата на опрема, бродови и шински возила на 
кредит чиј рок на плаќање не е пократок од две години. 

Примарната емисија за купување на домашна опрема 
и бродови на кредит, банките можат да је користат во ви-
сочина до 65%, за купување на шински возила «а кредит до 
90% од износот на побарувањата по кредити дадени на ор-
ганизации на здружен труд - купувачи инвеститори, што 
втасуваат за наплата во рок до една година, почнувајќи од 
денот на користењето на примарната емисија кај народна-
та банка по овој основ. 

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да 
се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени 
на железнички транспортни организации на здружен труд 
во смисла на Законот за обезбедување средства на желез-
ничките транспортни организации на здружен труд за ку-
пување на шински возила од домашно производство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82). 

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на 
домашните организации на здружен труд во дејностите 
на: металепреработувачката, машиноградбата, производ-
ството на сообраќајни средства, бродоградбата и произ-
водството на електрични, машини и апарати наменети за 
инвестиции во основните средства на организации на 
здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, ка-
ко домашна опрема се сметаат и гумени транспортни лен-
ти и цементноазбестни цевки што, по својата технолошка 
функција, се составни делови на инвестиционата опрема 
од тој став и што им се испорачуваат непосредно на орга-
низации на здружен труд - купувачи инвеститори. 

Со продажбата, односно купувањето на домашна оп-
рема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фазите на про-
изводството на бродови и други пловни морски и речни 
објекти и друга опрема што се произведува по фази до ви-
сочината и вредноста на одделна завршна фаза, ако купу-
вачот - инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по 
фази и му ги врачил на производителот мениците издаде-
ни во смисла на одредбата под 1 став 1 од оваа точка, во 
височина на вредноста на завршната фаза. 

Со користењето на примарната емисија од одредбата 
под 2 став I од оваа точка се изедначува и користењето на 
примарната емисија за монетизација на побарувањата по 
основ на продажба на земјоделски машини и друга земјо-
делска опрема од домашно производство на индивидуал-
ни земјоделски производители на кредит непосредно од 
страна на производители или преку други организации на 
здружен труд. 

5. Користење на примарната емисија за монетизација на 
вложувањата во формирање залихи на јаглен од домашно 

производство 

31. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во формирање залихи на јаглен од домашно произ-
водство (точка 9 одредба под 5) банките можат да ја ко-
ристат: 

1) за сезонски залихи на јаглен во рудници за јаглен; 
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2) за залихи на јаглен кај термоелектрани и други го-
леми потрошувачи на јаглен во стопанството што имаат 
континуирана потрошувачка на јаглен во текот на година-
та; 

3) за залихи на јаглен кај организации на здружен 
труд во стопанството - големи потрошувачи на јаглен кои 
имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во те-
кот на годината ( сезона на производствена кампања и се-
зона на греење); 

4) за сезонски залихи на јаглен кај трговијата во пого-
лемите потрошувачки центри. 

Примарната емисија за монетизација од став 1 на 
оваа точка за сезонски залихи на јаглен во рудници за јаг-
лен и за залихи на јаглен кај термоелектрани, банките 
можат да ја користат до височина од 55%, а за залихи на 
јаглен кај другите корисници од тој став - до височина од 
45% од состојбата на нивните побарувања од организации 
на здружен труд по основ на монетизација на вложувања-
та во тие залихи. 

Примарната емисија за сезонски залихи на јаглен од 
одредбата под 1 став 1 на оваа точка, баните можат да ја 
користат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа 
што корисници на монетизацијата можат да бидат орга-
низациите на здружен труд - производители на јаглен кои 
на своите депонии имаат залихи на јаглен произведен во 
1984 година во количини што не се помали од количините 
што одговараат на просечното производство во текот на 
45 дена остварело во претходната година, како и роковите 
за враќање на користените средства да не можат да бидат 
подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното ко-
ристење. 

Примарната емисија за монетизација на вложувања-
та во залихи на јаглен од одредбата под 2 став 1 на оваа 
точка, банките можат да ја користат врз основ на побару-
вањата од термоелектрани по основ на монетизација на 
вложувањата во залихи на јаглен потребни за просечна по-
трошувачка до 45 дена, како и за залихи на јаглен кај дру-
ги организации на здружен труд во стопанството, кои 
имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкуп-
на потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 
120.000 тони, под услов роковите договорени за враќање 
на користените средства да не можат да бидат подолги од 
45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење. 

Примарната емисија за монетизација на вложувања-
та во залихи на јаглен од одредбата под 3 став 1 на оваа 
точка банките можат да ја користат врз основа на побару-
вањата од организации на здружен труд по основ на моне-
тизација на вложувањата во залихи на јаглен купени во пе-
риодот од 1 април до 30 септември 1984 година, под услов 
корисници на монетизацијата по овој основ да можат да 
бидат организациите на здружен труд во стопанството чи-
ја вкупна годишна потрошувачка на јаглен изнесува нај-
малку 30.000 тони и роковите за враќање да не можат да 
бидат подолги од шест месеци почнувајќи од денот на ко-
ристењето на средствата по овој основ, со тоа што да не 
можат да го преминуваат 28 февруари 1985 година. 

Примарната емисија за монетизација на вложувања-
та во залихи на јаглен од одредбата под 4 став 1 од оваа 
точка, банките можат да ја користат врз основа на побару-
вањата од прометни организации на здружен труд што се 
занимаваат со промет на огревен материјал во поголем 
-ите потрошувачки центри за монетизација на вложува-
њата во залихи на јаглен купен од рудници за јаглен во пе-
риодот од 1 април до 30 септември 1984 година. Примар-
ната емисија за залихи на јаглен од овој став банките 
можат да ја користат под услов да е во прашање монети-
зација на вложувања во залихи на јаглен кај организации 
на здружен труд кои годишно испорачуваат најмалку 
10.000 тони јаглен и роковите договорени за враќање на 
користените средства да не можат да бидат подолги од 
шест месеци, почнувајќи од денот на користењето на тие 
средства и да не можат да го преминуваат 31 јануари 1985 
година. 

32. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата во залихи на јаглен од точка 31 на оваа одлука бан-

ките можат да ја користат врз основа на следните испра-
ви, што и ги доставуваат на народната банка и тоа: 

1) договори за монетизација на вложувањата во фор-
мирањето на тие залихи на јаглен склучени со организа-
ции на здружен труд; 

2) извод од книговодствената состојба за залихите на 
јаглен на депониите во рудниците за јаглен; 

3) договори за купопродажба и за динамиката на ис-
пораките на јаглен склучени помеѓу организации кои, по 
оваа одлука, можат да користат монетизација по основ на 
вложувањата во залихи на јаглен и организации - произ-
водители на јаглен; 

4) фактури и други исправи со кои се докажуваат ко-
личината и вредноста на залихите на јаглен по основ на 
кои се користи монетизација; 

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека средствата користени по пат 
на монетизација се користат наменски и дека во секое вре-
ме постои покритие на соодветната вредност на залихите 
на јаглен по основ на кои е користена монетизација. 

Пресметка на вредноста на залихите на јаглен, зара-
ди утврдување на височината на учеството на примарната 
емисија во монетизацијата за залихи на јаглен од точка 31 
став 1 одредби под 1 на оваа одлука, ќе се врши по про-
дажните цени на производителите на јаглен, а за залихите 
од одредбите под 2 до 4 став 1 на оваа точка - по набавки-
те цени на јагленот. 

6. Монетизација на вложувањата за увоз на определени 
производи 

33. Примарната емисија за монетизација на вложува-
њата на организациите на здружен труд за увоз на опреде-
лени производи банките можат да ја остварат согласно со 
прописот што се донесува врз основа на точка 5 став 6 од 
Одлуката за целите во 1984 година. 

IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ-
ТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃА-
НИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА 

НА ДЕВИЗИ 
34. Примарната емисија во 1984 година ќе се користи 

и за одобрување на кредити на банките врз подлога на 
кредити дадени на граѓани за станбена изградба, купување 
на станови и изградба и опремување на занаетчиски рабо-
тилници, земјоделски деловни објекти и други деловни об-
јекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз осно-
ва на дефинитивна продажба на девизи од девизните смет-
ки на граѓаните. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да 
ги користат во височина од 25% од износот на одобрените 
и искористените кредити во 1984 година дадени на граѓа-
ни за намените од тој став. 

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на 
банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот 
на давањето на кредитот на банката од страна на народна-
та банка. 

За користење на кредити од оваа точка банките под-
несуваат до народната банка преглед на одобрените и ис-
користените кредити дадени на граѓани за намените од 
став 1 на оваа точка; одвоено за станбена изградба и за ку-
пување на станови, а одвоено за други намени. Во тие пре-
гледи банките даваат податоци за износот на одобрениот 
и искористениот кредит, за износот на продадените деви-
зи, искажан во странска валута и во динарска противвред-
ност на денот на продажбата, за височината на сопствено-
то учество, односно на орочениот депозит и за договоре-
ниот рок за враќање на кредитот. На барање од народната 
банка банките поднесуваат и друга потребна документа-
ција. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
35. Народната банка, во согласност со точка 7 став 3 

од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ако 
утврди дека банката не постапила во смисла на став 2 од 
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таа точка, ќе и го запре на таа банка натамошното корис-
тење и давање на сите кредити и други пласмани од при-
марната емисија и ќе пристапи кон наплата од таа банка 
на сите побарувања по основ на веќе дадените кредити и 
другите пласмани од примарната емисија. 

Народната банка ќе постани по став I на оваа точка 
веднаш по истекот на рокот од пег дена од денот на прие-
мот на пријавата од надлежниот орган на пазарната ин-
спекција, ако банката во тој рок не ја извести односно ако 
не и дос гави докази за преземените мерки од точка 7 став 
2 на Одлуката за остварување на целите во 1984 година, 
како и ако од примениот извештај произлегува дека банка-
та не ги презема тие мерки. 

По истекот на роко г од став 2 на оваа точка Народна-
та банка веднаш ќе донесе решение со кое на банката и го 
укинува натамошното користење и давање на сите креди-
ти и други пласмани од примарната емисија и и наложува 
да ги намири своите побарувања на народната банка по 
основ на кредитите и другите пласмани што и се веќе да-
дени од примарната емисија. Рокот на траењето на презе-
мените мерки по решението не може да биде пократок од 
30 дена од денот на донесувањето на решението. 

Ако банката во рокот определен во решението од 
став 3 на оваа точка не и достави на народната банка дока-
зи дека постапила во смисла на точка 7 став 2 од Одлуката 
за остварување на целите во 1984 година, мерката за уки-
нување на користењето на примарната емисија по сите ос-
нови се продолжува и народната банка е должна преку суд 
да бара наплата на сите свои побарувања од банката по 
основ на доработените средства од примарната емисија. 

36. Народната банка, во согласност со точка 11 став 4 
од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ко-
га ќе утврди дека банката давала нови кредити за подго-
товка на производство за извоз, за производство за извоз и 
за извоз на организации на здружен труд и други општес-
твени - правни лица кои дел од девизите за општествено 
признати репродукциони потреби ги држеле на девизната 
сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на деви-
зите на девизната сметка, ќе и го запре на таа банка ната-
мошно го корис 1ење на примарната емисија по сите осно-
ви и ќе пристапи кон наплата од таа банка на сите свои 
побарувања но основ на користење на примарната емиси-
ја. 

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка 
веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот кога ќе у г-
врди дека банката продолжила со давање на нови кредити 
спротивно на член 81 став 2 од Законот за девизното рабо-
тење. 

Донесувањето на решение и траењето на преземените 
мерки, народната банка го спроведува по постапката и на 
начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа 
одлука. 

Заради контрола на спроведувањето на одредбите од 
член 81 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење, банка-
та ќе обезбеди евиденции за роковите на приливот и одли-
вот, односно на продажбата на дел од девизите за општес-
твено признати репродукциони потреби. 

Врз основа на евиденцијата од став 4 на оваа точка 
банките ќе 6 доставуваат на надлежната народна банка де-
сетдневен извештај за износот на делот од девизите Ја оп-
штествено признати репродукциони потреби што органи-
зациите на здружен труд и други општествено правни ли-
ца го задржале на девизната сметка подолго од 15 дена 
сметајќи од денот на приливот на тие девизи на девизната 
сметка, како и за дадените нови кредити, односно пласма-
ни на тие организации за подоготовка на производство за 
извоз, за производство за извоз и за извоз на стоки и услу-
ги. 

Покрај евиденциите и извештаите од сг. 4 и 5 на оваа 
точка, банката е должна при користењето на примарната 
емисија во смисла на оваа одлука да и поднесе на народ-
ната банка изјава дека не давала нови кредити на органи-
зации на здружен труд и на други општествени правни ли-
ца спротивно на член 81 став 2 од Законот за девизното 
работење. 

37. Народната банка, во согласност со точка 8 став 4 
од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ко-
1 а ќе утврди дека банката не постапила во смисла на став 
3 од таа точка, ќе и го укине на таа банка користењето на 
примарната емисија по основ од тој став и ќе пристапи 
кон наплата од таа банка на побарувањата по основ на ко-
ристењето на примарната емисија за производите од тој 
став. 

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка 
веднаш по истекот на рокот од пет дена од денот на прие-
мот на известувањето од шчка 8 став 3 на Одлуката за ос-
тварување на целите во 1984 година, ако банката во тој 
рок не ја извести народната банка односно ако не и доста-
ви докази за преземените мерки од ЈОЈ став, како и кога од 
применото известување произлегува дека банката не ги 
презела мерките од тој став. 

Донесувањето на решение и траењето на преземени!е 
мерки народната банка го спроведува по постапката и на 
начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа 
одлука. 

За да се обезбеди следење на кредитите за залихи на 
определени производи банките ќе и доставуваат на народ-
ната банка месечни извештаи за состојбата и вредноста на 
кредитираните залихи. Тие извештаи банката ќе ги доста-
вува до 15, во тековниот месец за претходниот месец, на 
образецот што го пропишува Народната банка на Југосла-
вија. 

38. Народната банка, во согласност со точка 9 став 3 
од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ко-
га ќе утврди дека банката не постапила во смисла на став 
2 од таа точка, ќе и го укине на таа банка користењето на 
примарната емисија по кредитите од тој став и ќе приста-
пи кон наплата од таа банка на побарувањата по основ на 
користењето на примарната емисија за производите од тој 
став. 

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка 
веднаш по истекот на рокот од пет дена од денот на прие-
мот пријавата од точка 9 став 1 на Одлуката за оствару-
ван на целите во 1984 година, ако банката во тој рок не ја 
извести народната банка, односно ако не и достави докази 
за преземените мерки од тој став, како и кога од примено-
то известување произлегува дека банката не ги презела 
мерките од тој став 

Донесувањето на решение и траењето на преземените 
мерки народната банка го спроведува по постапката и ̂ га 
начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа 
одлука. 

39. Народната банка ќе и доставува на Народната 
банка на Југославија најдоцна до 20, во тековниот месец за 
претходниот месец месечни извештаи за мерките преземе-
ни спрема банките во смисла на одредбите од точ. 35 до 38 
на оваа одлука, како и збирен извештај од точка 37 став 4 
на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на оваа точка народните банки 
ќе го доставуваат на образецот што го пропишува Народ-
ната банка на Југославија. 

40. Народната банка ќе купува меници од банките, ќе 
им одобрува на банките кредити врз основа на тие меници 
и врз основа на странски хартии од вредност и ќе им одоб-
рува на банките користење на примарната емисија преку 
монетизација со селективно обележје по оваа одлука, под 
услов банките тие меници да ги есконтирале, да им дале 
кредити на организации на здружен труд односно органи-
зациите на здружен труд да го оствариле користењето на 
средствата по пат на монетизција со селективно обележје 
по есконтните односно каматните стапки предвидени со 
самоуправната спогодба на банките. 

Ако банките не ја склучат самоуправната спогодба од 
став 1 на оваа точка есконтната стапка на есконтираните 
меници односно каматната стапка на кредитите и корис-
тената монетизација со селективно обележје од примарна-
та емисија може да изнесува најмногу до два процентни 
поени над есконтната, односно каматната стапка што бан-
ките ја плаќаат на користената примарна емисија, во сог-
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ласност со Одлуката за каматните стапки за купување на 
хартии од вредност и на кредитите од примарната емиси-
ја. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се применува-
ат на Југословенската банка. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
41. Пресметувањето на динарската противвредност 

на странски средства за плаќање на странски хартии од 
вредност заради утврдување на височината на учеството 
на примарната емисија во смисла на оваа одлука ќе се 
врши, и тоа: 

1) за плаќање, односно за наплатување во конверти-
билна валута - по продажниот курс утврден на претпос-
ледниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен 
пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е из-
вршен извозот односно во кој настанала обврската за пла-
ќање на царина за стоки што се увезуваат; , 

2) во клириншкиот платен промет - со примена на 
пропишаниот курс за пресметување на плаќањето и на-
платата. 

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

О. бр. 9 
2 март 1984 година 

Белград 
Претседател на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е! р. 

155. 

Врз основа на член 116 став 1 и член 129 став 1 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82, 34/83 и 70/83), член 22 став 2 точка 2 од Законот за 
вршење на стопански дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82) и член бб став 1 
точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81) Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ДРЖАТ ДЕВИ-

ЗИ ВО СТРАНСТВО 

1. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина, на организацијата на 
здружен труд регистрирана за вршење на надворешнот-
рговски промет може да и даде одобрение за држење деви-
зи на сметки во странство, а на организацијата на здружен 
труд која врши услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет и на заедницата за осигурување, односно на 
заедницата за реосигурување - одобрение да може со 
странски партнер да договори плаќање и наплатување на 
услугите преку контокорентна сметка, под јадовите ут-
врдени со оваа одлука. 

Одобренијата од став 1 на оваа точка се даваат на оп-
ределено време, но најдолго на една година. 

Ако организацијата на здружен труд има потреба за 
држење на девизи во странство и над една година, должна 
е пред истекот на тековната година да и се обрати на на-
родната банка на републиката односно на народната баб-
ка на автономната покраина со ново барање во кое ќе го 
наведе износот на девизите што може да ги држи во стран-
ство во наредната година, со ново образложение и со под-
несување на соодветна документација. 

2. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд да и даде одобрение за држење деви-
зи на сметките во странство: 

1). за изведување на инвестициони работи во стран-
ство - до 20% од вредноста на склучената работа, и тоа: 

- за потребите на снабдување и одржување на погони, 
градилишта и други работни единици и за обезбедување 
сместување и исхрана на работниците и за трошоците во 
врска со редовното тековно одржување на просториите 
(канцелариите, мензите, спалните и др), во височина на ед-
номесечните трошоци за тие намени, а по претсметката 
што се поднесува со барањето за издавање на одобрение; 

- за дел од авансот примен од страна на партнерот, 
ако со договорот за изведување на инвестициони работи 
тој дел од авансот е условен со држење девизи на сметка 
во странство, или за дел од странскиот кредит добиен за 
финансирање на таа работа, ако со договорот за кредит 
тој дел од кредитот е »условен со држење девизи на сметка 
во странство; 

2) за вредноста на работите со наплата во локалната 
валута (што не може да се трансферира) за кои е добиено 
одобрение од надлежната народна банка за наплата во 
друга валута, а не во пропишаната; 

3) за давање на кауции или полагање на депозит за 
добро, квалитетно и навремено извршување на определе-
ни работи, ако странскиот со договарач тоа го условува со 
поднесување на докази, и тоа: фотокопија на договорот 
или барањето на странскиот содоговарач, односно на ус-
ловите од распишаната лицитација, или фотокопија на 
прописите на странската зегцја која предвидува обврска за 
давање кауција или полагање на депозит за добро извршу-
вање на определена работу. 

Во одобрението се искажуваат посебно основот, на-
мените на средствата и износот на кој тоа е дадено. 

3. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на организација 
на здружен труд која врши услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет и на заедница за осигурување од-
носно на заедница за реосигурување да и даде одобрение 
плаќањето и наплатувањето на услугите да го врши преку 
контокоректната сметка што ја има со странскиот пар-
тнер. 

Долговното односно побарувачкото салдо на конто-
корентната сметка во текот и на крајот од календарската 
година може да изнесува до 20% од износот на фактурира-
ните услуги во претходната година за организациите од 
став 1 на ова точка. 

Со барањето, организацијата на здружен труд од став 
1 на оваа точка и го поднесува на народната банка на ре-
публиката, односно на народната банка на автономната 
покраина договорот со странскиот партнер со кој е ут-
врдено плаќањето и наплатувањето да се врши преку кон-
токорентната сметка, како и видот на услугата. 

По престанувањето на контокорентниот однос, до-
лговното односно побарувачкото салдо мора да се нами-
ри во рок од 60 дена од денот на престанувањето на тој од-
нос, со извршување на услугата, а по исклучок со плаќање 
односно наплата во конвертибилни девизи. 

4. Организациите на здружен труд кои вршат услуги 
на превоз во железничкиот и воздушниот сообраќај и ор-
ганизациите на здружен труд кои вршат поштенски, телег-
рафски и телефонски услуги, врз основа на меѓународни 
конвенции и договори што се ратификувани, ги плаќаат и 
наплатуваат услугите преку контокорентна сметка соглас-
но со тие конвенции односно договори. 

5. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина, во смисла на член 
22 став 2 точка 2 од Законот за вршење на стопански деј-
ности во странство, може да 6 даде одобрение на органи-
зација на здружен труд акциите на вложените средства во 
акционерско друштво во странство да ги држи кај стран-
ска банка: 
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1) ако прописите на странската земја условуваат 
држење на акции во странство, за што е должна да и под-
несе потврда на Стопанската комора на Југославија т и 
на конзуларното претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во односната странска 
земја; 

2) ако со статутот на акционерското друштво е пред-
видена обврска за држење на акциите во странство, за што 
организацијата на здружен труд е должна да поднесе из-
вод од статутот на тоа друштво. 

Пред прибавувањето на одобрението од став 1 на 
оваа точка организацијата на здружен труд не може да ку-
пува акции. 

6. Кон барањето за држење девизи на сметките во 
странство од точ. 2 и 5 на оваа одлука, односно кон бара-
њето за вршење на работењето преку контокорентната 
сметка од точка 3 на оваа одлука подносителот на барање-
то го прилага мислењето на домашната овластена банка 
за бонитетот на странската банка. 

7. По исклучок од одредбите на оваа одлука, гуверне-
рот на народната банка на републиката односно гуверне-
рот на народната банка на автономната покраина може да 
и одобри на организацијата на здружен труд да држи де-
визи на сметката во странство и во други случаи кои не се 
предвидени со оваа одлука, ако од поднесената докумен-
тација оцени дека причините за држење девизи во стран-
ство се оправдани. 

8. Организациите на здружен труд на кои им е дадено 
одобрение во смисла на оваа одлука се должни на народ-
ната банка на републиката односно на народната банка на 
автономната покраина да А доставуваат извештаи за плаќ-
ањето и наплатувањето, како и за состојбата на сметките 
во странство за секое тримесечје, и тоа до 15 во месецот за 
изминатото тримесечје. 

Во извештаите од став 1 на оваа точка се искажуваат 
девизите и динарите пресметани по курсот што ќе го ут-
врди Сојузниот извршен совет кој важи на денот на исте-
кот на периодот за кој се поднесува извештај и основите 
по кои се држат девизите и во кои валути (конвертибилни 
и клириншки), а валутите што не можат да се трансфери-
раат се искажуваат во оригинална валута. 

Документацијата за плаќањето и наплатувањето, из-
вршени преку сметката од став 1 на оваа точка, организа-
циите на здружен труд се должни да ја држат средена во 
своето книговодство. 

Организациите на здружен труд од точка 4 на оваа 
одлука не се должни да доставуваат извештаи од став 1 на 
оваа точка, а документацијата врз основа на која се врше-
ни плаќањата и наплатувањата преку контокорентната 
сметка мораат да ја држат средена во своето книговод-
ство. 

9. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина и доставува на Народ-
ната банка на Југославија збирен шестмесечен и годишен 
извештај за дадените одобренија и за прометот и состојба-
та на девизите што организациите на здружен труд ги 
држат во странство, во рок од 45 дена од денот на истекот 
на периодот за кој се поднесува извештајот. 

Податоците во извештаите од став 1 на оваа точка се 
искажуваат во илјади динари, по курсот што ќе го утврди 
Сојузниот извршен совет кој важи на денот на истекот на 
периодот за кој се поднесува извештај. Валутата што не 
може да се трансферира се искажува во оригиналната ва-
лута и во динари по курсот од листата на девизи што ја 
утврдува Народната банка на Југославија, на денот на ис-
текот на периодот. 

Народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина е должна по истекот на 
тримесечјето до 10 во наредниот месец да и доставува на 
Народната банка на Југославија извешта ју одобренијата 
издадени во смисла на точка 7 од оваа одлука. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите за давање одоб-
рение на организациите на здружен труд да држат девизи 
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/83). 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објаву вање 10 во „Службен лист на СФРЈ". 

о"бр. 18 
28 март 1984 година 

Белград 
Претседател на С о в е т ! на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

156. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за 

здружување во Заедницата на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), 
работните организации за поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај Титоград, Беловар, Дубровник, Карло-
вац, Осиек, Риека, Пула, Славонски Брод, Сплит, Шибе-
ник, Вараждин, Задар, Загреб, Скопје, Белград, Чачак, 
Крагуевац, Кралево, Крушевац, Ниш, Светозарево, Тито-
во Ужице, Приштина, „Јужна Бачка" од Нови Сад, „Север-
на Бачка" од Суботица „Јужни Банат" од Панчево, „Север-
ни Банат" од Кикинда, „Сомбор" од Сомбор, „Срем" од 
Сремска Митровица и „Зрењанин" од Зрењанин, што се 
здружуваат непосредно во Заедницата на ЈПТТ, работните 
организации за поштенски, телеграфски и телефонски со-
обраќај „Бања Лука" од Бања Лука, „Бихаќ" од Бихаќ, 
„Брчко" од Брчко, „Добој" од Добој, „Горажде" од Го-
ражде, „Јајце" од Јајце, „Ливно" од Ливно, „Мостар" од 
Мостар, „Приедор" од Приедор, „Сараево" од Сараево 
„Требиње" од Требиње, „Тузла" од Тузла и „Зеница" од Зе-
ница, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ преку 
Сложената организација на здружен труд за ПТТ сообраќ-
ај на Босна и Херцеговина - Сараево, работните организа-
ции за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
Целје, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, Мурска Собота, 
Нова Горица, Ново Место и Трбовле, што се здружуват во 
Заедницата на ЈПТТ преку Здружените ПТТ организации 
на Словенија - Љубљана, републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и Со-
јузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ сооб-
раќај на Југославија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ПТТ 

МРЕЖА СО КОРИСНИЦИТЕ НА ПТТ УСЛУГИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со Самоуправната спогодба за работното време на 

единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги 
(во натамошниот текст: Спогодбата) организациите на 
здружен труд за поштенски, телеграфски и телефонски со-
обраќај (во натамошниот текст: ПТТ организации) го ут-
врдуваат распоредот, почетокот и завршувањето на ра-
ботното време на единиците на ПТТ мрежа со корисници-
те на ПТТ услуги, во согласност со месните потреби на 
корисниците на ПТТ услуги, можностите на ПТТ органи-
зации, законот, одредбите на оваа и други самоуправни 
спогодби и во согласност со општите акти на Заедницата 
на ЈПТТ со кои се уредуваат организацијата и вршењето 
на ПТТ услуги и се обезбедува правилно и непречено фун-
кционирање на ПТТ сообраќај. 

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-
рисниците на ПТТ услуги мора да биде организирано така 
што да обезбедува што поцелосно и порационално корис-
тење на средствата за работа и што поефикасно и попро-
дуктивно користење на трудот на работниците, како и да 
обезбедува намирување на потребите на корисниците на 
ПТТ услуги и усогласеност на заедничката работа со ПТТ 
организации со кои се поврзани во остварувањето на заед-
ничките интереси. 

ПТТ организации и самоуправните интересни заедни-
ци за ПТТ сообраќај (во натамошниот текст: СИЗ за ПТТ 
сообраќај), во согласност со критериумите од Спогодбата 
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и во зависност од месните потреби, сообраќајните врски за 
испраќање и пристигање на поштенските пратки во.текот 
на денот, можностите на ПТТ организации, техничката 
опременост и другите услови, со самоуправна спогодба 
определуваат кој вид работно време ќе има единицата на 
ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги. 

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај во соглас-
ност со критериумите од Спогодбата, во посебни случаи 
можат да го определат работното време на единицата на 
ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги и независно од 
утврдените видови работно време во Спогодбата. 

Член 2 
Заради задоволување на потребите на корисниците 

на ПТТ услуги и избор на најпогодно работно време на 
единиците на ПТТ мрежа, во смисла на член 1 од Спогод-
бата, со Спогодбата се утврдуваат: 

1) мерилата за определување на работното време на 
единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги; 

2) видовите работно време на единиците на ПТТ 
мрежа со корисниците на ПТТ услуги; 

3) работното време на единиците на ПТТ мрежа со 
корисниците на ПТТ услуги во сабота, недела и во денови 
на државните празници; 

4) работното време на помошните единици на ПТТ 
мрежа со корисниците на ПТТ услуги; 

5) работното време на единиците на ПТТ мрежа со 
корисниците на ПТТ услуги во летниот односно зимскиот 
период. 

II. Мерила за определување на работното време на едини-
ците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги 

Член 3 
Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-

рисниците на поштенските услуги се утврдува во завис-
ност од месните потреби на корисниците на ПТТ услуги, 
сообраќајните врски за испраќање и пристигање на по-
штенските пратки во текот на денот, можностите на ПТТ 
организации, техничката опременост и од другите услови 
на подрачјето на единиците на ПТТ мрежа. 

Член 4 
Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-

рисниците на телеграфските и телефонските услуги се ут-
врдува во зависност од месните потреби на корисниците 
на ПТТ услуги, можностите на ПТТ организации, технич-
ката опременост и во зависност од други услови на под-
рачјето на единиците на ПТТ мрежа. 

ПТТ организации се должни да ги воведат следните 
работни времиња со корисниците на телеграфските и те-
лефонските услуги, барем кај една единица на ПТТ мрежа 
во местата што се наоѓаат во седиштето на: 

1) транзитната телефонска централа - работно време 
од 0 до 24 часот, а по исклучок најмалку од 7 до 21 часот; 

2) главната телефонска централа - работно време нај-
малку од 7 до 19 часот. 

III. Видови работно време на единиците иа ПТТ мрежа со 
корисниците на ПТТ услуги 

Член 5 
Видовите работно време на единиците на ПТТ мрежа 

со корисниците на ПТТ услуги се следните: 

0 до 24 часот 
7 до 24 часот 

6 или 7 до 22 часот 
7 или 8 до 21 часот 
7 или 8 до 20 часот 
7 или 8 до 19 часот 
7 или 8 до 18 часот 
7 или 8 до 9,30; 10 до 15,30 и 16 до 18 часот 

7 или 8 до 17 часот 
8 или 9 до 17 часот 
8 или 9 до 16 часот 
7 до 12 и 16 до 18 часот 
7 до 12 и 17 до 19 часот 
8 до 13 и 16 до 18 часот 
8 до 13 и 16 до 19 часот 
8 до 12 и 16 до 18 часот 
8 до 10 и 12 до 14 часот 
8 до 9 и 12 до 14 часот 
7 или 8 до 9,30 и 10 до 15 часот 
7 или 8 до 9,30 и 10 до 14 часот 
7 или 8 до 15 часот 
7 или 8 до 14 часот 
7 или 8 до 12 часот 
7 или 8 до 11 часот 
7 или 8 до 10 часот 
Ако одделни поштенски услуги со корисниците се 

вршат во рамките на работно време пократко од работно-
то време од став 1 на овој член, тоа работно време мора да 
биде истакнато на влезот од деловната просторија на еди-
ницата на ПТТ мрежа. 

Член 6 
Работните времиња во единиците на ПТТ мрежа со 

корисниците на ПТТ услуги во сезоната на зголемена или 
намалена побарувачка за ПТТ услуги и можат да се мену-
ваат, така што да се воведе работно време различно од ра-
ботните времиња од член 5 на Спогодбата, или едно од 
следните работни времиња: 

7 до 12 и 18 до 21 часот 
7 до И и 18 до 21 часот 
7 до 10 и 17 до 20 часот 
7 до 10 и 18 до 20 часот 
7 до 10 и 15 до 19 часот 
8 до 12 и 18 до 20 часот 
ПТТ организации во зависност од побарувачката за 

ПТТ услуги и своите можности а во договор со корисни-
ците на ПТТ услуги определуваат кое работно време во се-
зона ќе го има единицата на ПТТ мрежа. 

IV. Работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисни-
ците на ПТТ услуги во сабота, недела и во денови на 

државни празници 

Член 7 
ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај го опреде-

луваат работното време на единиците на ПТТ мрежа во 
сабота, недела и во денови на државни празници, во сог-
ласност со месните потреби. 

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај можат да 
определат одделни единици на ПТТ мрежа, во сабота, не-
дела и во денови на државни празници да не работат, да 
работат као и во другите работни денови, да имаат друг 
вид работно време од Спогодбата, или на подрачјата на 
одделни единици на ПТТ мрежа и на нивни делови да се 
ограничи обемот и видот на ПТТ услуги под услов да се 
обезбеди квалитет на ПТТ услуги во согласност со зако-
нот, другите прописи што се однесуваат на вршењето на 
услугите, самоуправните спогодби и во согласност со ак-
тите на Заедницата на ЈПТТ со кои се уредуваат организа-
цијата и вршењето на ПТТ услуги. 

V. Работно време на помошните единици на ПТТ мрежа со 
корисниците на ПТТ услуги 

Член 8 
Работното време на помошните единици на ПТТ 

мрежа со корисниците на ПТТ услуги може да биде след-
ното: 

1) едно од видовите работни времиња наведени во 
член 5 од Спогодбата, или 

2) некое друго работно време што спогодбено ќе го 
утврдат ПТТ организации и поединец, односно организа-
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пија га која прифатила да врши работи на помошна едини-
ца на ПТГ мрежа. 
VI. Работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисни-

ците на ПТТ услуги во летен односно зимски период 

Член 9 
ПТТ организации можат да воведат во единиците на 

ПТТ мрежа други видови работно време во ле ген односно 
зимски период во договор со корисниците на ПТТ услуги 
во рамките на СИЗ за ПТТ сообраќај. 

VII. Други одредби 

Член 10 
Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-

рисниците на ПТТ услуги мора да биде видно истакнато 
на влезот во просториите на единицата на ПТТ мрежа, 
што се користат непосредно за работа со корисниците на 
ПТТ услуги, а работното време за вршење на одделни 
ПТТ услуги - мора да биде истакнато и во односните мес-
та во кои се вршат тие услуги. 

Член 11 
Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-

рисниците на ПТТ услуги може да се менува во текот на 
годината двапати,к тоа: 

1) со важење од 1 јануари тековната година; 
2) со гажење од 1 јуни тековната година. 
По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, про-

мени на работното време на единиците на ПТТ мрежа со 
корисниците на ПТТ услуги можат да се вршат во текот 
на годината, ако со денот на вклучувањето на телефонска-
та централа во автоматскиот меѓумесен сообраќај дојде 
до промени што бараат и промена на работното време со 
корисниците на ПТТ услуги, или ако се воведе друг вид 
работно време во летниот односно зимскиот период, како 
и во сезона на зголемена односно намалена побарувачка 
за ПТТ услуги. 

Член 12 
Најмалку 30 дена пред денот на воведувањето на те-

леграфски и телефонски сообраќај во новоотворена едини-
ца на ПТТ мрежа, пред промената на работното време во 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и пред дру-
гите промени во врска со работното време, ПТТ организа-
ции се должни писмено да ја известат Заедницата на ПТТ 
заради објавување на соодветно известување во „ПТТ вес-
ник". 

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со ко-
рисниците на ПТТ услуги се внесува во соодветните пуб-
ликации што ги објавува Заедницата на ЈПТТ . 

Известувањето што се однесува на промената на ра-
ботното време во летен односно зимски период и во сезо-
на на зголемена односно намалена побарувачка за ПТТ ус-
луги мора да содржи и податок за периодот во кој ќе се 
применува тоа работно време. 

Член 13 
Во случај на вонредни околности, работното време 

на единиците на ПТТ мрежа го уредува Заедницата на 
ЈПТТ , односно ПТТ организации во спогодба со над-
лежните органи на општествено-политичките заедници на 
соодветното подрачје. 

ПТТ организации ја известуваат Заедницата на ЈПТТ 
за воведувањето на работно време во случај на вонредни 
околности. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 14 
Во рок од шест месеци од денот на влегувањето на 

Спогодбата во сила ПТТ организации се должни да ги 
усогласат работните времиња на своите единици на ПТТ 

мрежа со корисниците на ПТТ услуги со одредбите на 
Спогодбата. 

Член 15 
Спогодбата ја склучуваат ПТТ' организации здру 

жени во Заедницата на ЈПТТрепубличките и покраински-
те самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и 
Сојузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ со-
обраќај на Југославија по постапката што е определена со 
самоуправниот општ акт. 

Член 16 
Со денот на влегувањето на Спогодбата во сила пре-

станува да важи Одлуката за работното време на пошти-
те, телеграфите и телефоните со корисниците на ПТТ ус-
луги („ПТТ весник", бр. 4/77). 

Член 17 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува по истекот на шест месеци од денот на нејзиното 
објавување во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0115-21964/81 
15 март 1984 година 

Белград 

За Работната организација 
*а ПТТ сообраќај Титоград, 

Поповиќ Веселин, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Дубровник, 

Шобер Кларио, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Осиек, 
Чокљат Никола, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Пула, 

Шпада Јосип, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Сплит, 

Церовац Ѓуро, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Вараждин, 

Видовиќ Фрањо, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Загреб, 

Штритоф Иван, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Белград, 
Луковиќ Младен, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Крагуевац, 

Лабудовиќ Вучиќ, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Крушевац, 
Добрадолац Марко, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Светозарево, 

Дејановиќ Радомир, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Приштина, 

Робај Зекир, е. р. 
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За Работната организација за 
ПТТ сообраќај 

„Северна Бачка" Суботица, 
Олах Јосип, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај 

„Северни Банат" Кикинда, 
Попов Миладин, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај „Срем" 
Сремска Митровица, 

Хорватиќ Слободан, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај 

Бања Лука" од Бања Лука 
„Бихаќ" од Бихаќ 
„Брчко" од Брчко 
„Добој" од Добој 

„Горажде" од Горажде 
„Јајце" од Јајце 

„Ливно" од Ливно 
„Мостар" од Мостар 

„Приедор" од Приедор 
„Сараево" од Сараево 
„Требиње" од Требиње 

„Тузла" од Тузла 
„Зеница" од Зеница 

СОЗТ за ПТТ сообраќај 
на Босна и Херцеговина Сараево, 

Ивиќ Борис, е. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 

сообраќај на СР Босна и Херцеговина - Сараево 
Ивиќ Душан, е. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 
сообраќај на СР Словенија 

Љубљана, 
Томажич Емил, е. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 

сообраќај на СР Србија 
Белград, 

Мухамедагиќ Мухамед, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Беловар, 
Шкалец Бранимир, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Карловац, 

Ивковиќ Велимир, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Риека, 
Павковић Марко, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Славонски Брод, 

Спаиќ Владимир, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Шибеник, 
Чипчиќ Крешимир, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Задар, 
Петровиќ Љубо, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Скопје, 
Вељановски Раде, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Чачак, 
Ѓуковиќ Рајка, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Кралево, 
Митиќ Драгољуб, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Ниш, 
Силаев Милка, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај Титово Ужице, 

Спасиќ Арсение, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај „Јужна Бачка", 

Нови Сад, 
Продановиќ Милан, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај „Јужни Банат" 

Панчево, 
Чечовиќ Јован, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај „Сомбор" 

Сомбор, 
Ракочевиќ Јован, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај „Зрењанин" 

Зрењанин, 
Одаџиќ Борислав, е. р. 

За Работната организација за 
ПТТ сообраќај 

Цеље 
Копер 
Крањ 

Љубљана 
Мурска Собота 

Марибор 
Нова Горица 
Ново Место 

Трбовле 

Здружените ПТТ организации 
на Словенија 

Љубљана 
Митиќ Милош, с. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 
сообраќај на СР Црна Гора 

Титоград 
Прелевиќ Радомир, с. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 

сообраќај на СР Македонија 
Скопје 

Груевски Зоге, е. р. 
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За Покраинската самоуправна 
интересна заедница за ПТТ 

сообраќај на САП Војводина 
Нови Сад, 

Јова нд пк Душан, с. р. 

За Сојузот на самоуправните интересни 
заедници за ПТТ сообраќај на Југославија 

Белград, 
Леовац Васил не, е, р. 

По извршеното споредување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Законот за вршење на стопан-
ски дејности во странство {Пречистен текст), објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/82, се поткрале подолу-
-наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈ-
НОСТИ ВО СТРАНСТВО 

(Пречистен текст) 
Во член 111 во точка 27 наместо зборовите: „на член 

123" треба да стојат зборовите: „на член 117", а во точка 
28 наместо зборовите: „на член 123 од овој закон" треба да 
стојат зборовите: „на член 122 од Законот за вршење на 
стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ'1, бр, 15/77)". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 9 април 1984 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Законот за мерните единици и 
мерилата, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84, се 
поткрале подолунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

1. Во член 10 став 1, во табелата, наместо ознаката за 
основната единица секунда: „Ѕ" треба да стои ознаката 
„ѕ". 

2. Во Прилог број 2 и табела 1, во колоната 4, за ап-
сорбираната доза на јонизирачко зрачење треба да се бри-
ше една од ознаките: „Ј/к§",а за еквивалентната доза на 
јонизирачко зрачење во истата табела во колона 4 треба 
да се додаде ознаката: „Ј/к§". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 9 април 1984 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИ-

КА ХАИТИ 

I 
Се назначува 
Анте Илиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 

Република Венецуела, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Хаити, со седиште во Каракас. 

II 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
13 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марковић Светолика Божидар; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мартиновић Милорада Живорад, Милетић-Стефано-
вић Драгутина Вера, Радовић Зарије Драгољуб; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Кораћ Веселина Првослав; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење 
за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јелић Михајла Добривоје, Милосављевић Драгољуба 
Божидар, Остојић Радомана Милутин, Ристић Обрада Ра-
дојко, Тишма Милош; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење 
за напредокот на земјата } 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Акцић Стојана Блашко, Алексић Николе Милош., 
Бркић Средоја Марко, Драндаревић Светозара Миладин, 
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Дрнадревић Властимира Станимирка, Глишић-Поповић 
Будимира Душанка, Марковић Милана Драгутин, Мила-
новић Милана Миша, Милићевић Дмитра Мирко, Мило-
шевић Ранислава Секула, Милутиновић Радивоја Славко, 
Митровић Војислава Драгутин, Никитовић Миљка Драго-
је, Обрадовић Радоша Радоје, Пантић Јанићија Радован, 
Перишић Милија Душан, Пешић Ђорђа Милорад, Петро-
вић Драгутина Миљојко, Петровић Милутина Урош, По-
повић Петронија Видан, Прокич-Дружевић Марија Кати-
ца, Радовановић Владимира Петар, Ристовић-Стојановић 
Јаноша Вера, Симановић Војислава Радојле, Симеуновић 
Петка Томислав, Спасојевић Бранислава Благоје, Стојано-
вић Драгутина Милан, Шаптовић Радована Ранко, Топа-
ловић Милојка Гаврило, Тошић Радојка Славољуб, Варга 
Фрање Фрања, Весовић Живка Јован, Здравковић Богоса-
ва Петар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђоковић Драгиша Мирољуб, Ђукић Ратка Вукоман, 
Филипић Милана Петар, Јеремић Милана Божидар, Мак-
симовић Косте Драгомир, Марковић Љубише Слободан, 
Петровић Драгића Младенко, Полић-Пановић Љубинка 
Крстина, Ракић Љубише Радивоје, Стојчић Љубомира Ви-
да, Шапоњић-Симеуновић Милована Нада, Терзић-Јоси-
повић Јована Милева; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цајкић Милутина Драгољуб, Хабибовић Ћазима 
Емин, Јаковљевић Јакова Милан, Јовановић Грује Јован, 
Јовановић Душана Милутин, Кукањац-Марковић Мила-
дина Драгиња, Лојаница-Пантић Зарија Стоја, Максимо-
вић Обрена Марко, Милошевић Станисава Љубиша, Ми-
ловић Војислава Станко. 

Бр. 61 
1 јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

- за заслуги во давањето помош на југословенските 
логораши и за придонес во развивањето и јакнењето на 
пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Шветска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Вп«а ипсШгот, дг Етаг \Уа1чшѕ1. 

Бр. 65 
30 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-
брососетската и пријателската соработка и на односите 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Ногуагћ (1-г Регепс. 

бр. бб 
30 јуни 1983 година 

Белград Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак. е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

за особени заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић Стјепана Младен; 



- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Хацовић Захира Тахир; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мисирача Јошана Душан; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђукарић Гавре Средо, Миљановић Цвјетка Чедо, То-
доровић Николе Драго; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од зуначење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лихић Сулејмана Енвер. 
Бр. 69 

6 јули 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

150. Одлука за условите, организацијата и работата 
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