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621. 
Врз основа на член 45 став 3 од Законот за амортиза-

цијата на општествените средства („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86), Сојузниот извршен совет донесува -

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛИТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗА-
ЦИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И СТАНОВИТЕ КОИ 
ПРЕТСТАВУВААТ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ГОЛЕМИ ПОПРАВКИ НА СТАН-
ВЕНИТЕ ЗГРАДИ, ОДНОСНО СТАНОВИТЕ ВО 1987 

ГОДИНА 
1. Средствата на пресметаната амортизација за стан-

бените згради и становите кои претставуваат средства со 
кои располага федерацијата во 1987 година во височина од 
50% ќе се користат за големи поправки на тие станбени 
згради, односно станови. 

“ 2. Големи поправки на станбените згради односно на 
становите, во смисла на оваа одлука, се градежно-занает-
чиски работи и други работи на инвестиционо одржување 
и тоа: 

а) поправка и реконструкција на покриви; 
б) генерални поправки на фасади; 
в) подобрување на термичката изолација; 
г) крупни интервенции на конструктивните елементи 

(санација на темелите, замена на меѓукатните конструк-
ции, изработка на потпорни ѕидови за санација на лизга-
лишта и сл.); 

д) генерална поправка на инсталациите (водовод, ка-
нализација, централно греење, електрични инсталации и 
лифтови). 

3. Пресметаните и издвоените средства од точка 1 на 
оваа одлука ќе се користат согласно со програмата за ин-
вестиционо одржување на станбените згради и становите 
во 1987 година, што ја донесува Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 214 
11 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

622. 
Врз основа на член 4 став 1 точка од 4 Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 54/86), врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПЧЕНИЦА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРА-

НА НА ДОБИТОК 
1. На организациите на здружен труд што се занима-

ваат со производство на добиточна храна односно со од-

гледување на добиток им се забранува.ла употребуваат 
пченица и пченино брашно за производство на добиточна 
храна односно за исхрана на добиток. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на пазарот и за општи стопански 
работи во спогодба со функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на земјо-
делството, може да одобри пченицата да се користи за ис-
храна на риби во рибњаците, како и пченицата што не е 
подобна за човечка исхрана поради тоа што значително 
отстапува од пропишаниот квалитет да се користи за про-
извел ICTBO на добиточна храна. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 224 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 
623, 
Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од инстерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр, 28/75, и 54/86), врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТРИЦИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со преработка на пченица се должни на индивидуалните 
производители на пченица, на нивћо барање, непосредно 
или преку организациите на здружен труд од кои е купена 
пченицата, да им продаваат трици во количина оаѓвајмал-
ку 10% од пченицата од родот во 1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 225 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

624. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за давање согласност на цените на оп-

ределени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86), 
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чија важност е продолжена со Одлуката за продолжување 
на важењето на прописите за мерките на непосредна кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/87), во 
точка 1 во гранката 0117 - Производство на електрични 
машини и апарати, по групата 01172 - Производство на 
електронски и телекомуникациони уреди се додава група-
та 01173 и подгрупата 011730 - Производство на кабли и 
спроводници: сите произ,води. 

Во гранката 0119 - Преработка на хемиски произво-
ди, во групата 01194 - Преработка на пластични маси под-
групата 011949 - Друга праработка на пластични маси: 
брзгани, дувани, топлообликувани, пресувани и други тех-
нички производи, од пластични маси, поливинилхлоридни 
подови, хомогени и хетерогени, винил-азбестни подови 
(ПВЦ плочи), подови од други пластични маси, монофила-
менти, мрежи екструдирани, блокови и плочи од експан-
дирачки пластични маси и покривни брановити плочи од 
пластични маси се брише. 

Гранката 0126 - Производство на готови текстилни 
производи се брише. 

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

Е. п. бр. 226 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

625. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи^ Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА НА ПРЕТ-
ХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за обврска на претходно известување 

на Сојузниот завод за цени за промена на цените на опре-
делени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/86), чија важност е продолжена со Одлуката за про-
должување на важењето на прописите за мерките на не-
посредна контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 42/87), во точка 1 во гранката 0113 - Металопрерабо-
тувачка дејност, во групата 01131 - Производство на мета-
лен репродукционен материјал, подгрупата 011311 - Про-
изводство на леани, ковани и пресувани производи: сите 
производи, се брише. 

Во гранката 0117 - Производство на електрични ма-
шини и апарати, групата 01173 и подгрупата 011730 - Про-
изводство на кабли и спроводници: сите производи, се 
бришат. 

Областа 06 - Сообраќај и врски се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 227 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

626. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ НА СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА ЦЕНИ И НА КУПУВАЧИТЕ ДА ИМ ДОСТА-

ВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ 
1. Во Одлуката за определување на производите за 

кои организациите на здружен труд се должни на Сојузни-
от завод за цени и на купувачите да им доставуваат извес-
тувања за цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86), чи-
ја важност е продолжена со Одлуката за продолжување на 
важењето на прописите за мерките за непосредна контро-
ла на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/87), во гран-
ката 0113 - Металопреработувачка дејност, во Групата 
01131 - Производство на метален репродукционен матери-
јал, пред подгрупата 011313 - Производство на алат: пнев-
матски алат, се додава подгрупата 011311 - Производство 
на Леани, ковани и пресувани производи: сите производи; 

По гранката 0118 - Производство на базни хемиски 
производи се додава Гранката 0119 - Преработка на хеми-
ски производи, групата 01194 - Преработка на пластични 
маси, подгрупата 011949 - Друга преработка на пластични 
маси: брзгани, дувани, топлообликувани, пресувани и дру-
ги технички производи од пластични маси, поливинилхло-
ридни подови, хомогени и хетерогени, винил-азбестни 
подови (ПВЦ плочи), подови од други пластични маси, 
монофиламенти, мрежи екструдирани, блокови и плочи од 
експандирачки и пластични маси и покривни брановити 
плочи од пластични маси. 

По гранката 0125 - Производство на текстилни пред-
ива и ткаенини се додава гранката 0126 - Производство на 
готови текстилни производи, групата 01261 - Производ-
ство на трикотажни предмети, подгрупата 012612 - Произ-
водство на трикотажна рубелина: детска рубелина, под-
групата 12613 - Производство на трикотажна облека: дет-
ска трикотажна облека, подгрупата 012614 - Производ-
ство на чорапи: детски чорапи; групата 01262 - Производ-
ство на текстилна конфекција, подгрупата 012621 - Произ-
водство на рубелина (освен трикотажна) детска рубелина 
и подгрупата 012622 - Производство на облека: детска об-
лека. 

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

Е. п. бр. 228 
9 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

627. 
Врз основа на член 7 и член 58 став 6 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ, ЈУГОСЛОВЕН. 
СКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА И СПРЕМА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
( 

1. Со овак одлука се пропишува начинот на вршење 
контрола на спроведувањето на прописите донесени зара-
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ди спроведување на заедничката емисиона, парична и де-
визна политика и на заедничките основи на кредитната 
политика и на прописите со кои се уредени девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство, прометот на 
стоки и услуги со странство и вршењето стопански дејнос-
ти во странство (во натамошниот текст: прописи) од стра-
на на банките, Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка и другите финансиски организации (во 
натамошниот текст: банка), како и редоследот на презема-
ње мерки спрема банките што не ги спроведуваат тие про-
писи. 

2. Контрола на банката, во смисла на оваа одлука, 
врши народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина, надлежна спрема седиш-
тето на банката, а контрола на банките на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија врши 
Народната банка на Југославија. 

Контрола на деловна единица и на деловен организа-
ционен дел на банката врши народната банка на републи-
ката односно народната банка на автономната покраина 
надлежна спрема седиштето на деловната единица и де-
ловниот организационен дел на банката, по барање на на-
родната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина надлежна спрема сеидштето на 
банката. 

Контрола на спроведувањето на прописите од страна 
на банката што користи средства од примарната емисија 
кај народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина која, во смисла на став 1 
од оваа точка, не е надлежна да врши контрола врши на-
родната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина надлежна спрема сеидштето на 
таа банка, по барање на народната банка кај која банката 
користи средства од примарната емисија. 

Во контролата од став 2 на оваа точка може да учес-
твува и народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина надлежна спрема се-
диштето на банката, а во контролата од став 3 на оваа 
точка може да учествува и народната банка на република-
та односно народната банка на автономната покраина 
што на банката и одобрила користење на средства од при-
марната емисија. 

3. Контрола, во смисла на оваа одлука, народната 
банка врши: 

1) со преглед на извештаите и другата документација 
што ќе ги добие од банката, како и со преглед на другата 
документација со која располага народната банка, а која 
се однесува на работењето на банката; 

2) со непосреден преглед на деловните книги, на кни-
говодствената и другата документација во банката, врз ос-
нова на овластувањето во кое е определен и предметот на 
контролата. 

При вршењето контрола од став 1 на оваа точка на-
родната банка може да прегледува: 

1) соодветна документација кај организацијата на 
здружен труд и кај друг учесник во девизното работење и 
кредитните односи со странство; 

2) деловните книги и друга документација на крајни-
те корисници на средствата добиени по основ на чл. 19, 20, 
20а, 21 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини. 

4. Народната банка е должна да обезбеди континуи-
рано да се врши контрола од точка 3 став 1 одредба под 1) 
на оваа одлука. 

Ако со контролата од став 1 на оваа точка се утврди 
дека банката не се придржувала кон прописите, народната 
банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од три работни 
дена од денот на приемот на извештајот и другата доку-
ментација, да состави записник и да и го достави на банка-
та. 

Банката може да стави забелешки на наодот во запис-
никот за извршената контрола во рок од три работни дена 
од денот на доставувањето на записникот. 

5. Контрола на спроведувањето на прописите што се 
врши со непосреден преглед на деловните книги, на книго-
водствената и другата документација во банката, народ-
ната банка врши според утврдената програма, како и по 
укажана потреба. 

Народната банка е должна веднаш, а најдоцна во рок 
од седум работни дена од денот на окончувањето на кон-
тролата од став 1 на оваа точка, да состави записника на-
одите од контролата и да и го достави на контролираната 
банка. 

На наодот во записникот за извршената контрола 
банката може да стави забелешки во рок од пет работни 
дена од денот на доставувањето на записникот. 

При вршењето контрола од став 1 на оваа точка на-
родната банка е должна да изврши и контрола на точнос-
та на извештаите и на другата документација што банката 
и ја доставила на народната банка. 

6. Ако при вршењето контрола е извршен и преглед 
на документацијата кај корисникот на општествени сред-
ства од точка 3 став 2 на оваа одлука, во записникот за из-
вршената контрола се внесуваат и наодите утврдени со 
тој преглед. 

7. Ако банката основано не ги оспорила наодите во 
записникот од кои произлегува дека не се придржувала 
кон прописите, народната банка е должна во рок од три 
работни дена од денот на доставувањето на забелешките 
односно од истекот на рокот за нивно доставување, да до-
несе решение со кое на банката ќе и определи рок за усог-
ласување на работењето со прописите и ќе и изрече мерка 
запирање на натамошно кредитирање и купување хартии 
од вредност кај народните банки. Таа мерка се применува 
до усогласувањето на работењето на банката со прописи-
те, а најмалку 15 дена од денот на доставувањето на реше-
нието, ако со друг пропис не е определено поинаку. 

Ако банката пред донесувањето решение од став 1 на 
оваа точка ги отстранила неправилностите констатирани 
во записникот и за тоа in доставила докази на народната 
банка, изречената мерка се применува 15 дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Од денот на изработката на записникот односно кон-
статирањето на неправилностите врз основа на извештаи-
те и другата документација што народната банка ги доби-
ла од банката, до доставувањето на решението од став 1 
на оваа точка, народната банка е должна да донесе реше-
ние за одбивање на барањето на банката за купување на 
преносливи хартии од вредност и за одобрување кредити 
во смисла на член 33 од Законот за Народната банка на Ју-
гославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

Ако банката не користи средства од примарната еми-
сија кај народните банки, народната банка, покрај мерката 
запирање на натамошно кредитирање и купување на хар-
тии од вредност, спрема таа банка презема и мерка огра-
ничување на обемот на пласманите која се применува во 
рокот пропишан во став 1 односно во став 2 од оваа точка. 

Ако банката основано ги оспорила наодите во запис-
никот дека не се придржувала кон прописите, народната 
банка нема да преземе мерки спрема таа банка, туку ќе из-
работи службена белешка за запирање на постапката на 
контрола, во која ќе ги наведе причините за запирање на 
таа постапка. 

8. Ако банката во рокот определен за усогласување 
на работењето со прописите во кој спрема неа е примену-
вана мерката од точка 7 на оваа одлука, не го усогласи ра-
ботењето со прописите и за тоа не ft достави докази на на-
родната банка, народната банка е должна во рок од три 
работни дена од денот на истекот на тој рок да донесе но-
во решение со кое примената на мерката запирање на на-
тамошно кредитирање и купување хартии од вредност кај 
народните банки односно мерката запирање на натамош-
но кредитирање и купување хартии од вредност кај народ-
ните банки и мерката ограничување на обемот на пласма-
ните се продолжува и се изречува мерката ограничувње на 
обемот на пласманите и ограничување на задолжувањето 
во странство односно мерката ограничување на за-
должувањето во странство. 

Мерките од став 1 на оваа точка се применуваат 30 
дена од денот на доставувањето на решението, а ако во тој 
рок банката не ги отстрани неуредностите, до нивното от-
странување. 

9. Под мерката ограничување на обемот на пласмани-
те се подразбира дека банката не може да ги зголемува 
пласманите над состојбата на денот на донесувањето на 
решението, а ако е таа состојба над дозволениот пораст, 
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со решението ќе и се ограничи пласманот на состојбата на 
дозволениот пораст. 

10. Кога народната банка ќе утврди дека банката 
спрема која се преземани мерки од точка 7 односно точ. 7 
и 8 на оваа одлука го усогласила своето работење со про-
писите односно дека изминал рокот во кој спрема банката 
се преземени мерки, должна е да донесе решение со кое се 
запира примената на преземените мерки. 

11. Решението од точ. 7,8 и 10 на оваа одлука е конеч-
но во управна постапка. 

12. Ако банката ни по истекот на рокот од 60 дена од 
денот на доставувањето на решението од точка 8 на оваа 
одлука не го усогласи своето работење со прописите, на-
родната банка е должна, согласно со став 4 на член 58 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини (во на-
тамошниот текст: Законот) во натамошен рок од два ра-
ботни дена да бара од собранието на банката, во рамките 
на својата надлежност, да преземе мерки работењето на 
банката да се усогласи со прописите. Истовремено, народ-
ната банка за ова свое барање ќе го извести собранието на 
општествено-политичката заедница кое врши надзор над 
законитоста на работата на банката. 

13. Ако во рок од 30 дена од денот на поднесувањето ^ 
барање од точка 12 на оваа одлука не се обезбеди законито 
работење на банката, народната банка е должна да при-
стапи кон наплата на сите свои побарувања. Освен тоа, на-
родната банка на републиката ќе и го одземе на таа банка 
овластувањето за вршење девизно-валутни работи во зем-
јата, а Народната банка на Југославија - овластувањето за 
вршење работи на платен промет и кредитни работи со 
странство односно овластувањето за вршење на работи на 
платен промет со странство. 

Во решението што народната банка го донесува во 
согласност со одредбите од став 1 на оваа точка ќе се наве-
де дека банката е должна во рок од 30 дена од денот на до-
ставувањето на решението да ги намири сите долгувања 
спрема сите народни банки, без оглед на тоа по кој основ 
настанале, дека и се одземаат овластувањата во смисла на 
став 1 од оваа точка и дека банката е должна да ги ликви-
дира своите работи по основ на тие овластувања, како и 
да ги укине своите сметки во странство. 

14. Народната банка на Југославија врши контрола 
на спроведувањето на прописите со кои се уредени девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, проме-
тот на стоки и услуги со странство и вршењето стопански 
дејности во странство и преку контролорот на Народната 
банка на Југославија во овластените банки. 

Кога ќе утврди дека овластената банка не ги спрове-
дува прописите од став 1 на оваа точка, контролорот на 
Народната банка на Југославија е должен во рок од три 
работни дена да состави записник со кој ја констатира 
фактичката состојба и кој веднаш и го доставува на На-
родната банка на Југославија на натамошна постапка, ка-
ко и на овластената банка. 

Овластената банка може да стави забелешки на нао-
дот во записникот за извршената контрола во рок од пет 
работни дена од денот на доставувањето на записникот. 
Забелешките се доставуваат истовремено до контролорот 
на Народната банка на Југославија и до Народната банка 
на Југославија. 

Кога се применуваат одредбите од чл. 24 и 110 на За-
конот за девизното работење контролорот на Народната 
банка на Југославија ги заверува налозите за плаќање во 
странство и на овластената банка која не постапува во сог-
ласност со одредбите од чл. 24 и 110 на Законот за девиз-
ното работење, како и со прописите со кои се уредува ра-
ботата на девизниот пазар и редоследот на плаќањето 
спрема странство, и ги запира текуштите плаќања спрема 
странство, освен плаќањата на обврските по странски кре-
дити и на конвенциските обврски. 

Контролорот на Народната банка на Југославија по 
барање на овластената банка, издава писмено образ-
ложение на одлуката за причините за запирање на плаќа-
њата на која овластената банка има право на приговор до 
гувернерот на Народната банка на Југославија. 

Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката 
на контролорот на Народната банка на Југославија. 

15. Ако со контролата се утврди дека во работењето 
на банката или на организацијата на здружен труд посто-

јат елементи на дејствија или дела што се казниви Според 
законот, Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките односно народните банки на автоном-
ните покраини ќе поднесат пријава до надлежниот орган, 
согласно со став 8 на член 58 од Законот. 

16. Контрола на примената на прописите, во смисла 
на точка 3 од оваа одлука, првенствено се должни да 
вршат народните банки на републиките односно народни-
те банки на автономните покраини, кои се должни конти-
нуирано да вршат контрола и да преземаат мерки спрема 
банките. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина не извршила контро-
ла од точка 3 на оваа одлука или не презела мерки спрема 
банката, Народната банка на Југославија е должна да ја 
изврши таа контрола и да ги преземе тие мерки, согласно 
со став 2 на член 61 од Законот. 

17. Записникот за извршената контрола, забелешките 
на банката на записникот, решението со кое народната 
банка го одбива барањето на банката за користење сред-
ства од примарната емисија, решението за преземена мер-
ка спрема банката, решението за запирање на преземената 
мерка, службената белешка за запирање на постапката на 
контрола, како и пријавите до надлежните органи за дела 
што се казниви според законот и известувањата за исхо-
дот на овие пријави, народните банки на републиките од-
носно народните банки на автономните покраини се 
должни да и ги доставуваат на Народната банка на Југо-
славија, истовремено со доставувањето до банката однос-
но до надлежните органи. 

18. Народната банка на Југославија е должна врз ос-
нова на примените документи за контрола, во смисла на 
точка 17 од оваа одлука и контролите што сама ги из-
вршила, тримесечно да го известува Советот на гуверне-
рите за утврдените неправилности во работењето на бан-
ките и за мерките што народните банки ги презеле во 
смисла на оваа одлука. 

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење кон-
трола и за обезбедување на еднаква постапка во примена-

. та на мерките спрема банките и другите финансиски орга-
низации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85). 

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

О. бр. 62 
29 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
V на Народната банка на 

1 Југославија, 
Душан Златковиќ, с.р. 

628. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, во 

врска со член бб од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 
26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86, 22/87 
и 43/87) и на Одлуката за остварување на цећите и задачи-
те на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гуверне-
рите донесува ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
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14/87, 18/87, 24/87, 37/87 и 42/87), во точка 6 став 1 про-
центот: „54%" се заменува со процентот: „40%". 

2. Во точка 7 став 2 процентот: „54%" се заменува со 
процентот: „40%". 

3. Во точка 14 по став 2 се додава нов став 3, кој гла-
си: 

„Кредитите од став 1 на оваа точка може да ги корис-
ти и Народната банка на Југославија - Воен сервис ако 
претходно и дала кредит на организација на здружен труд 
што произведува вооружување и воена опрема и воени ус-
танови кога тоа кредитирање се однесува на извршување 
на меѓународните обврски на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија." 

4. Во точка 15 став 1 процентот: „40%" се заменува со 
процентот: „55%". 

5. Во точка 16 по став 5 се додава нов став 6, кој гла-
си: 

„Кредитите од став 1 на оваа точка може да ги корис-
ти и Народната банка на Југославија - Воен сервис, ако 
претходно и дала кредит на организација на здружен труд 
за производство и подготовка на извоз на вооружување и 
воена опрема.". 

Досегашниот став 6 станува став 7. 
6. По точка 16 се додава нова точка 16а, која гласи: 
„16а. За користење на кредитот по одредбите од став 

3 на точка 14 и став 6 на тока 16 од оваа одлука, Народна-
та банка на Југославија - Воен сервис е должен да обезбе-
ди, покрај наведената документација во став 2 на точка 14 
и став 2 односно став 3 на точка 16, доказ дека Сојузниот 
извршен совет, во согласност со член 50 став 3 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, оценил дека 
кредитираната работа се однесува на извршувањето на 
меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија.". 

7. Во точка 27 став 1 по зборовите: „за залихи на пче-
ница“ се додаваат зборовите: „во височина до 60% за зали-
хи“. 

8. Во точка 31 став 1 по зборовите: „за резерви на 
меркантилна пченица“ се додаваат зборовите: „во височи-
на до 60%.". 

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

О. бр. 87 
2 јули 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите заменик 
- гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

629. 
Врз основа на член 64а од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 7 од 
Одлуката за остварување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика во 1987 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 
НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојува-
ат задолжителната резерва кај Народната банка на Југо-
славија, и тоа: 

1) по стапка од 25% на износот на оствареното прече-
корување на дозволената состојба на динарските пласма-
ни во смисла на точка 2 од Одлуката за усогласување на 
обемот и динамиката на порастот на динарските пласма-

ни на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/87, 37/87 и 42/87 -
во натамошниот текст: Одлуката); 

2) по стапка од 10% на износот на порастот на динар-
ските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот 
од точка 4 под 3) на Одлуката, остварен во периодот од 1 
јануари до 30 јуни 1987 година на 29%, во однос на состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1986 година. 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките кеја пресметаат и издвојат на 17 јули 1987 година, 
според книговодствената состојба на тие пласмани на 30 
јуни 1987 година. 

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресмету-
вањето и издвојувањето на задолжителната резерва, стап-
ките на надоместот на ненавремена и помалку издвоена 
задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на 
тој надомест, како и начинот на известувањето на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, сообразно се применуваат одредбите на 
Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 
52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 и 
42/87). 

Во поглед на користењето на задолжителната резер-
ва сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за 
начинот и условите на користење на задолжителната ре-
зерва на банките за одржување на нивната дневна ликвид-
ност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85) и на Одлуката 
за надоместот за користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 72/86, 23/87 и 42/87). 

4. Упатство за примена на оваа одлука, по потреба, 
дава Народната банка на Југославија. , 

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

О. бр. 85 
2 јули 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик - гувернер на Народна-
та банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

630. 
Врз основа на чл. 24 и 64а од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76,41/81,26/84 и 71/86), во согласност со точ. 1 до 4 .од 
Одлуката за делите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/86, 22/87 и 42/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈУЛИ 1987 
ГОДИНА 

1. Основните и здружените банки (во натамошниот 
текст: банките) и другите финансиски организации се 
должни со својата деловна политика да обезбедат порас-
тот на нивните динарски пласмани во периодот од 1 до 31 
јули 1987 година, заедно со остварениот пораст на тие 
пласмани од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, да се оства-
рува во рамките утврдени со оваа одлука. 

Порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа 
одлука, се смета во однос на нивната книговодствена сос-
тојба на 31 декември 1986 година, а според образецот КНЈ 
- БИФО, ако со оваа одлука не е пропишано поинаку. 
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Под друга финансиска организација, во смисла на 
оваа одлука, се подразбира Поштенската штедилница. 

2. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се подразбираат динарските пласмани што 
банките им ги даваат на организациите на здружен труд и 
на други општествени правни лица, на интерни банки, на 
граѓански правни лица и на граѓани. 

Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа 
одлука се подразбираат и пласманите на Југославенскиот 
пазар на пари и хартии од вредност во меници на органи-
зациите на здружен труд што банките со индосирање му 
ги пренеле на тој пазар. 

Заради вклучување на пласманите од став 2 на оваа 
точка во пропишаните рамки на порастот на динарските 
пласмани на банките, банките во извештаите за состојбата 
и порастот на динарските пласмани ќе ја коригираат осно-
вицата од точка 1 став 2 на оваа одлука, така што на таа 
основица ќе и ја Додадат состојбата на пласманите на 31 
декември 1986 година во меници што со индосирање му го 
пренеле на Југословенскиот пазар на пари и хартии од 
вредност. 

Во пораст на динарските пласмани на банките во 
смисла на оваа одлука не се подразбира ефектите што на-
стануваат по основ на припишување на ревалоризациона-
та камата на главницата во смисла на Законот за вкупни-
от приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/86 
и 72/86). 

Под пласмани во смисла на оваа одлука не се подраз-
бираат кредитите што им се дадени на банките, на Југо-
словенската банка за меѓународна економска соработка, 
на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност и 
на Поштенската штедилница. 

Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа 
одлука не се подразбираат пласманите што банките ги да-
ваат од наменски собраните средства за вработување, и 
тоа само во височина на собраните средства по пат на за-
ем и со условите предвидени со прописот со кој се регули-
ра собирањето и употребата на тие средства. 

3. Банките се должни да обезбедат состојбата на ни-
вните динарски пласмани, освен на пласманите од точка 4 
на оваа одлука, во текот на јули 1987 година да не биде по-
голема од состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 
година. 

Банката која на 31 декември 1986 година имала не-
покриено пречекорување на динарските пласмани, во 
смисла на одредбите од Одлуката за усогласување на обе-
мот и динамиката на порастот на динарските пласмани на 
банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/86), е должна да 
обезбеди состојбата на нејзините динарски пласмани на 31 
јули 1987 година да биде помала од предвидената состојба 
на тие пласмани во смисла на став 1 од оваа точка, и тоа 
за износот на тоа пречекорување. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
банките можат своите динарски пласмани до 31 јули 1987 
година да ги зголемат во однос на состојбата на тие плас-
мани на 31 декември 1986 година намалена за пречекору-
вањето од став 2 на оваа точка, и тоа до износот на порас-
тот на мениците од точка 2 став 2 на оваа одлука, оства-
рен во периодот од 1 јануари до 31 мај 1987 година. 

Банката што ќе оствари пречекорување на дозволена-
та состојба на динарските пласмани во смисла на оваа 
точка, се смета кредитно неспособна во смисла на Одлука-
та за минималните општи услови на кредитната способ-
ност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86 и 30/86) и спрема неа 
се применуваат мерките пропишани со Одлуката за начи-
нот на вршење контрола и за обезбедување на еднаква по-
стапка во примената на мерките спрема банките и другите 

финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/85). 

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа одлу-
ка обврската за ограничување на порастот на пласманите 
нема да се применува на: 

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билното подрачје, посебно за извозот што се остварува во 
рамките на заедничките програми за производство и из-
воз, за извозот на клириншкото подрачје што се остварува 
по меѓудржавни аранжмани, за извозот во рамките на до-
лгорочна производствена кооперација, пласманите за кре-
дитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит и за произ-
водство и подготвување на стоки и услуги за извоз, во ви-
сочина до 80% од динарската противвредност на договоре-
ната извозна работа вклучувајќи ги и подготовките за 
вршење на туристички услуги на странски туристи, под 
услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз 
основа на документацијата пропишана со одлуката за ко-
ристење на примарната емисија и да се обезбеди строго 
наменско користење на овие кредити во функција на зголе-
мувањето на извозот на стоки и услуги; 

2) пласманите за производство на основните земјо-
делски производи и за гоење на стоки, пласманите за зали-
хи на основни земјоделски производи што се формираат 
кај производителите на тие производи со рок на кредити-
рање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјо-
делски и прехранбени производи што се формираат кај ор-
ганизациите за стоковни резерви (општински, републички 
односно покраински и сојузни стоковни резерви), пласма-
ните за залихи на основни земјоделски и прехранбени про-
изводи кај прометните организации (што се занимаваат со 
прометот на тие производи на големо), како и на пласма-
ните за залихи на основни земјоделски производи што се 
формираат кај организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со индустриска преработка, доработка односно 
гоење на добиток под услов пласманите од оваа одредба 
да се даваат само врз основа на документацијата пропи-
шана со одлуката за условите за користење на примарна-
та емисија и да се обезбеди строго наменско користење на 
овие кредити; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
погодени од земјотрес, пласманите од дополнителните и 
посебните средства што се користат за побрз равзој на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до 
височината на остварениот прилив на средствата за тие 
намени, во согласност со законите и со други прописи; 

4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба, до височината на порастот на собраните средства 
наменети за таа изградба во 1987 година, зголемен за из-
носот на неискористениот пораст на собраните средства 
за тие намени во 1986 година; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој, нејзините афилијации, Европската инвестициона 
банка и ЕУРОФИМА; 

6) пласманите на банките на граѓаните по основ на 
продажба на девизи на граѓаните од точка 13а на Одлука-
та за целите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредината поли-
тика во 1987 година, и тоа само на делот на тие кредити 
што се користат за станбена изградба и купување на ста-
нови, за купување и спремање на занаетчиски работилни-
ци, за изградба и опремање на земјоделски деловни објек-
ти и на други деловни објекти за вршење на редовни деј-
ности на граѓаните; 
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7) определени пласмани до износот предвиден со по-
себна одлука. 

Обврската за ограничување на порастот на пласмани-
те за работи на извозот и земјоделството во смисла на 
став 1 одредби под 1) и 2) од оваа точка, нема да се приме-
нува само на пласманите за тие намени што ги дале бан-
ките во височина, на начинот и под условите пропишани 
со Одлуката за условите на користење на примарната еми-
сија во 1987 година. 

5. Другата финансиска организација од точка 1 став 3 
на оваа одлука е должна, порастот на своите динарски 
пласмани дадени во согласност со одредбата на член 145 
од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот сис-
тем, да го усогласува со изворите на средствата така што 
да се обезбеди состојбата на тие пласмани ниту еден ден 
да не биде поголема од состојбата на собраните средства 
по одбивањето на пропишаните резерви на ликвидност. 

6. Банките што ќе остварат помала состојба на ди-
нарските пласмани од дозволената состојба на тие плас-
мани во смисла на точка 3 од оваа одлука можат да им го 
отстапат на други банки правото за износот на таа разли-
ка да можат да ги зголемат своите динарски пласмани. 

За износите на отстапените односно на примените 
права за порастот на динарксите пласмани, банките се 
должни да ја известат надлежната народна банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната по-
краина и Народната банка на Југославија, во рокот пропи-
шан за доставување на месечниот извештај од точка 5 на 
оваа одлуката. Кон овој извештај банките се должни да 
доставуваат фотокопии од договорите или самоуправните 
спогодби за меѓусебното отстапување на правото на по-
раст на динарските пласмани. 

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна бнака да к достават извештај за остварениот 
пораст на динарските пласмани, според книговодствената 
состојба на крајот на месецот, најдоцна до 12 август 1987 
година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраина ќе и достават на Народната бан-
ка на Југославија збирни извештаи за состојбата на динар-
ските пласмани на банките на ниво на републиките однос-
но на автономните покраини и по еден примерок од при-
мените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 
дена од истекот на рокот за доставување на извештајот на 
банката од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка ќе им достави на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини збирни из-
вештаи за сите републики и автономни покраини. 

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка, банките, во 
рок од 3 дена по истекот на секоја декада, ќе им доставува-
ат на народните банки десетневни извештаи за состојбата 
и промените на пласманите од точка 4 одредби под 1) и 2) 
на оваа одлука. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини во рокот од наред-
ните 3 дена ќе и доставуваат на Народната банка ја Југо-
славија збирен извештај за состојбата и промените на овие 
кредити и по еден примерок од индивидуалните извештаи 
на банките. 

Другата финансиска организација од точка 1 став 3 
на оваа одлука, ќе А достави на Народната банка на Југо-
славија податоци за состојбата на динарските пласмани и 
на изворите на средствата на начинот и по постапката 
што ќе ги пропише Народната банка на Југославија со 
свои упатства. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 89 
2 јули 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер на 
Народната банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, с. р. 

631. 
Врз основа на член 64а од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 7 од 
Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 
НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ДО 31 ЈУЛИ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојува-
ат задолжителната резерва кај Народната банка на Југо-
славија, и тоа: 

1) по стапка од 25% на износот на оствареното прече-
корување fca дозволената состојба на динарските пласма-
ни во смисла на точка 3 ст. 1 и 2 од Одлуката за усогласу-
вањето на обемот и динамиката на порастот на динарски-
те пласмани на банките во периодот од 1 до 31 јули 1987 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/87 - во натамош-
ниот текст: Одлуката) односно на износот на порастот на 
динарските пласмани во смисла на точка 3 став 3 од Одлу-
ката; 

2) по стапка од 10% на износот на порастот на динар-
ските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот 
од точка 4 под 3. на Одлуката, остварен во периодот од 1 
јануари до 31 јули 1987 година на 35% до 40%, во однос на 
состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година; 

3) по стапка од 20% на износот на порастот на динар-
ските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот 
од точка 4 под 3 на Одлуката, остварен во периодот од 1 
јануари до 31 јули 1987 година над 40%, во однос на состој-
бата на тие пласмани на 31 декември 1986 година. 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ќе ја пресметаат и издвојат на 12 август 1987 годи-
на, според книговодствената состојба на тие пласмани на 
31 јули 1987 година. 

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресмету-
вањето и издвојувањето на задолжителната резерва, стап-
ките на надоместот на ненавремено и помалку издвоена 
задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на 
тој надомест, како и начинот на известувањето на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, сообразно се применуваат одредбите од 
Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 
52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 и 
42/87). 

Во поглед на користењето на задолжителната резер-
ва, сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за 
начинот и условите на користење на задолжителната ре-
зерва на банките за одржување на нивната дневна ликвид-
ност („Службен летст на СФРЈ“, бр. 57/85), и Одлуката за 
надоместот за користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките (, Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 35/86, V/Ич 23/87 и 42/87), 
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4. Упатство за примена на оваа одлука, по потреба, 
дава Народната банка на Југославија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 90 
2. јули 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

632. 
Врз основа на член 3 став 2 и член 8 став 1 од Јаконо i 

за вршење на менувачки работи и за прометот на ефектив-
ни странски пари во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
1. Во Одлуката за условите и начинот на вршењето 

на менувачки работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 
17/83 и 53/84), по точка 7 се додава точка 7а, која гласи: 

„7а. Организациите на здружен труд што во слобод-
ните царински продавници, консигнационите и потконсиг-
национите складови и во бесцаринските зони им продава-
ат стоки на домашни и странски физички лица и ги напла-
туваат во ефективни странски пари можат со овластената 
банка да склучат посебен договор за вршење на менувачки 
работи, под услов: 

1) да располагаат со инвентар (каса) со која се обезбе-
дува чување на ефективни странски пари; 

2) да склучат договор за осигурување од штета 
(кражба, пожар и сл.), како и од штета која може да наста-
не во врска со наплата односно откуп на фалсификувани 
странски пари; 

3) уредно и на видно место да ја истакнат важечката 
курсна листа; 

4) работниците стручно да се обучени за работа со 
ефективни„странски пари; 

5) наплатените ефективни странски пари, да и ги пре-
дадат на овластената банка." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 78 
24 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

633. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки рабо-
ти и за прометот на ефективни странски пари во Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) и член 
64а од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕ-
TO ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА 
СЕ ИЗВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛА-
ВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, 

СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА 
1. Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина може да и издаде одоб-
рение на организацијата на здружен труд наплатата на из-
возот на стоки и услуги односно плаќањето на услугите да 
ги изврши во ефективни странски пари, под условите оп-
ределени со оваа одлука (во натамошниот текст: одобре-
ние). 

Одобрение може да и се издаде на органиазцијата на 
здружен труд под следните услови: 

1) стоките да се извезуваат од Југославија, а услуга да 
му се дава на странско лице или услуга да се дава на 
странско лице во согласност со важечките прописи; 

2) кон барањето за издавање одобрение да се при-
ложи одлука на органот на управувањето на организација-
та на здружен труд дека е согласен со наплатата односно 
плаќањето во ефективни странски пари. 

Одобрение се издава поединечно за секое плаќање од-
носно наплатување врз основа на барањето на организа-
цијата на здружен труд, кон кое се прилага пропишаната 
документација. 

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа точка, 
одобрение може да се издаде и за определен временски пе-
риод, но не подолго од една година. 

2. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на организација-
та на здружен труд што се занимава со определена надво-
решнотрговска работа, под услов да склучила посебен до-
говор за вршење на менувачки работи, во согласност со 
прописот со кој се утврдуваат условите и начинот на 
вршење на менувачките работи, да и даде одобрение про-
дадените стоки односно дадените услуги да ги наплати во 
ефективни странски пари, и тоа: 

1) на организација на здружен труд која во слободни-
те царински продавници продава домашни и странски 
стоки и во бесцаринските зони странски стоки - од домаш-
ни физички лица и од странски физички лица; 

2) на организација на здружен труд која од консигна-
ционите и потконсигнационите складови продава стран-
ски стоки - од странски физички лица; 

3) на организација на здружен труд која се занимава 
со снабдување на странски воздухоплови и бродови со го-
риво и мазиво, како и со земјоделски и прехранбени про-
изводи, со технички материјал и со други потрошни сто-
ки-од странски лица; 

4) на организација на здружен труд која врши услуги 
во меѓународниот стоковен и патнички промет, која како 
агент, непосредно или преку патнички односно туристич-
ки агенции, продава патнички и стоковни возни исправи 
за сметка на странските лица што ја застапуваат - од 
странски лица. 

Ефективните странски пари наплатени по основ на 
продажба на странски стоки во слободните царински про-
давници и во бесцаринските зони од одредба под 1) став 1 
на оваа точка, како и по основ на продажба на странски 
стоки од консигнационите и потконсигнационите складо-
ви од одредба под 2) став 1 на оваа точка, организацијата 
на здружен труд ги полага на девизна сметка согласно со 
прописот од член 100 на Законот за девизното работење 
(во натамошниот текст: Законот). 

Ефективните странски пари наплатени по основ на 
давање услуги од одредба под 4 став 1 на оваа точка, се по-
лагаат на девизна сметка согласно со одредбата на член 
100 од Законот. 

Ефективните странски пари наплатени по основ на 
продажба на домашни стоки од одредбите под 1) и 3) на 
став 1 од оваа точка, како и ефективните странски пари на-
платени за извоз на стоки и услуги, согласно со добиеното 
одобрение од надлежната народна банка по точка 1 од 
оваа одлука, организацијата на здружен труд е должна 
веднаш, а најдоцна во рок од два работни дена, да и ги 
предаде на банката овластена за работи со странство. 

Одобрението од став 1 на оваа точка го издава над-
лежната народна банка според седиштето на организаци-
јата на здружен труд односно слободната царинска про-
давница која врши продажба на стоки, врз основа на под-
несено барање, најдолго за една година. 

3. Организациите на здружен труд кои вршат услуги 
во меѓународниот стоковен и патнички промет, а кои не 
вршат плаќање и наплатување на услуги преку конто ко-
рентната сметка од член 49 на Законот односно преку по-
себната сметка од член 48 на Законот, можат врз основа на 
одобрение од Народната банка на републиката односно 



Петок, 10 јули 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1113 

народната банка на автономната покраина, во својата бла-
гајна да ги држат ефективните странски пари во височина 
на износот од одобрението, заради обезбедување на изно-
сот потребен за дневници на работниците на Транспортно-
то средство и за плаќање на други трошоци во странство 
во врска со Транспортното средство и стоки. 

Кон барањето за добивање одобрение од став 1 на 
оваа точка, организацијата на здружен труд ја прилага 
следната документација: 

1) одлука на органот на управувањето за износот на 
ефективните странски пари што може да се држи во блгај-
на со тоа што тој износ не може да биде поголем од десет-
дневниот просек на потребите по основот од став 1 на 
оваа точка во претходната година; 

2) образложено барање со податоци за користените 
ефективни странски пари по основот од став 1 на оваа точ-
ка во претходната година. 

Работниците во организациите на здружен труд од 
став 1 на оваа точка, при службено патување во странство, 
го правдаат кај царинскиот орган изнесувањето на ефек-
тивни странски пари со тачен налог и потврда од својата 
организација на здружен труд во која се назначени: име и 
презиме на работникот, износ и вид на ефективни стран-
ски пари кои по основот од став 1 на оваа точка се изнесу-
ваат. Тие организации се должни да водат регистар на из-
дадените потврди. 

Царинскиот орган ја одзема потврдата од став 3 на 
оваа точка и и ја доставува на народната банка што го из-
дала одобрението по оваа точка за потребите на контрола-
та. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина може на организацијата 
на здружен труд од точка 2 став 1 одредби под 1) и 2) на 
оваа одлука, да даде одобрение во својата благајна да 
држи ефективни странски пари најмногу до 5% од дневни-
от промет во односна продавница, заради враќање на ос-
татокот пари на купувачот на стоки во помали апоени. 

Одобрението од ст. 1 и 5 на оваа точка може да се из-
даде врз основа на барање од организацијата на здружен 
труд и тоа најдолго за една година. 

4. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина може на органиазција-
та на здружен труд или на друго општествено правно ли-
це да им даде одобрение за наплата во ефективни стран-
ски пари, во странски чекови и кредитни писма по следни-
те основи: претплати на списанија и публикации, објаву-
вање на огласи, учествување на семинари и конгреси, на-
рачување на емисии преку радиостаници, школарини и на-
ставни средства, членарини и котизации, друмски такси, 
патарини и превоз на стоки и патници со траект, поштен-
ски марки за филателистички цели, пари за нумизматички 
цели, давање услуги на странски лица во вагон-ресторани 
и коли за спиење, плаќање такса за лов, риболов и ловечки 
трофеј, превоз на посмртни останки на странци, шлепува-
ње на возила на странски лица, давање помош и информа-
ции на патиштата, услуги што ги даваат туристичките и 
патничките агенции, помошта и подароци, како и сите 
други наплати што не можат да се сметаат како наплати 
во смисла на точ. 1 и 2 од оваа одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка може да се изда-
де за секоја поединечна работа, а по исклучок и за опреде-
лен временски период, но не подолго од една година, врз 
основа на барањето од организацијата на здружен труд 
или друго општествено правно лице, под услов замената 
на ефективните странски пари да не можела да се изврши 
на менувачница. 

5. Странските средства за плаќање наплатени по ос-
нов на одобрението од точка 4 на оваа одлука имаат трет-
ман на странски средства за плаќање заменети во овласте-
ната менувачница и продавачот на стоки или услуги тие 
средства и ги предава на овластената банка што и ги пола-
га односно пренесува на Народната банка на Југославија 
во роковите од точ. 4 и 5 на Одлуката за начинот и роко-
вите за испраќање, полагање и пренос на девизи на смет-
ките на Народната банка на Југославија остварени со от-
куп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и 
со продажба на бензиски бонови („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 63/82 и 19/86). 

6. Наплатувањето односно плаќањето во ефективни 
странски пари во смисла на точ. 1. и 2. од оваа одлука, ка-
ко и наплатите во ефективни странски пари со странски 

чекови и кредитни писма во смисла на точка 4 од оваа од-
лука може да се врши само во валути содржани во листата 
на курсевите на ефективни странски пари што ја издава 
надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на един-
ствениот девизен пазар. 

Ако за определени ефективни странски пари се вове-
дат посебни ограничувања тие ограничувања важат и за 
наплатувањата односно плаќањата како и за наплатите 
што се вршат по одредбите на оваа одлука. 

7. За работите што ги врши Сојузната дирекција за 
промет на резерви на производи со посебна намена, одоб-
ренија од оваа одлука издава Народната банка на Југосла-
вија - Воен сервис. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои напла-
тата и плаќањето во работењето со странство може да се 
изврши во ефективни странски пари („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/75 и 19/86) и Одлуката за условите под кои 
наплатата во Југославија се врши во ефективни странски 
пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 63/82, 77/82, 4/83, 53/84 и 20/85). 

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

О. бр.. 79 
24 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

634. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 
И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85 и 6/87) по точка 3 се додава точ-
ка За, која гласи: 

„За. Работниците кои работат во вагон ресторани и 
бифеа во возовите на Југословенските железници во меѓу-
народниот сообраќај можат да ги внесуваат во Југославија 
ефективните динари што ќе ги наплатат од домашни и 
странски лица на територијата на Југославија за продаде-
ни домашни стоки (животни намирници, освежувачки и 
алкохолни пијалаци, десерти, цигари и др.) во тие ресто-
рани и бифеа“. 

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

О. бр. 81 
24 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 
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635. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за системот 

на општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), директорот на Сојузниот 
завод за цени донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 
1. Во Упатството за доставување на известувања за 

цените до Сојузниот завод за цени заради следње 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87) во точка 1 во областа 
06 - Сообраќај и врски, по гранката 0601 групата 06010 -
Железнички сообраќај се додава гранката 0604 групата 
06040 - Воздушен сообраќај и подгрупата 060401 - Превоз 
на патници и стоки во водзушниот сообраќај: превоз на 
патници и товари со авиони во внатрешниот сообраќај на 
редовни линии и подгрупата 060402 - Аеродромски услу-
ги. 

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

Бр. 07-10803/1 
9 јули 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

д-р Милан Шоиќ, с. р. 

636. 
Врз основа на член 102 од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО СЕ НЕЛИКВИДНИ, ИМААТ РАСТРОЈ-
СТВА ВО РАБОТЕЊЕТО ЌЕ ИСКАЖАТ ЗАГУБА ВО 

РАБОТЕЊЕТО 

. I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основната организација на здружен труд, работната 

организација која во својот состав нема основни организа-
ции на здружен труд, договорната организација на 
здружен труд, основната задружна организација, земјодел-
ска! а задруга која во својот состав нема основни за-
дружни организации, основната организација на коопе-
ран1 и, занаетчиската и друга задруга и работната заедни-
ца (ео натамошниот текст: организацијата), која е нелик-
видна, има растројства во работењето и искажува загуба 
во работењето, составува пресметка и го утврдува износот 
на средствата за исплата на бруто личните доходи (во на-
тамошниот текст: личниот доход) на начинот пропишан 
со овој Правилник. 

Член 2 
Организацијата која е неликвидна износот на сред-

ствата за исплата на личните доходи ги утврдува на обра-
зецот ЛДН - Пресметка на средствата за исплата на бруто 
личните доходи во случај на неликвидност, за 
(месец) година, што е отпечатен кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Организацијата во која ќе настанат растројства во 

работењето, износот на средствата за исплата на личните 
доходи го утврдува на образецот ЛДП - Пресметка на 
средствата за исплата на бруто личните доходи во случај 
на настанување на растројства во работењето, за перио-
дот од I јануари до , 19 година, што е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 4 
Организацијата која искажала загуба во периодична-

та пресметка, износот на средствата за исплата на лични 
доходи го утврдува на образецот ЛДЗ-1 - Пресметка на 
средствата за исплата на бруто личните доходи во случа 
на искажана загуба во периодичната пресметка, за перио 
дот од 1 јануари до 19 година, што с 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста 
вен дел. 

Член 5 
Организацијата која искажала ^покриена загуба ве 

завршната сметка, износот на средствата за исплата нг 
лични доходи, го утврдува на образецот ЛДЗ-2 - Пресмет 
ка на средствата за исплата на бруто личните доходи в( 
случај на искажана непокриена загуба во завршната смет 
lea за 19 година, во периодот од до — 
19 година, што е отпечатен кон овој правилник i 
претставува негов составен дел. 

Член 6 
Организацијата која на денот на исплатата на лични 

те. доходи е неликвидна, има растројства во работењето 
има искажана загуба во периодичната пресметка односа 
која искажала непокриена загуба во завршната сметка з; 
претходната година, на денот на исплатата на личните до 
ходи ги составува и доставува до Службата за општестве 
но книговодство обрасците ЛДН, ЛДП, ЛДЗ-1 односи! 
образецот ЛДЗ-2 во два примерока, заедно со налозите з 
исплата на личните доходи што се дадени врз основа н 
образецот во кој е утврден најмалиот износ на средствата 
за исплата на личните доходи. 

Член 7 
Паричните вредности во обрасците од чл. 2 до 5 н 

овој правилник, се искажуваат во полн износ (динари бе-
пари), а другите податоци - со бројки без децимали. 

И. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУ 

ЧАЈ НА НЕЛИКВИДНОСТ 

Член 8 
Организацијата го составува образецот ЛДН врз ос 

нова на податоците од завршната сметка за претходна^ 
година и податоците што ќе ги утврди на денот на соста 
вувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува збирот на износот о; 
ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци кон Делов 
ниот резултат во текот на годината - Биланс на успехо-
(во натамошниот текст: Посебни податоци), што го соста 
вила за претходната година, зголемен за состојбата н; 
контото 257 - Распоредени средства за лични доходи, шт( 
е искажано во завршната сметка за таа година; 

2) под редниот број 2 го внесува податокот од редни 
от број 53 на образецот Посебни податоци, што го соста 
вила за претходната година; 

3) под редниот број 3 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година; 
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4) под редниот број 5 го внесува износот што ќе го 
добие коѓа износот под редниот број 4 ќе го помножи со 
80 и добиениот производ ќе го подели со 100; 

5) под редниот број 6 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период на тековната година, заклучно со месецот 
за кој се исплатуваат личните доходи; 

6) под редниот број 8 го внесува бројот на работници-
те за кои се исплатуваат личните доходи, утврден врз ос-
нова на работните часови, т^ка што бројот на остварените 
работни часови и на часовите за кои се прима надомест на 
личниот доход од средствата на организацијата се подели 
со бројот на можните работни часови со полното работно 
време и со времето пократко од полното работно време; 

7) под редниот број 10 го внесува износот на гаранти-
раните лични доходи што ќе се утврди за бројот на работ-
ниците за кои се исплатуваат лични доходи во согласност 
со републичкиот односно со покраинскиот закон; 

8) под редниот број 11 го внесува износот на сред-
ствата што ќе го добие без обврска за враќање во соглас-
ност со член 94 ст. 243 на Законот за санација и престанок 
на организациите на здружен труд; 

9) под редниот број 12 го внесува износот од налогот 
за исплата на чистите лични доходи; 

10) под редниот број 13 го внесува износот од нало-
гот за плаќање на придонесите од личните доходи; 

11) под редниот број 14 го внесува делот од бруто 
личните доходи што го распоредува за заедничка потро-
шувачка во организацијата. 

Ако организацијата, врз основа на завршната сметка 
за претходната година односно врз основа на конечната 
пресметка на личните доходи, утврди дека во образецот 
ЛДН што го поднела до Службата за општествено книго-
водство при исплатата на личните доходи за јануари од-
носно за февруари искажала и исплатила износ на личните% 

доходи помал од износот што ќе го утврди во согласност 
со одредбите на овој член, може дополнително да состави 
нов образец ЛДН за тие месеци и да ја исплати разликата 
на личните доходи. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ 
НА НАСТАНУВАЊЕ РАСТРОЈСТВА ВО РАБОТЕЊЕ-

ТО 

Член 9 
Организацијата го составува образецот ЛДП врз ос-

нова на податоците од последната периодична пресметка 
односно од завршната сметка и податоците што ќе ги ут-
врди на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува делот од чистиот до-
ход за лични доходи според основите и мерилата од само-
управниот општ акт што е донесен во согласност со само-
управната спогодба односно со општествениот договор, 
вклучувајќи го и делот за непосредна заедничка потрошу-
вачка на работниците; 

2) под редниот број 2 го внесува податокот од конто-
то 180 - Разграничени лични доходи по основ на залихи и 
враќање на даночните и други давачки, состојба на поче-
токот на годината; 

3) под редниот број 3 го внесува податокот од конто-
то 180, состојба на крајот на пресметковниот период; 

4) под редниот број 5 го внесува збирот на износите 
под ред. бр. 7 до 13 од образецот Посебни податоци што 
го составила за претходниот пресметковен период однос-
но за претходната година, намален за збирот на состојба-
та на контата од колона 2 под тие редни броеви на денот 
на исплатата на личните доходи, зголемен за делот на 

личните доходи што е распореден за заедничка потрошу-
вачка; 

5) под редниот број 7 го внесува износот од редниот 
број 53 на образецот Посебни податоци, што го составила 
за претходниот пресметковен период односно за претход-
ната година; 

6) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходниот пресметковен период од-
носно во претходната година; 

7) под редниот број 10 го внесува просечниот број на 
работниците во периодот за кој се составува пресметката 
утврдена врз основа на работните часови, така што бројот 
на остварените работни часови и на часовите за кои се 
прима надомест за личниот доход од средствата на орга-
низацијата се дели со бројот на можните работни часови 
со полното работно време и со времето пократко од по-
лното работно време по еден работник; 

8) под редниот број 11 го внесува бројот на месеците 
на работењето во периодот за кој се составува пресметка. 
На пример, при составувањето на пресметка за октомври 
на овој реден број се внесува бројот 10; 

9) под редниот број 13 го внесува износот на вкупно 
исплатените лични доходи до денот на поднесувањето на 
образецот ЛДП - за периодот за кој се составува пресмет-
ка зголемен за делот на личните доходи што е распореден 
за заедничка потрошувачка; 

10) под редниот број 14 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените лични доходи за 
претходната година што го надоместува од личните дохо-
ди за март, април и мај за секој од тие месеци во периодот 
за кој се составува пресметка на образецот ЛДП. (На при-
мер: ако образецот ЛДП се составува за периодот јануа-
ри-март, под тој реден број се внесува една третина пове-
ќе од исплатениот износ за претходната година); 

11) под редниот број 15 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените лични доходи 
во претходниот пресметковен период во тековната година 
што се надоместува во трите наредни месеци во секој ме-
сец што следува по истекот на пресметковниот период. 
(На пример: при составувањето на образецот ЛДП за пе-
риодот јануари-октомври под тој реден број ќе се внесат 
две третини од повеќе исплатениот износ за периодот ја-
нуари-септември); 

12) под редниот број 17 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 што е искажано во завршната сметка за 
таа година; 

13) под редниот број 18 го внесува податокот од ред-
ниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

14) под редниот број 19 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година; 

15) под редниот број 21 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 20 ќе се помножи со 
80 и добиениот производ ќе се подели со 100; 

16) под редниот број 22 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период на тековната година, заклучно со месецот 
за кој исплатува лични доходи; 

17) под редниот број 24 го внесува бројот на работни-
ците во месецот за кој се исплатуваат личните доходи ут-
врдени врз основа на работните часови; 

18) под редниот број 26 го внесува износот на зага-
рантираните лични доходи што ќе се утврди за бројот на 
работниците за кои се исплатуваат лични доходи во сог-
ласност со републичкиот односно со покраинскиот закон; 

19) под редниот број 27 го внесува износот јна сред-
ствата што ќе се добие без обврска за враќање во соѓлас-
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ност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престо-
нак на организациите на здружен труд; 

20) под редниот број 28 го внесува износот од нало-
гот за исплата на чисти лични доходи; 

21) под редниот број 29 го внесува износот од нало-
гот за плаќање на придонесите од личните доходи; 

22) под редниот број 30 го внесува делот од личните 
доходи што се распоредува за заедничка потрошувачка во 
организацијата. 

IV. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКА-

ЖАНА ЗАГУБА ВО ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 

Член 10 
Организацијата го составува образецот Л Д 3-1 врз ос-

нова на податоците од периодичната пресметка во која ис-
кажала загуба во работењето, на податоците од завршната 
сметка за минатата година и на податоците што ќе ги ут-
врди на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот 
број 150 на образецот - Биланс на успехот, што го соста-
вила за периодот во кој е искажана загуба во работењето; 

2) под редниот број 2 го внесува износот на распо-
ложивите средства на резервниот фонд што, во согласност 
со член 41 став 3 од Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд, ќе го утврди на денот на ис-
платата на личните доходи; 

3) под редниот број 3 го внесува износот на средства-
та што ги примила на жиро-сметката односно на интерна-
та сметка во согласност со член 97 став 3 точка 3 од Зако-
нот за санација и престанок на организациите на здружен 
труд; 

4) под редниот број 4 го внесува износот на средства-
та со кој може да ја покрие загубата врз товар на ревало-
ризационите расходи односно да го намали резултатот од 
Ревалоризацијата што непосредно ги товарел трошоците 
на работењето, во согласност со одредбите на член 130 од 
Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87); 

5) под редниот број 6 го внесува збирот на износите 
од ред.бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 - Распоредени средства за лични доходи, 
што е искажано во завршната сметка на таа година; 

6) под редниот број 7 го внесува податокот од редни-
от број 53 на образецот Погобни податоци, што го соста-
вила за претходната година. 

7) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година; 

8) под редниот број 10 го внесува износот што ќе се 
добие кога износот под редниот број 9 ќе се помножи со 80 
и добиениот производ ќе се подели са 100; 

9) под редниот број 11 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација за работи на статистиката за пресметковни-
от период во кој е искажана загуба; 

10) под редниот број 13 го внесува податокот од ред-
ниот број 53 на образецот Посебни податоци што го сос-
тавила за пресметковниот период во кој е искажана загу-
ба; 

11) под редниот број 14 го внесува бројот на месеците 
во пресметковниот период во кој е искажана загуба; 

12) под редниот број 16 го внесува збирот на износите 
од ред.бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го 
составила за претходниот пресметковен период, намален 
за збирот на состојбата на контата од колона 2 под тие 
редни броеви на денот на исплатата на личните доходи, 
зголемен за делот на личните доходи што е распореден за 
заедничка потрошувачка; 

13) под редниот број 18 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период на тековната година, заклучно со месецот 
за кој исплатува лични доходи; 

14) под редниот број 19 го внесува прогочниот број 
на вработените врз основа на часовите на работа за перио-
дот за кој составува пресметка, што ќе го утврди така што 
бројот на остварените часови на работа и на часовите за 
кои работниците примаат надомест на личен доход од 

средствата на организацијата ќе го подели со бројот на 
можните часови на работа со полното работно време и со 
времето пократко од полното работно време по работник; 

15) под редниот број 20 го внесува бројот на месеците 
за кои ja составува пресметката (на пример: организација-
та која искажала загуба за пресметковниот период јануа-
ри-јуни, при исплатата на личниот доход за јули го внесу-
ва бројот 7); 

16) под редниот број 22 го внесува износот на вкупно 
исплатените лични доходи до денот на поднесувањето на 
образецот ЛДЗ-1 за периодот за кој ја составува пресмет-
ката, зголемен за делот на личните доходи кој е распоре-
ден за заедничка потрошувачка; 

17) под редниот 6poj 23 го внесува износот во висина 
на една третина од повеќе исплатените лични доходи во 
периодот во кој е искажана загубата за секој месец во на-
редниот период. (На пример: ако организацијата ис-
кажала загуба во периодот јануари-јуни, а поднесува пре-
сметка за јули, под овој реден број ќе внесе две третини од 
повеќе исплатениот износ, што треба да се надомести во 
август и септември); 

18) под редниот број 25 го внесува износот на зага-
рантираните лични доходи што ќе го утврди за бројот на 
работниците за кои исплатува лични доходи во соглас-
ност со републичкиот односно со покраинскиот закон; 

19) под редниот број 26 го внесува износот на сред-
ствата што ќе го добие од друга организација или од сред-
ствата обезбедени со закон, во согласност со одредбите на 
член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд; 

20) под редниот број 27 го внесува износот од налози-
те за исплата на чисти лични доходи; 

21) под редниот број 28 го внесува износот од налози-
те за плаќање придонеси од личните доходи; 

22) под редниот број 29 го внесува делот од личните 
доходи што го распоредува за заедничка потрошувачка. 

V. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖА-
НА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Член 11 
Организацијата составува образец ЛДЗ-2 врз основа 

на податоците од завршната сметка во кои искажала не-
покриена загуба и податоците што ќе ги утврди на денот 
на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот 
број 150 на образецот Биланс на состојбата, за претходна-
та година; 

2) под редниот број 2 го внесува износот на средства-
та на покриената загуба во постапка на санација во склад 
со член 68 став 1 точ. 1 и 2 од Законот за санација и пре-
станок на организациите на здружен труд до денот на сос-
тавувањето на овој образец; 

3) под редниот број 3 го внесува износот на надомес-
тените средства со санационен кредит во постапка на са-
нација во склад со член 68 став 1 точка 3 од Законот за са-
нација и престанок на организациите на здружен труд, до 
денот на составувањето на образецот; 

4) под редниот број 4 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 Распоредени средства за лични доходи 
што е искажано во завршната сметка за таа година; 

5) под редниот број 5 го внесува податокот од редни-
от број 53 на образецот Посебни податоци, што го соста-
вила за претходната година. 

6) под редниот број 6 го внесува бројот на месеците 
на работење во претходната година; 

7) под редниот број 8 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под реден број 7 ќе го помножи со 80 и 
добиениот производ ќе го подели со 100; 

8) под редниот број 9 го внесува индексот на трошо-
ците за живот што ќе го објави сојузната организација за 
работи на статистиката за минатиот период на тековната 
година заклучно со месецот за кој исплатува лични дохо-
ди; 

9) под редниот брбј 11 го внесува просечниот број на 
вработените врз основа на часовите на работа за периодот 
за кој составува пресметка, што ќе го утврди така што 



Петок, 10 јули 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1113 

бројот на остварените часови на работа и на часовите за 
кои работниците примаат надомест на личен доход од 
средствата на организацијата ќе го подели со бројот на 
можните часови на работа со полното работно време и со 
времето пократко од полното работно време по работник; 

10) под редниот број 12 го внесува бројот на месеците 
за кои составува пресметка на образецот ЛДЗ-2; 

11) под редниот број 14 го внесува износот на испла-
тените лични доходи за периодот за кој составила образец 
ЛДЗ-2, зголемен за делот на личните доходи што е распо-
реден за заедничка потрошувачка; 

12) под редниот број 15 го внесува износот во висина 
на една третина од повеќе исплатените лични доходи во 
претходната година што го надоместува во тековната го-
дина за секој месец за кој составува пресметка на образе-
цот ЛДГ-2 (на пример: ако образецот ЛДЗ-2 го составува 
во март за февруари под тој реден број внесува една тре-
тина од повеќе исплатениот износ за претходната година); 

13) под редниот број 17 го внесува износот на лични-
те доходи што ќе го утврди во согласност со одредбата на 
член 98 став 3 од Законот за санација и престанок на орга-
низациите на здружен труд; 

14) под редниот број 18 го внесува износот што ќе го 
/тврди за бројот на работниците за кои исплатува лични 
доходи во склад со републичкиот, односно со покраински-
от закон. 

15) под редниот број 19 го внесува износот на сред-
ината што ќе го добие од друга организација или од сред-
ствата обезбедени со закон, во склад со одредбите на член 
Н ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на органи-
зациите на здружен труд; 

16) под редниот број 20 го внесува износот од налози-
те за исплата на чисти лични доходи; 

17) под редниот број 21 го внесува износот од налози-
те за плаќање на придонеси од личните доходи; 

18) под редниот број 22 го внесува делот од личните 
ЈОХОДИ што го распоредува за заедничка потрошувачка во 
)рганизацијата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 . 

Ако настанат промени во организирањето (спојување 
шносно здружување), организацијата која ја продолжува 
)аботата, во својата пресметка ги опфаќа средствата за ис-
тата на чисти лични доходи и податоците на организаци-
1те што престанале да постојат поради статусна промена. 

Во случај на издвојување на организацијата, обврска-
ва за внесување на податоци во образецот ЛДН, ЛДЗ, 
1ДЗ-1 и образецот ЛДЗ-2, кои се однесуваат на организа-
шјата која престанала да постои поради статусна проме-
т , се пренесува на организациите кои продулжуваат да 
работат по статусната промена. 

Член 13 
По исклучок од одредбите на член 8 став 1 точка 2, 

шен 9 став 1, точ. 5 и 13, член 10, став 1 точ. 6 и член 11 
:тав 1, точка 5 на овој правилник, податокот за 1986 годи-
ia се зема од редниот број 56 од образецот Посебни пода-
роци, што е составен за таа година. 

Член 14 
По исклучок од одредбата на член 11 од овој правил-

шк, организацијата која висината на аконтациите на чис-
тите лични доходи до 30 септември 1987 година ја утврду-
ва врз основа на одредбите од член 269 став 1 точ. 2 и 3 од 
Законот за санација и престанок на организациите на 
дружен труд, составува и поднесува на Службата за оп-
итествено книговодство образец ЛДЗ-2 кој е пропишан со 
Лравилникот за начинот на утврдување на износот на 
средствата за исплата на аконтациите на чистите лични 
1оходи во основните организации на здружен труд кои ќе 
укажат загуба во работењето („Службен лист на СФРЈ“, 
ip. 11/85 и 16/86). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-8564/1 
8 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с.р. 

ОБРАЗЕЦ ЛДН 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЛИКВИДНОСТ ЗА (МЕ-

СЕЦ) 19 ГОДИНА 

Реден 
број Елементи Износ 

1. Бруто лични доходи за претходната 
година 

2. Просечен број на рабортници врз ос-
нова на часовите на работа во пре-
тходната година 

3. Број на месеците на работењето во 
претходната година 

4. Просечен месечен бруто личен доход 
по работник за претходната година 
(ред. бр. 1: ред. бр. 2: ред. бр. 3) 

5. 80% од просечниот месечен бруто ли-
чен доход по работник за претходна-
та година 

6. Индекс на растежот на животните 
трошоци во тековната година 

7. Коригиран просечен месечен бруто 
личен доход по работник (ред. бр. 5 -
ред. бр. 6: 100) 

8. Број на работници врз основа на ча-
совите на работа во месецот за кој се 
врши исплата на бруто личните дохо-
ди 

9. Износ на средствата за бруто лични 
доходи (ред, бр. 7 - ред, бр. 8) 

10. Износ на загарантираните лични до-
ходи 

11. Износ на примените средства без об-
врска на враќање за исплата на бруто 
личните доходи 

12. Износ на чистите лични доходи 
13. Износ на придонесот од личните до-

ходи 
14. Дел од бруто личните доходи за заед-

ничка потрошувачка 

Во. 

(Потпис на раководителот 
на службата) 

19 година 

(По гпис на раководителот 
на организацијата) 
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ОБРАЗЕЦ ЛДП 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ РАСТРОЈ-
СТВО ВО РАБОТЕЊЕТО, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-

РИ ДО : ' 19 ГОДИНА 

Реден 
број Елементи Износ 

1 2 3 
1. Дел од чистиот доход за бруто лични 

доходи за претходниот пресметковен 
период 

2. Пресметани бруто лични доходи врз 
товар на обртните средства по основ 
на залихите на почетокот на годината 

3. Пресметани бруто лични доходи врз 
товар на обртните средства по основ 
на залихите на крајот на пресметков-
ниот период 

4. Средства за бруто лични доходи за 
претходниот пресметковен период 
(ред. бр. 1 - ред. бр. 2 Ч- ред. број 3) 

5. Исплатени бруто лични доходи за 
претходниот пресметковен период 

6. Повеќе исплатени бруто лични дохо-
ди за претходниот пресметковен пери-
од (ред. бр. 5 - ред. бр. 4) 

7. Просечен број вработени утврден врз 
основа на часовите на работа во пре-
тходниот пресметковен период 

8. Број на месеците на работење во пре-
тходниот пресметковен период 

9. Просечен месечен бруто личен доход 
по работник за претходниот пресмет-
ковен период (ред. бр. 4; ред. бр. 7: 
ред. бр. 8) 

10. Просечен број работници врз основа 
на часовите на работа во периодот за 
кој се составува пресметката 

11. Број на месеците на работење во пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

12. Износ на средствата за бруто личните 
доходи во височина на просекот од 
претходниот пресметковен период 
(ред. бр. 9 - ред. бр. 10 - ред. бр. 11) 

13. Износ на исплатените бруто лични 
доходи за периодот за кој се составу-
ва пресметката 

14. Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатените лични доходи за 
претходната година 

15. Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатените бруто лични дохо-
ди за претходниот пресметковен пери-
од 

16. Средства за бруто личен доход (ред. 
бр. 12 - ред. бр. 13 - ред. бр. 14 ред. 
бр. 15) 

17. Бруто лични доходи за претходната 
година 

18. Просечен број работници врз основа 
на часовите на работа во претходната 
година 

19. Број на месеците на работење во пре-
тходната година 

20. Просечен месечен бруто личен доход 
по работник за претходната година 

(ред. бр. 17: ред. бр. 18: ред. бр. 19) 
21. 80% од просечниот месечен бруто ли-

чен доход по работник за претходна-
та година 

22. Индекс на животните трошоци во те-
ковната година 

23. Коригиран месечен бруто личен до-
ход по работник (ред. бр. 21 - ред. бр. 
22: 100) 

24. Број на работниците врз основа на ча-
совите на работа во месецот за кој се 
исплатуваат бруто личните доходи 

25. Бруто лични доходи според член 93 
од Законот за вкупниот приход и до-
ходот за месецот за кој се врши ис-
плата (ред. бр. 23 - ред. бр. 24) 

26. Износ на загарантираните лични до-
ходи 

27. Износ на примените средства без об-
врска за враќање за исплата на бруто 
личните доходи 

28. Износ на чистите лични доходи 
29. Износ на придонесот од личните до-

ходи 
30. Дел од бруто личните доходи за заед-

ничка потрошувачка 

Во. 19- .година 

(Потпис на раководителот 
на службата) 

(Потпис на раководителот 
на организацијата) 

ОБРАЗЕЦ ЛДЗ-1 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА ВО 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Реден 
број Елементи Износ 

1. Искажана загуба во периодичната 
пресметка 

2. Расположливи средства на резервниот 
фонд 

3. Примени парични средства од други 
организации по основ на покритие на 
загубата 

4. Износ кој може да се покрие врз то-
вар на ревалоризационите расходи 

5. Вкупно можност за покритие на загу-
бата (ред, бр. 2 до 4) 

6. Бруто лични доходи за претходната 
година 

7. Просечен број работници врз основа 
на часовите на работа во претходната 
година 

8. Број на месеците на работење во пре-
тходната година 

9. Просечен месечен бруто личен доход 
по работник за претходната година 
(ред. бр. 6; ред. бр. 7: ред. бр. 8) 
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10. 80% од просечниот месечен бруто ли-
чен доход по работник за претходни-
те години 

П. Индекс на животните трошоци во 
пресметковниот период 

12. Коригиран просечен месечен бруто 
личен доход по работник (ред. бр. 10 -
ред. бр. И: 100) 

13. Просечен број вработени работници 
врз основа на часовите на работа во 
пресметковниот период 

14. Број на месеците во пресметковниот 
период 

15. Износ на бруто личните доходи што 
можел да се исплати за пресметковни' 
от период (ред. бр. 12 - ред. бр. 13 -
ред. бр. 14) 

16. Исплатени бруто лични доходи за 
пресметковниот период 

17. Повеќе исплатени бруто лични дохо-
ди (ред. бр. 16 - ред. бр. 15) 

18. Индекс на животните трошоци во те-
ковната година 

19. Просечен број вработени работници 
врз основа на часовите на работа во 
периодот за кој се составува пресмет-
ката 

20. Број на месеците на работење во пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

21. Износ на средствата за бруто лични 
доходи (ред. бр. 10 - ред. бр. 18 ' ред. 
бр. 19 - ред. бр. 20: 100) 

22. Исплатени бруто лични доходи за пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

23. Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатните бруто лични дохо-
ди за претходниот пресметковен пери-
од за секој месец по пресметката 

24. Износ на средствата за исплата на 
бруто личните доходи (ред. бр. 21 -
ред, бр. 22 Ч- ред, бр. 23) 

25. Износ на загарантираните лични до-
ходи 

26. Износ на примените средства без об-
врска за враќање за исплата на бруто 
личните доходи 

27. Износ на чистите лични доходи 

28. Износ на придонесот од личните до-
ходи 

28. Дел од бруто личните доходи за заед-
ничка потрошувачка 

Во. 19 година 

(Потпис на раководителот 
на службата) 

(Потпис на раководителот 
на организацијата) 

ОБРАЗЕЦ ЛДЗ-2 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА НЕПОКРИЕНА 
ЗАГУБА ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1 9 - ГОДИНА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД - ... 1 9 - ГОДИНА 

Реден 
број Елементи 

18. 

Во. 

Износ на загарантираните лични до-
ходи 

19- .година 

Износ 

1. Непокриена загуба во завршната 
сметка 

2. Загуба покриена во псотапка за сана' 
ција 

3. Загуба надоместена со санационен 
кредит 

4. Бруто лични доходи за претходната 
година 

5. Просечен број работници врз основа 
на часовите на работа во претходната 
година 

6. Број на месеците на работење во пре-
тходната година 

7. Просечен месечен бруто личен доход 
по работник за претходната година 
(ред. бр. 4: ред. бр. 5: ред. бр. 6) 

8. 80% од просечниот месечен бруто ли-
чен доход по работник за претходна-
та година 

9. Индекс на животните трошоци во те-
ковната година 

10. Коригиран просечен месечен бруто 
личен доход по работник (ред. бр. 8 -
ред. бр. 9: 100) 

11. Просечен број вработени работници 
врз основа на часовите на работа во 
периодот за кој се составува пресмет-
ката 

12. Број на месеците на работење во пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

13. Износ на средствата за бруто лични 
доходи (ред. бр. 10 ' ред. бр. 11 - ред. 
бр. 12) 

14. Исплатени бруто лични доходи за пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

15. Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатените бруто лични дохо-
ди за претходанта година за секој ме-
сец за кој се составува пресметката 

16. Износ на средствата за исплата на 
бруто личните доходи (ред. бр. 13 -
ред, бр. 14 - ред, бр. 15) 

17. Износ на средствата за исплата на 
бруто личните доходи според одобре-
нието на санаторот 

19. Износ на примените средства без об-
врска за враќање за исплата на бруто 
личните доходи 

20. Износ на чистите лични доходи 
21. Износ на придонесот на личните до-

ходи 
22. Дел од бруто личните доходи за заед-

ничка потрошувачка 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 
(Потпис на раководителот 

на службата) 
(Потпис на раководителот 

на организацијата) 
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637. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкуп-

ниот приход и доходот („Службени лист на СФРЈ“, бр. 
72/86 и 42/87) директорот на Сојузниот завод за статисти-
ка издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕН-
ТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ И ДРУГИ 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за ју-
ни 2987 во однос на декември 1986 година изнесува 

0,433 
2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-

сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранките на дејност, за јуни 1987 во однос 
на декември 1986 година изнесува: 
ТњГфГ 
ра на 
гран-
ката 

Назив на гранката на дејност Коефици-
ент 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ -
ВКУПНО 0,062 

0101 Електростопанство -0,022 
0102 Производство на јаглен 0,053 
0103 Преработка на јаглен 0,053 
0104 Производство на нафта и земен гас 0,098 
0105 Производство на нафтени деривати 0,114 
0106 Производство на руда на железо 0,052 
0107 Црна металургија 0,053 
0108 Производство на руда на обоени метали 0,48 
0109 Производство на обоени метали 0,048 
0110 Преработка на обоени метали 0,048 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 0,066 
0112 Преработка на неметални минерали (без 

градежен материјал) 0,051 
0113 Металопреработувачка дејност 0,072 
0114 Машиноградба 0,085 
0115 Производство на сообраќајни средства 

(без бродоградба) 0,050 
0117 Производство на електрични машини и 

апарати 0,0' 7 
0118 Производство на базни хемиски производи 0,75 
0119 Преработка на хемиски производи 0,080 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,092 
0121 Производство на градежен материјал 0,053 
0122 Производство на режана граѓа и плочи 0,055 
0123 Производство на финални производи од 

дрво . 0,062 
0124 Производство и преработка на хартија 0,068 
0125 Производство на текстилни предива и 

, ткаенини 0,064 
0126 Производство на готови текстилни про-

изводи 0,080 
0127 Производство на кожа и крзно - 0,033 
0128 Производство на кожни обувки и галан-

терија 0,073 
0129 Преработка на каучук 0,055 
0130 Производство на прехранбени производи 0,43 
0131 Производство на пијалаци 0,47 
0132 Производство на добиточна храна 0,046 
0133 Производство и преработка на тутун 0,108 
0134 Графичка дејност 0,059 
0300 Искористување на шумите 0,63 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 001-2962/1 
6 јули 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грубовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
621. Одлука за критериумите и мерилата за корис-

тење на средствата на пресметаната амортиза-
ција за станбените згради и становите кои 
претставуваат средства со кои располага феде-
рацијата за големи поправки на станбените 
згради односно становите во 1987 година 1113 

622. Одлука за забрана на употреба на пченица за 
производство на добиточна храна и за исхрана 
на добиток 1113 

623. Одлука за задолжителна продажба на трици на 
производителите на пченица 1113 

624. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за давање согласност на цените на определени 
производи 1113 

625. Одлука за измена на Одлуката за обврска на 
претходно известување на Сојузниот завод за 
цени за промена на цените на определени про-
изводи и услуги т 1114 

626. Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на производите за кои организациите 
на здружен труд се должни на Сојузниот завод 
за цени и на купувачите да им доставуват из-
вестувања за цените 1114 

627. Одлука за начинот на вршење контрола и за 
преземање мерки спрема банките, Југословен-
ската банка за меѓунардна економска соработ-
ка и спрема другите финансиски организации 1114 

628. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1987 година 1116 

629. Одлука за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и другите пласмани на банки-
те над определеното ниво во периодот од 1 ап-
рил до 30 јуни 1987 година 1117 

630. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките и на другите финансиски организации во 
периодот од 1 до 31 јули 1987 година 1117 

631. Одлука за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и другите пласмани на банки-
те над определеното ниво во периодот од 1 до 
31 јули 1987 година 1119 

632. Одлука за дополнение на Одлуката за условите 
и начинот на вршењето менувачки работи 1120 

633. Одлука за условите под кои наплатата и пла- “ 
ќањето во работењето со странство можат да 
се извршат во ефективни странски пари и за ус-
ловите под кои наплатата во Југославија се 
врши во ефективни странски пари, странски че-
кови и кредитни писма П 20 

634. Одлука за дополнение на Одлуката за изнесу-
вање и внесување на ефективни динари во пат-
ничкиот промет со странство 1121 

635. Одлука за дополнение на Упатството за доста-
вување на известувања за цените до Сојузниот 
завод за цени заради следење 1122 

636. Правилник за начинот на составување на пре-
сметка на средствата за исплата на личните до-
ходи во основните организации на здружен 
труд што се неликвидни, имаат растројства во 
работењето и ќе искажат загуба во работењето 1122 

637. Наредба за утврдување на единствени коефи-
циенти за Ревалоризација на основни и други 
општествени средства 1128 
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