
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 15 март 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. ХLI 

Цена на овој број е 51 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

173. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕС-
ТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за личните доходи на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 13 ,март 1985 година. 

П бр. 429 
13 март 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиј, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕ-

ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
Член 1 

Во Законот за личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 
13/83), по член 56 се додава нов член 5в, кој гласи: 

„Член 5в 
Функционерот во Собранието на СФРЈ, избран од ре-

дот на делегатите на определена функција за определено 
време, кој остварува личен доход во организација на 
здружен Труд, друга организација, заедница или орган на 
општествено-политичката заедница, или кој остварува 
пензија и по изборот на таа функција, има право на надо-
мест за вршењето на таа функција во постојан месечен из-
нос што со својот општ акт ќе го утврди Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ. 

Износот на надоместот од став 1 на овој член, со из-
носот на личниот доход односно на пензијата што го ос-

тварува функционерот од тој став, не може да биде пого-
лем од износот на личниот доход определен за највисока-
та функција во федерацијата. 

Надоместот од став 1 на овој член се усогласува ед-
новремено и во еднаков процент како и зголемувањето на 
надоместот на личниот доход од член 56 од овој закон.". 

Член 2 
Во член 8 по зборовите: „член 56 од овој закон" се до-

даваат запирка и зборовите: „односно право на надомест 
за вршење на функцијата во постојан месечен износ во 
смисла на член 5в од овој закон". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 15 мај 1984 година. 

174. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И ОСНОВНИТЕ 
МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНА-

ТА ПЛОВИДБА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за обли-

гационите и основните материјално-правни односи во воз-
душната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година. 

П бр. 430 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан АЛИМПИЈ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И 
ОСНОВНИТЕ МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ ОДНОСИ 

ВО ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 
Член 1 

Во Законот за облигационите и основните материјал-
но-правни односи во воздушната пловидба („Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 22/77) во член 24 став 1 бројот: 
„300.000" се заменува со бројот: „2,500.000". 

Член 2 
Во член 34 став 1 бројот: „5.500" се заменува со бро-

јот: „10.000". 

Член 3 
Во член 89 став 1 бројот: „290" се заменува со бројот: 

„500". 

Член 4 
Во член 148 став 2 бројот: „500.000" се заменува со 

бројот: „2,500.000". 

Член 5 
Во член 183 став 2 се менува и гласи: 
„Договорно заложно право на воздухоплов во оп-

штествена сопственост може со договор да се основа само 
во корист на општествени правни лица и во корист на 
странско лице". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

175. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 124 од Уставот на Социјалистичка-Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГОТ СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕС-
НИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДО-
МЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ И НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Се усвојува Предлогот Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Оп-
штествениот договор за основите и мерилата за обезбеду-
вање и распределба на средствата за лични доходи и дру-
ги примања и надомести на функционерите на сојузните 
органи и на органите на општествено-политичките орга-
низации во федерацијата. 

2. Се' задолжува Административната комисија на 
Собранието на СФРЈ да учествува во постапката на подго-
товката на овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 485 
13 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиј с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, с. р. 

176. 
Врз основа на член 56а од Законот за организацијата 

и делокругот на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
70/84), а во врска со член 38 од Законот за системот на оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИ, РАБОТ-
НИЦИ, СРЕДСТВА, ОПРЕМА, ИМОТ И АРХИВА ОД 

СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 
1. Работите од делокугот на Сојузната заедница за ра-

боти на цените што престанува со работа ќе ги преземе 
Сојузниот завод за цени со денот на почетокот на работа-
та на Сојузниот завод за цени. 

2. Работниците, претседателот и секретарот на Сојуз-
ната заедница за работи на цените и секретарите во Сојуз-
ната заедница за работи на цените се ставаат на распола-
гање, со денот на почетокот на работата на Сојузниот за-
вод за цени. 

Додека се на располагање работниците, претседате-
лот, секретарот на Сојузната заедница за работи на цени-
те и секретарите на Сојузната заедница за работи на цени-
те ќе ги остваруваат своите права и должности од работ-
ниот однос во Службата за персонални работи на Сојузни-
от извршен совет, во согласност со одредбите на Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата. 

3. Средствата за работа, средствата на фондовите, оп-
ремата, имотот, инвентарот и документацијата на Сојуз-
ната заедница за работи на цените, ги презема Сојузниот 
завод за цени со состојбата на 31 декември 1984 година. 

4. Сојузната заедница за работи на цените ги заклучу-
ва своите архивски книги со состојбата на ден 31 декември 
1984 година и и предава архивата и другата документаци-
ја, печатите и штембилите на Сојузниот завод за цени. 

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

Е. п. бр. 57 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

177. 
Врз основа на член 50 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77,61/82,77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) и член 
39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧ-
КИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИ-
ОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА 
1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на стран-

ските валути за определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите увозни давачки, на даноч-
ните олесненија за остварениот девизен прилив при изво-

т 
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зот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/82,3/83,7/83,62/83, 10/84 и 65/84) во точка 4 по зборо-
вите: „1 пресметковен долар 185,70" се додава текстот кој 
гласи: „100 португалски ескудоси (ПП) 124,40". 

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

Е.п. бр.. 58 
14 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

178. 
Врз основа на член 54 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), на 
предлог од Народната банка на Југославија Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА МЕЃУБАН-
КАРСКИОТ СОСТАНОК НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПАЗАР 

1. Со оваа одлука се уредуваат работите на про-
мптното купување и продажба на девизи на меѓубанкар-
скиот состанок на единствениот девизен пазар меѓу На-
родната банка на Југославија и овластените банки, како и 
меѓу овластените банки. 

2. Меѓубанкарскиот состанок на единствениот деви-
зен пазар (во натамошниот текст: меѓубанкарскиот соста-
нок) претставува посебен дел на единствениот девизен па-
зар како редовен, организиран и однапред определен сос-
танок на претставници на банките, овластени за вршење 
на работи на платниот промет и на кредитните работи со 
странство кои имаат сметки во странство (во натамошни-
от текст: овластени банки) и Народната банка на Југосла-
вија, на кој се купуваат и продаваат девизи. 

3. Меѓубанкарски состанок се организира со само-
управна спогодба на овластени банки, членки на меѓубан-
карскиот состанок во рамките на Здружението на банките 
на Југославија. 

4. Со самоуправната спогодба од точка 3 на оваа од-
лука се утврдуваат: 

1) органите на меѓубанкарскиот состанок, бројот на 
членови на органите и начинот на нивниот избор и отпо-
вик, времето за кое се избираат, како и овластувањата и 
органите на граѓаните; 

2) начинот на организирање на работа на меѓубанкар-
скиот состанок; 

3) местото на одржување на меѓубанкарскиот соста-
нок; 

4) начинот на обезбедување средства потребни за ра-
бота на меѓубанкарскиот состанок; 

5) вршењето на административно-стручни и други 
работи; 

6) лицето што раководи со состанокот. 
5. Работите на промптното купување и продажба на 

девизи, што се склучуваат на меѓубанкарскиот состанок, 
според договорот-заклучницата се извршуваат веднаш, а 
најдоцна во рок од два работни дена од денот на поднесу-
вањето на договорот-заклучницата. 

На меѓубанкарскиот состанок се склучуваат работи 
на купопродажба на девизи со право на повторен откуп, 

како и работи на привремена продажба на девизи од член 
74 на Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство. 

6. Меѓубанкарскиот состанок-се одржува во деновите 
и во времето што ќе го определи надлежниот орган на ме-
ѓубанкарскиот состанок. 

7. На меѓубанкарскиот состанок можат да се купува-
ат и продаваат девизи од член 55 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

8. Овластените банки и Народната банка на Југосла-
вија учествуваат на меѓубанкарскиот состанок преку ов-
ластените претставници, кои, во името и за сметка на бан-
ките членки на меѓубанкарскиот состанок, купуваат и про-
даваат девизи на меѓубанкарскиот состанок. 

9. За секој меѓубанкарски состанок Народната банка 
на Југославија утврдува листа на интервенциони курсеви 
на девизи што се предмет на купување и продажба на тој 
состанок. 

10. Работите во врска со купување и продажба на де-
визи склучени на меѓубанкарскиот состанок се извршува-
ат со преносот на девизи од сметката на продавачот на 
сметката на купувачот и со преносот на динари од сметка-
та на купувачот на сметката на продавачот. 

Преносот на девизи и динари по основ на став 1 од 
оваа тбчка се врши во рокот утврден во договорот-заклуч-
ницата. 

И. Работите во врска со купување и продажба на де-
визи на меѓубанкарскиот состанок меѓу Народната банка 
на Југославија и овластените банки се вршат по горните 
или долните курсеви од листата на интервенционите кур-
севи на Народната банка на Југославија, зависно од тоа 
дали Народната банка на Југославија купува или продава 
девизи. Работите во врска со купување и продажба на де-
визи меѓу овластените банки се вршат според курсевите во 
рамките на распонот меѓу долните и горните курсеви од 
листата на интервенционите курсеви на Народната банка 
на Југославија. 

12. На меѓубанкарскиот состанок се утврдуваат кур-
севите за сите видови девизи што беа предмет на купување 
и продажба на тој состанок, врз основа на курсевите спо-
ред кои се склучени работите во врска со купување и про-
дажба на девизи за кои се издадени заклучници. 

Средниот курс на девизи се утврдува врз основа на 
вредноста на склучените работи на купување и продажба 
на одделни видови девизи и курсеви според кои се склуче-
ни работите. 

Средниот курс на девизи кои определениот ден не би-
ле предмет на купување и продажба на меѓубанкарскиот 
состанок се утврдува во рамките на интервенционите кур-
севи од точка 11 на оваа одлука. 

13. Врз основа на средните курсеви утврдени во сог-
ласност со точка 14 на оваа одлука, се формираат куповни 
и продажни девизни курсеви за девизи со одземање, однос-
но додавање на маржа од 1,5 промили од утврдениот сре-
ден курс. 

14. Курсевите за девизи, утврдени на начинот од точ. 
12 и 13 на оваа одлука се внесуваат во курсната листа на 
меѓубанкарскиот состанок. 

Курсевите од став 1 на оћаа точка се искажуваат со 
четири децимални места. 

Куповните и продажните курсеви од курсната листа 
на меѓубанкарскиот состанок се применуваат од 14 часот 
истиот ден кога е одржан состанокот, а средните курсеви 
од наредниот ден. 

Курсевите за купување и продажба на ефективни 
странски пари, на странски чекови и странски кредитни 
писма, како и за пресметување на меѓународните поштен-
ски упатници, се утврдуваат врз основа на член 5 од Зако-
нот за менувачките работи, и тоа со две децимални места. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за организацијата и работе-
њето4 на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/78 и 62/80). 
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16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 59 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

179. 
Врз основа на точка 13 ст. 2, 3 и 6 од Одлуката за це-

лите и задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната политика во 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ОД ТОЧКА 13 НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1985 ГОДИНА 

1. Под задолжителни резерви на готови стоки во 
смисла на одредбата на став 2 точка 13 од Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната политика во 
1985 година (во натамошниот текст: Одлуката) се подраз-
бираат стоковните резерви „формирани во определени ор-
ганизации на здружен труд врз основа на прописите за 
стоковни резерви. 

Под готови производи, во смисла на одредбите од 
оваа одлука, се сметаат финалните производи на органи-
зациите на здружен труд кои поминале низ сите фази на 
технолошкиот процес, во согласност со соодветните стан-
дарди. 

2. Сезонски залихи на готови производи што според 
одредбите на Одлуката, кај производителските организа-
ции на здружен труд можат да се кредитираат се залихите 
на следните производи и тоа: вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата, сезонска текстилна конфекцис-
ка облека и сезонски обувки и зеленчук. 

Кредитирањето на сезонски залихи на готови произ-
води од став 1 на оваа точка се врши само кога не е можно 
временски да се усогласи производството со барањата на 
пазарот. 

3. Постоењето на монополска положба во смисла на 
точка 13 став 4 одредба под 1 на Одлуката се утврдува 
според одредбите на чл. 3 и 9 од Законот за сузбивање на 
нелојален натпревар и на монополистички спогодби 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74). 

4. Се смета дека организациите на здружен труд и 
други корисници на општествени средства создаваат веш-
тачки недостиг со држење залихи на стоки во смисла на 
точка 13 став 4 одредба под 2 на Одлуката, и тоа: 

1) ако производот што се користи во натамошна реп-
родукција или за широка потрошувачка го имаат на зали-
хи и не го пуштаат во промет или тој производ не му го 
испорачуваат на купувачот - производствената'организа-
ција на здружен труд или на прометна организација на 
здружен труд во договорените количини и на договорена 
динамика; 

2) ако прометната организација на здружен труд која 
врши промет на големо има стоки во складот, а не ги пуш-
та во промет или тие стоки не му ги испорачува на купува-
чот во договорените колични и по договорената динами-
ка; 

3) ако прометната организација на здружен труд која 
врши промет на мало има стоки во складот, а не ги пушта 
во промет; 

4) ако својот производ го продаваат на мало во мес-
тото во кое е седиштето на тие организации, а постојат ус-
лови за продажбата на тие производи и во други места, и 
со тоа остваруваат подобра економска положба на един-
ствениот југословенски пазар. 

Под создавање на вештачки недостиг со држење на 
залихи на стоки се подразбира и неоправдано одлагање на 
завршување на производството на определени производи, 
особено поради невградување на делови во тој производ 
што ги има во својот склад или кај добавувачот, ако на-
времено не се преземени мерки за нивна набавка. 

5. Под непридржување на прописите за мерките на 
непосредна контрола на цените во смисла на точка 13 став 
4 одредба под 3 на Одлуката се подразбира ако организа-
цијата на здружен труд или друг корисник на општестве-
ни средства: 

1) формира цени на своите производи односно услуги 
над нивото на цените што се формираат со примена на 
прописите за мерките на непосредна контрола на цените; 

2) не им доставува на купувачите за своите производи 
односно услуги известувања за цените во рок од 30 дена 
пред почетокот на продажбата по тие цени, примена на 
новите цени пред истекот на тој рок или по истекот на тој 
рок примена на повисока цена од цената и известувањето. 

6. Под непридржување на условите на откупот на 
земјоделски и прехранбени производи во смисла на точка 
13 став 4 одредба под 4 на Одлуката се подразбира врше-
ње на откуп спротивно на одредбите на склучениот дого-
вор за^организиран откуп на тие производи. 

7. Под недоставување на известување за цените во 
смисла на точка 13 став 4 одредба под 5 на Одлуката се 
подразбира недоставување до надлежниот орган за цени 
известување за цените за производите утврдени со пропи-
сите на тие органи во определени рокови и на пропишан 
начин. 

8. Органите на пазарната инспекција утврдуваат со 
непосреден увид кога настанале случаите од точ. 1 до 7 на 
оваа одлука, а органите надлежни за работи на цените, врз 
основа на своја документација ги утврдуваат случаите од 
точка 7 на оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 61 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

180. 
Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а 

заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 
70/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА 
НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕ-
ВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ 

1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што 
граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен ште-
ден влог („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/84, 34/84 и 
68/84) во точка 1 став 4 се менува и гласи: 0 

„Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува нај-
доцна до 30 септември текуштата година, за претходната 
година." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 62 
14 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

181. 
Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот з
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покриени во 1985 година, во согласност со член 195в став 3 
од Законот за девизното работење. 

Народната банка на Југославија, со одлуката што ја 
донесува врз основа на овластувањето од член 51 став 3 од 
Законот за. девизното работење, кеја утврди постапката и 
динамиката на зголемување на кредитот од став 2 на оваа 
точка. 

9. Народната банка на Југославија, со пропишување 
на стапки на задолжителна резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија, ќе обезбеди тој инструмент на 
монетарно-кредитното регулирање поефикасно да се ко-
ристи за регулирање на количеството на пари во оптег во 
утврдените монетарни рамки, за одржување на ликвиднос-
та на банките и за остварување на селективните цели и за-
дачи на монетарно-кредитната политика утврдени со Од-
луката за целите за 1985 година. 

Во согласност со одредбата на став 1 од оваа точка, 
Народната банка на Југославија во 1985 година може да 
пропише стапки на задолжителна резерва на банките кај 
Народната банка на Југославија во рамките на следните 
максимални стапки, и тоа: 

1) до 20% - на депозити по видување; 
2) до 7% - на депозити со отказен рок подолг од една 

година. 
Задолжителната резерва не ќе се пресметува на сред-

ствата на граѓаните кај банките и на депозитите и на дру-
ги средства за станбена изградба кај банките. 

10. Со своите акти за деловната политика во 1985 го-
дина банките ќе обезбедат нивната политика на пласмани 
да се остварува во согласност со политиката утврдена во 
точ. 3, 4, 8, И и 13 на Одлуката за целите за 1985 година. 

Народната банка на Југославија, заедно со народните 
банките на републиките и народните банки на ав гономни-
те покраини, со мерките од точка 4 став 1 на Одлуката за 
целите за 1985 година и со други мерки од своја над-
лежност, ќе обезбеди политиката на пласманот на банките 
да се остварува во согласност со политиката од став 1 на 
оваа точка. 

11. Во согласност со точка 9 став 2 на одредбата под 
8, на Резолуцијата за општествено-економскиот развој и 
економската политика на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во 1985 година, и на точка 11 на од-
редбата под 4 од Одлуката за целите за 1985 година, бан-
ките не можат да даваат нови кредити за подготвување и 
производство на стоки и услуги за извоз и за извоз на сто-
ки и услуги на организациите на здружен груд и на други 
општествени правни лица што во законски рок не ќе ги на-
платат своите побарувања по основ на извршениот извоз 
на стоки и услуги и кои, во смисла на член 81 став 2 од За-
конот за девизното работење, дел од девизите за општес-
твено-признатите репродукциони потреби ќе ги задржат 
на девизна сметка подолго од 15 дена од денот на прили-
вот на девизи на девизна сметка. 

На банката што ќе постапи спротивно на одредбата 
од став 1 на оваа точка, надлежната народна банка на ре-
публиката, односно надлежната народна банка на авто-
номната покраина ќе го запре давањето на сите пласмани 
од примарната емисија и ќе преземе мерки за наплата на 
сите свои побарувања од таа банка по основ на веќе даде-
ните пласмани од примарната емисија, освен побарувања-
та по долгорочен кредит за трајни обртни средства, со тоа 
што мерката за запирање за давање пласман од примарна-
та емисија, не може да трае пократко од 30 дена. 

12. Во согласност со точка 13 став 2 на Одлуката за-
целите за 1985 година, банките не можат да ги кредитира-
ат залихите на готовите стоки кај производителските ор-
ганизации на здружен труд над нивото на задолжителните 
резерви, за кои Сојузниот извршен совет, во согласност со 
став 3 од таа точка, со одлука поблиску ги определил мо-
далитетите, динамиката и другите поблиски услови за 
примена на таа мерка. 

Под забрана на кредитирање, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се смета запирање на давање нови кредити за 
обртни средства, вклучувајќи го и обновувањето на напла-
тените кредити за таа намена како и преземањето на мер-
ки за наплата на веќе искористените кредити за таа наме-
на. 

13. Во согласност со точка 13 став 4 од Одлуката за 
целите за 1985 година, надлежниот орган на пазарната ин-
спекција односно надлежниот орган за работи на општес-
твената контрола на цените, кога ќе утврди дека организа-
цијата на здружен труд односно друга самоуправна орга-
низација или заедница (во натамошниот текст: организа-
цијата) постапила во смисла на одредбите под 1 до 5 на 
тој став, должен е за тоа веднаш да ја извести банката што 
ја кредитира организацијата, народната банка на републи-
ката, односно народната банка на автономната покраина 
на чие подрачје е седиштето на таа организација како и 
Народната банка на Југославија. 

Врз основа на известувањето од став 1 на оваа точка, 
банката е должна веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од 
денот на приемот на известувањето, писмено да ја извести 
организацијата дека и го запрела давањето на сите креди-
ти и дека организацијата е должна во рок од 10 дена од де-
нот на приемот на известувањето од банката да и ги врати 
на банката сите искористени кредити за обртни средства. 

За преземените мерки од став 2 на оваа точка, банка-
та е должна да ја запознае народната банка на република-
та, односно народната банка на автономната покраина и 
Народната банка на Југославија, со доставување на еден 
примерок писмен извештај од тој став. 

Банката ќе ја запре примената на мерките од став 2 
на оваа точка веднаш по приемот на извештајот на орга-
ните на управувањето на организација дека утврдените не-
правилности се отстранети, со тоа што мерката за запира-
ње на давањето на кредити не може да трае покусо од 30 
дена. 

Банките ќе ја запрат примената на мерките од став 2 
на оваа точка веднаш и врз основа на примената правно-
силна одлука на надлежниот орган со која е утврдено дека 
организацијата немала неправилности утврдени во смис-
ла на став 1 од оваа точка. 

За запирањето на примената на мерките во смисла на 
ст. 4 и 5 од оваа точка, банката е должна да ја извести на-
родната банка на републиката, односно народната банка 
на автономната покраина и Народната банка на Југосла-
вија, како и надлежниот орган што ги утврдил неправил-
ностите во смисла на став 1 од оваа точка, и кон извешта-
јот да достави фотокопија на одлуката односно решение-
то или пресудата од тие ставови. 

14. Ако банката не преземе мерки за запирање на да-
вањето на сите кредити и наплата на користените кредити 
за обртни средства во смисла на точ. 12 и 13 од оваа одлу-
ка, народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина, во согласност со точка 14 
од Одлуката за целите за 1985 година, веднаш а најдоцна 
во рок од пет дена од денот на узнавањето дека банката 
постапила спротивно од одредбите на точка 12 од оваа од-
лука, односно од денот на приемот на известувањето од 
точка 13 став 1 на оваа одлука, ќе и го запре на таа банка 
давањето на сите пласмани од примарната емисија и ќе 
преземе мерки за наплата на сите свои побарувања од таа 
банка по основ на веќе дадените пласмани од примарната 
емисија, освен побарувањата по долгорочниот кредит за 
крајни обртни средства, со тоа што мерката за запирање 
на давање пласмани од примарната емисија, да не може 
да трае покусо од 30 дена. 

Ако надлежната народна банка на републиката од-
носно надлежната народна банка на автономната покраи-
на, за случаите од точка 13 на оваа одлука, не ги преземе 
мерките од став 1 на оваа точка, тие мерки е должна да. ги 
преземе Народната банка на Југославија во рок од 10 дена 
од денот на приемот на известувањето на органот од став 
1 на таа точка. 

15. Заради јакнење на финансиската дисциплина и 
обезбедување ликвидност на банките, Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, со мерките на монетар-
но-кредитната политика , ќе оневозможат користење на 
примарната емисија, освен во случаите од гоч. 11 до 14 на 
оваа одлука, и во случаите: 

1) ако банката не ги исполнува пропишаните мини-
мални општи услови на кредитната способност; 
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2) ако банката, во согласност со прописите, се смета 
неликвидна и ако не презема мерки за отстранување на 
причините на неликвидноста; 

3) ако политиката на пласманите на банката не е во 
согласност со политиката од точка 10 на оваа одлука; 

4) ако банката им дава пласмани на корисниците кои 
не ги исполнуваат сите услови за кредитната способност и 
финансиската дисциплина и кои не ги намируваат своите 
обврски втасани од порано дадените кредити и други 
пласмани и на корисниците што своите настанати ,ргоков-
во-парични работи не ги обезбедуваат со инструменти за 
обезбедување на плаќањето во смисла на Законот за обез-
бедување на плаќањето помеѓу корисниците на општес-
твени средства; 

5) ако банката не обезбедува контрола на наменска 
употреба на пласманите и не презема мерки спрема неу-
редните должници по втасаните кредити и други пласма-
ни; 

6) ако банката не ги извршува обврските по самоуп-
равните спогодби склучени на ниво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

16. Средствата на републиките, автономните покраи-
ни и општините, депонирани кај народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
можат во 1985 година да се пласираат во согласност со 
мерките на кредитната политика на републиките и авто-
номните покраини, со тоа што народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини, да 
обезбедат тие пласмани да се движат во границите на рас-
положливите средства. 

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

Е.п.бр. 79 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен^ извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

182. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, "61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), на предлог на Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1985 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се регулираат купувањето и про: 
дажбата на девизи на единствениот девизен пазар. 

Девизниот пазар, во смисла на оваа одлука, опфаќа 
купување и продавање на девизи меѓу: 

1) основните и други организации на здружен труд и 
на други општествени правни лица (во натамошниот тек-
ст: организациите на здружен труд), од една страна, и ов-
ластените банки од член 17 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство од друга страна 
(во натамошниот текст: овластените банки); 

2) овластените банки; 

3) банките овластени за вршење на работите на плат-
ниот промет и кредитните односи со странство (членки на 
меѓубанкарскиот состанок), како и меѓу тие банки и На-
родната банка на Југославија, на меѓубанкарскиот соста-
нок на девизниот пазар (во натамошниот ткест: меѓубан-
карскиот состанок). 

2. Купувањето и продажбата на девизи меѓу овласте-
ните банки, меѓу овластените банки и организациите на 
здружен труд и купувањето на девизи од страна на Народ-
ната банка на Југославија од овластените банки, кога е во 
прашање обврска на овластените банки да извршат пре-
нос и продажба на девизи во согласност со член 69б-од За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство (во натамошниот текст: Законот) и чл. 2, 4 и 6 
од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83 и 70/83) се врши спо-
ред важечките куповни и продажни курсеви од Листата на 
курсевите на меѓубанкарскиот состанок. 

Купувањето на девизи од страна на Народната банка 
на Југославија, врз основа на член 9 од Законот за вршење 
на менувачки работи и за прометот на ефективни странски 
пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ",, бр. 61/82 и 
40/84), се врши по средните курсеви од Листата на курсе-
вите на меѓубанкдрскиот состанок. 

Купувањето и продажбата на девизи на меѓубанкар-
скиот состанок се врши: 

1) меѓу Народната банка на Југославија и овластени-
те банки по горните или долните курсеви од Интервенцио-
ната курсна листа на Народната банка на Југославија; 

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

I. Задолжителна продажба на девизи над општествено при-
знатите репродукциони потреби, купување и продажба на 
девизава задоволување на општествено признатите репро-

дукциони потреби 
3. Организациите на здружен труд, што остваруваат 

девизи почнувајќи од 1 јануари 1985 година се должни, 
согласно со член 69а став 4 од Законот девизите над оп-
штествено признатите репродукциони потреби да и ги 
продаваат на овластената банка веднаш, а најдоцна во рок 
од два дена од денот на книжењето на приливот на девизи, 
заради вклучување на девизите во тековите на единствени-
от девизен пазар. 

Овластената банка кај која се води девизната сметка 
на организациите на здружен труд е должна веднаш при 
одобрувањето на книжењето на приливот на девизната 
сметка на односната организација на здружен труд, деви-
зите од став 1 на оваа точка да ги издвои на посебна смет-
ка за тие девизи. 

За девизите издвоени во смисла на став 2 од оваа точ-
ка, овластената банка истовремено и дозначува на органи-
зацијата на здружен труд динарска противвредност. 

4. Овластената банка е должна веднаш, а најдоцна во 
рок од пет дена од денот на купувањето на девизите од 
точка 3 на оваа одлука, да ги продаде тие девизи на един-
ствениот девизен пазар за општествено признатите репро-
дукциони потреби на организациите на здружен труд. 

Организациите на здружен труд што располагаат со 
девизи на девизна сметка или имаат право повторно да ку-
пуваат девизи, во согласност со одредбите на член 74 од 
Законот, не можат, додека располагаат со тие девизи од-
носно права, да купуваат девизи во рамките на утврдените 
права на купување на девизи врз основа на општествено 
признатите репродукциони потреби. 

Овластената банка може да купува девизи на един-
ствениот девизен пазар само за плаќања спрема странство 
ш го втасуваат во рок од два наредни работни дена од де-
нот на купувањето на девизите. 

5. Овластените банки можат на единствениот девизен 
лазар да купуваат и продаваат девизи само заради из-
вршување на налогот за плаќање спрема странство во 
рамките на општествено признатите репродукциони по-
треби на организациите на здружен труд, и тоа по следни-
от редослед: 
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1) За плаќање на обврските по кредита и за плаќање 
на конвенциските обврски спрема странство, првенствено 
за оние организации на здружен труд на кои извозот им е 
забранет или ограничен, без оглед на тоа дали обврските 
ги извршуваат преку банка кај која организацијата на 
здружен труд има девизна сметка или преку друга банка -
гарант, како и за намирување на обврските според член 
234 од Законот; 

2) За плаќање на увозот па суровини и други репро-
дукциони материјали за потребите на производителите на 
основни метали што служат за зголемување на производ-
ството, за кое со самоуправна спогодба е утврдено прио-
ритетно^ право на купување на девизи, а во согласност 
со точка 3 став 5 од Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија за 1985 година; 

3) За плаќање на аванси за сгоковни кредити; 
4) За плаќање на увозот на суровини и друг репродук-

ционен материјал за производство заради извоз во конвер-
тибилни девизи, како и за плаќање на увозот на суровини, 
репродукциони материјали и определени производи што 
се од посебно значење за снабдување на население го; 

5) За други репродукциони потреби. 
6. Девизите откупени во смисла на точка 3 став 1 од 

оваа одлука овластената банка може, во рок од 5 дена, да 
ги продаде за извршување на конкретните налози од точка 
5 одредба под 1 на оваа одлука. Други I е девизи откупени 
по овој основ овластената банка е должеа да ги продаде 
на меѓубанкарскиот состанок за намирување на потребите 
од точка 5 одредби под 1 и 2 на оваа одлука. 

Купувањето и продажбата на девизи на меѓубанкар-
скиот состанок по основ од точка 5 одредба под 2 на оваа 
одлука, а во врска со точка 3 став 5 од Одлуката за заед-
ничката девизна политика на Југославија за 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84) може да се врши до 
износ од 332 милиони САД долари. 

7. Овластената банка што купува девизи е должна на 
овластената банка што продава девизи да и поднесе пис-
мен доказ за кои намени од точка 5 на оваа одлука ги ку-
пува девизите. 

8. Овластената банка е должна за секоја организација 
на здружен труд посебно да обезбеди евиденција за, отку-
пените девизи и за продадените девизи според намените 
од точка 5 на оваа одлука. Документацијата врз основа на 
која е извршен откупот односно продажбата на девизи се 
чува средена со таа евиденција за потреби на контролата. 

9. Девизните средства од член 61 став 3 на Законот се 
продаваат на меѓубанкарскиот состанок на девизниот па-
зар, а се користат според редоследот од точка 5 на оваа 
одлука. 

II. Купување и продажба ш девизи со право на повторен 
откуп 

10. Девизите што ги задржува за своите општествено 
признати репродукциони погреби организацијата на 
здружен труд може да и ги продаде од својата девизна 
сметка на овластената банка кај која се води девизната 
сметка, а овластената банка е должна понудените девизи 
да ги откупи. 

Ако продажбата и откупот на девизи, во смисла на 
став 1 од оваа точка, се врши врз основа на купопродажен 
договор склучен меѓу организацијата на здружен груд и 
овластената банка, овластената банка е должна за вред-
носта на купените девизи од став 1 на оваа дечка на орга-
низацијата па здружен труд да и отвори посебна „евиден-
циона девизна сметка", заради остварување право на по-
вторен откуп на девизи. 

1Ј. Овластената банка на посебна девизна сметка ги 
води девизите откупени во смисла на член 74 од Законот. 

12. Девизите од точка 10 в а оваа одлука овластената 
банка може да им ги продава на организациите ма 
здружен труд р ви на овластените банки не доследно и на 
меѓубанкарскиот состанок на девизниот назар за конкрет-

ни плаќања што втасуваат во рок од два наредни работни 
дена пред денот на втасувањето на плаќањето. 

Овластената банка што продава девизи на овластени 
банки со заклучница го утврдува рокот за повторен откуп 
на девизи за потребите на организациите на здружен труд 
што ги продале девизите. 

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

13. Овластената банка која не е во можност на орга-
низацијата на здружен труд да и обезбеди повторен откуп 
на девизи во договорениот рок ќе побара од Народната 
банка на Југославија привремена девизна позајмица. 

III. Купување и продажба на девизи од страна на Народна-
та банка4 на Југославија 

14. Народната банка на Југославија купува девизи 
што ги остварува федерацијата и нејзините органи и орга-
низации, како и од овластените банки непосредно и на ме-
ѓубанкарскиот состанок. Народната банка на Југославија 
купува девизи непосредно од банки овластени да извршат 
пренос и продажба на девизи во согласност со одредбите 
на член 696 од Законот, чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќања-
та во конвертибилни девизи и член 9 од Законот за врше-
ње на менувачки работи и прометот на ефективни стран-
ски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/82 и 40/84), како и во согласност со прописите донесе-
ни врз'основа на тие законски одредби. 

15. Народната банка на Југославија е должна на меѓу-
банкарскиот состанок да го откупува вишокот на понуда-
та на девизи, со тоа што така откупените девизи ги изнесу-
ва на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. 

16. Народната банка на Југославија продава девизи 
за потребите на федерацијата и нејзините органи и орга-
низации при вршењето на платниот промет со странство 
за нивни потреби или на овластените банки кога овласте-
ната банка го врши платниот промет за потребите на фе-
дерација га и нејзините органи и организации, како и на 
меѓубанкарскиот состанок. 

Народната банка на Југославија продава девизи за 
потребите на плаќањата на федерацијата и нејзините орга-
ни и организации од делот на девизниот прилив што се 
обезбедува во согласност со одредбите на член 696 од За-
конот и во рамките на утврдените права на купување на 
девизи во согласност со прописите донесени врз основа на 
чл. 25 и 72 од Законот. 

На меѓубанкарскиот состанок Народната банка на Ју-
гославија Јтродава девизи што се обезбедени за потребите 
на плаќањата утврдени во прописот што се донесува врз 
основа на член 696 од Законот и по ред на првенство за ко-
ристење на тие девизи утврден во прописот донесен врз 
основа на член 696 став 5 од Законот. 

17. Девизите откупени во смисла на точка 15 од оваа 
одлука, Народната банка на Југославија им ги продава на 
овластените банки на меѓубанкарскиот состанок за плаќа-
ња на општествено признатите репродукциони потреби во 
согласност со одредбите на точка А став 3 и точка 5 од 
оваа одлука. 

IV. Други работи на купувањето и продажбата на девизи 

18, Купувањето и продажбата на девизи од странски 
фишиќ неки кредити, согласно со член 7 од Законот за пла-
ќањата во конвертибилни девизи, се врши во согласност 
со услови те од до! оверите за купопродажба на девизи 
склучени меѓу организациите на здружен труд и овлаете 
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ните банки, како и меѓу овластените банки и Народната 
банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија ги купува девизите 
од став 1 на оваа точка по курсот на денот на откупот, а ги 
продава девизите во рокот на втасувањето на главницата 
по кредитите, по курсот по кој девизите се откупени. 

Народната банка на Југославија продава девизи за 
плаќање на втасана камата за износ на кредитот што го 
о гкупила по курсот на денот на продажбата на девизите за 
овие намени. 

19. Преносот на девизи меѓу овластените банки, во 
смисла на член 3 од Законот за плаќањата во конверти-
билни девизи, се врши во согласност со условите од дого-
ворите меѓу банките. 

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

Е. п. бр. 80 
7 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Реден број 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската 

тарифа 

Наименување 

87 02.01/4 Месо свинско 
88 04.06 Природен мед 
89 05.02/1 Четири 
90 05.04/1 а Црева сурови и солени 
91 10.06 Ориз 
92 12.01/4 Соја во зрно 
93 15.15/1 Восок од пчели 
94 25.27 Стеатит природен, вклучува-

јќи и натаму ^обработуван, 
освен грубо цепен; грубо учет-
ворен или учетворен со пиле-
но; талк 
Ех. 
Талк 

95 25.31/2 Флуорит 
96 33.01 Етерични масла (со или без 

терпен), течни и цврсти; 
смоли-резиноиди; концентра-
ти на етерични масла во мас-

97 41.05/1а 

98 73.02/1 
99 ' 73.02/2 
100 73.02/3а 
101 73.02/36 
102 . 73.02/3д 

103 81.01/1 

183. 
Врз основа на член 31 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛ-

НИ ВИДОВИ СТОКИ 
1. Во Одлуката за обврската за прибавување соглас-

ност за увоз на одделни видови стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/78), во точка 1 по редниот број 86 се додава-
ат нови ред. бр., кои гласат: 

104 81.04/2а 

ти, масни масла, восоци или 
во слични материи, добиени со 
ладна апсорбција или мацера-
ција; споредни и терпенски 
производи од детерпенација 
на етерични масла 
Ех. 
Етерични масла (со или без 
терпен), течни и цврсти 
Свински, недовршени кожи за 
изработка на производи од 
кожа 
Феро-манган 
Феро-силициум 
Феро-ванадиум 
Феро-молибден 
Феро-тунгстен (феро-вол-
фрам) 
Тунгстен (волфрам) суров; от-
падоци и остатоци од тунгстен 
(волфрам) 
Ех. 
Тунгстен (волфрам) обработен 
и производи од тунгстен (вол-
фрам) 
Отпадоци и остатоци од мета-
лите од овој тарифен број ос-
вен оние од точка 1) на овој та-
рифен број или од кермети; су-
рови метали од овој тарифен 
број освен оние од точка 1) на 
овој тарифен број; сурови кер-
мети на антимон." 

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

Е.п. бр. 586 
15 ноември 1984 година ч 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

184. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и на член 49 став 2 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со сојуз-
ниот секретар за народна одбрана и со претседателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та, директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА 

ДЕФИБРИЛАТОРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се определуваат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на 
дефибрилатори; 
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2) постапката и начинот на означувањето и иденти-
фикацијата на дефибрилатори; 

3) техничките мерки за заштита на дефибрилатори; 
4) начинот на ракување со дефибрилатори и одржува-

ње на дефибрилатори; 
5) постапката и начинот на обезбедување на опреде-

лени својства и квалитети на дефибрилатори при нивна 
употреба; 

6) поблиска содржина на техничкото упатство за де-
фибрилатори; 

Одредбите на овој правилник се применуваат и на де-
фибрилатори со монитор за примена на срце. 

Член 2 
Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за термини и дефиниции 
од областа на електромедицинските уреди и опрема, долу-
наведените термини, во смисла на овој правилник, имаат 
следни значења: 

1) дефибрилатор е електромедицинскк уред, односно 
опрема која служи за дефибрилација на срцето и електро-
конверзија на други растројства на срцевиот ритам со по-
мош на електричен удар преку надворешни или внатреш-
ни електроди; 

2) дефибрилатор со монитор е дефибрилатор со дода-
тен склоп со чија помош ЕКГ сигналот може да се регис-
трира и да се прикаже со употреба на надворешни елек-
троди на дефибрилаторот, со тоа што да може да се пред-
види и употреба на одвоени мониторски електроди; 

3) дефибрилација е постапка на запирање на трепере-
ње на срцевиот мускул предизвикана од стохастичка депо-
ларизација на срцевите комори со помош на електричен 
удар; 

4) ЕКГ сигнал е електричен сигнал кој настанува по-
ради активноста на срцето; 

5) електроконверзија е постапка на преведување на 
растројства на срцевиот ритам (апсолутна аритмија, суп-
равентрикуларна и вентрикуларна тахикардија) во сину-
сон ритам со помош на синхрон електричен удар; 

6) коло за контрола на празнење е електрично коло за 
рачно управување со празнење на дефибрилаторот вклучу-
вајќи механички команди (копчиња и сл.) и сите делови 
галвански поврзани со нив; 

7) коло за празнење е електрично коло во дефибрила-
торот кое справата за складирање на енергијата ја поврзу-
ва со електродите на дефибрилаторот, со тоа што ги вклу-
чува сите склопки меѓу справата и електродите; 

8) коло за полнење е електрично коло во дефибрила-
торот со помош на кој се полни справата за складирање 
на енергија (најчесто кондензатор), со тоа што ги вклучува 
сите делови галвански споени со справата за складирање 
на енергија за време на полнењето; 

9) коло за внатрешно празнење е електрично коло во 
дефибрилаторот со чија помош се празни справата за 
складирање на енергија без активирање и доведување 
енергија на електродите иа дефибрилаторот; 

10) монитор е дел од дефибрилаторот на кој се гледа 
електричната активност на срцето; 

11) одвоени мониторски електроди се засебни елек^ 
троли на дефибрилаторот со монитор кои служат за ре-
гистрирање односно прикажување на ЕКГ сигналот и на 
електроконверзијата; 

12) предадена енергија е енергија што врви низ елек-
тродите на дефибрилаторот и се дисипира на телото на 
пациентот или на отпорникот со определена вредност; 

13) подготвен дефибрилатор (ЅТАТ^Ш ВУ) е дефибри-
патор што се приклучува в г извор на напојување и во по-
гонот кога справата за складирање на енергија не е напол-
нета; 

14) синхронизатор е додаден дел на дефибрилаторот 
со кој се обезбедува синхронизација на електричниот удар 
со определена фаза на срцевиот циклус; 

15) надворешни електроди се електроди на дефибри-
латорот кои се ставаат на кожата на градниот кош на па-
циентот; 

16) внатрешни електроди се електроди на дефибрила-
торот што се приклучуваат директно на срцето; 

17) складирана енергија е енергија складирана во 
справата за складирање на енергија и во дефибрилаторот. 

II. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 

Член 3 
Дефибрилаторот мора да биде опремен со справи за 

извор и индикација со одбрана големина на предадена 
енергија во џули. 

Предадената енергија на дефибрилаторот се дотеру-
ва така што да може да доаѓа континуирано и скоковито. 

Покажувањето на одбраната и достигнатата склади-
рана енергија на индикаторот на дефибрилаторот мора да 
биде јасно видливо со голо око од најмала оддалеченост 
која одговара на должината на растегнатиот кабел на 
електродата при осветленост од 100 1х. 

Член 4 
Предадената енергија на активно оптоварување од 50 

О што е приклучено на дефибрилаторот не смее да се раз-
ликува од дотераната енергија за повеќе од ± 4 Ј или ± 
15%, со тоа што се зема предвид поголемото дозволено от-
стапување. 

Предадената енергија на активно оптоварување од 25 
О - 100 (2 што е приклучено на дефибрилаторот не смее да 
се разликува од дотераната енергија за повеќе од ± 8 Ј 
или ± 30%, со тоа што да се земе предвид поголемото до-
зволено отстапување. 

Член 5 
Дефибрилаторот мора да биде способен да го преда-

де импулсот на енергијата од најмалку 85% вредност на 
дотераната енергија во интервал од 30 секунди по завршу-
вањето на полнењето или пред автоматското внатрешно 
празнење со тоа што да се земе предвид покусиот интер-
вал. 

Член 6 
Дефибрилаторот мора да има додатна справа или ко-

манда што се активира за да се дотера предадената енер-
гија која за надворешните електроди е поголема од 360 Ј, а 
за внатрешните електроди - од 100 Ј. 

Командите и инструментот за избор и контрола на 
предадената енергија мораат да се баждарат во предадена-
та енергија во џули, на активно оптоварување од 50 О. 

Член 7 
Излезниот напон на дефибрилаторот не смее да биде 

поголем од 5 кУ мерено од врвот до врвот при празнење 
на активно оптоварување од 100 О. 

Член 8 
На електродите на дефибрилаторот не смее да се ја-

вува каква и да е енергија во случај ако престане напојува-
њ е ^ поради исклучување на уредот односно ако снема 
напон во градската мрежа. Во тој случај складираната 
енергија, мора да се потроши на колото за внатрешно 
празнење и на дефибрилаторот со временска константа 
најмногу до 10 секунди. 

На дефибрилаторите што автоматски се вклучуваат 
на внатрешниот извор на напојување во случај ако снема 
напон во градската мрежа не се однесуваат одредбите од 
став 1 на овој член. 

Член 9 
Дефибрилаторот со монитор мора да се празни преку 

колото за внатрешно празнење чија временска константа 
изнесува најмногу 10 секунди, така што мониторот може 
да остане вклучен за време на празнењето а да не дојде до 
појава на енергија на електродите на дефибрилаторот. 
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Член 10 
Дефибрилаторот мора да биде така конструиран да 

издржи најмалку 15 празнења и полнења со најголема 
енергија на активно оптоварување од 50 О што е приклуче-
но на дефибри латорот и со повторување од најмалку три 
празнења во минута, со тоа што не смее да дојде до зголе-
мување на работната температура. 

. Дефибрилаторот мора да издржи : 
1) две и пол илјади празнења и полнења со најголема 

енергија на активно оптоварување од 50 О што е приклуче-
но на дефибрилаторот, со тоа што е дозволено ладење на 
дефибрилаторот и употреба на надворешен извор на напо-
јување; 

2) десет дразнења и полнења со најголема енергија на 
активно оптоварување од 50 О што е приклучено на дефиб-
рилаторот, со тоа што повторувањето на празнењето да 
мора да трае помалку од три минути; 

3) пет празнења и полнења со најголема енергија на 
активно оптоварување од 50 О што е приклучено на дефиб-
рилаторот, со една електрода и со спроводно Куќиште 
што е заземјено, додека другата електрода не е приклуче-
на, Испитувањето со помош на празнењето и полнењето 
мора да се повтори и за другата електрода; 

4) петстотини празнења и полнења на секос коло за 
внатрешно празнење, ако такво коло постои со тоа што е 
дозволено ладење на дефибрилагорот. 

Член 11 
Секоја спојница (конектор) на електродата на дефи-

брилаторот мора да издржи повлекување со сила од нај-
малку 10 К а при тоа да не дојде до извлекување или одво-
јување на електро д ата. 

Должината на одвоивлиот растегнат кабел на елек-
тродата на дефибрилаторот мора да изнесува најмалку 2 
ТП. 

Член 12 
При употреба на дефибридатор, на електромедицРн-

ски уреди, односно опрема што не е заштитена од дејству-
вање на дефибрилаторог мора да се одвои од пациентот. 

Член 13 
При употреба на дефибрилат ор, дури и кога се корис-

ти контактна паста, ракувачот (корисникот) не смее да до-
јде во допир со надворешната електрода на дефибрилато-
рот. 

Член 14 
Спроводните делови на рачките на електродите на 

дефибрилаторот не смеат да бидат достапни, на ракува-
чот, со тоа што ова барање не се однесува на малите вијпи 
и сл. во изолационист материјал кои не можат да дојдат 
под напон ако е дозволена само една грешка. 

Член 15 
Површината на електродите на дефибрилаторот мо-

ра да изнесува најмалку и тоа: 
1) 50 cm2 - за надворешната електрода кога пациен-

тот е возрасно лице; 
2) 32 cm2 - за внатрешна електрода кога пациентот е 

возрасно лице; 
3) 15 cm2 - за надворешна елетрода кога пациентот е 

дете; 
4) 9 cm2 - за внатрешна електрода кога пациентот е 

дете. 

Член 16 
Ако дефибрилаторот има кабли мора да се овозможи 

стерилизација на внатрешните електроди. 

Член 17 
Меѓу деловите на електродите на дефибрилаторот 

под напон и деловите на дршките на електродите што се 
допираат во нормална употреба, мора да постои ползна 
патека од најмалку 50 т ш и воздушно растојание од нај-
малку 25 шт . 

Член 18 
Ползните патеки и воздушните растојанија на изола-

ција меѓу делот со висок напон и другите струјни кола, ка-
ко кај дефибрилаторот гака и кај мониторот мораат да из-
несуваат најмалку 3 т ш / к \ односно 8 т т , со тоа што се 
зема предвид поголемата вредност. 

Барањето од став 1 на овој член не се однесува на 
комионентите што производителот ги означил како ком-
поненти на високонапонска издржливост. 

1 
Член 19 

Полнењето на наполно испразнетата справа за скла-
дирање на енергија не смее да трае подолго,од 15 секунди, 
при полнење од градска мрежа со напон од 90% од вред-
носта на номиналниот напон на дефибрилаторот или при 
полнење од внатрешен извор на напојување кој претходно 
е испразнет со 15 празнења со најголема енергија. 

Член 20 
Капацитетот на новиот и полн внатрешен извор на 

напојување на дефибрилат орот мора да осигури најмалку 
15 празнења со најголема енергија во интервали од 1 ми-
нута. 

Член 21 
Дефибрилаторот мора да биде снабден со следните 

справи: 
1) со справа што покажува дека состојбата на внат-

решниот извор на напојување бара замена или полнење, 
со тоа што оваа справа да не влијае врз исправната работа 
на дефибрилаторот; 

2) справа која покажува дека внатрешниот извор се 
полни. 

Член 22 
Ако дефибрилаторот има можност на синхронизаци-

ја, на него мора да постои јасен и недвосмислен звучен 
или светлосен сигнал кој означува дека синхронизаторот е 
вклучен. 

Дефибрилационен импулс може да се појави един-
ствено ако се појави синхронизационен импулс, ако коло-
то за празнење е вклучено. 

Член 23 
Електродите на дефибрилаторот не смеат да дојдат 

под напон за време на празнење на дефибрилаторот преку 
внатрешното коло за празнење. 

Член 24 
Дефибрилаторот не смее да се празни во текот на не-

говото полнење, освен ако е снабден со индикатор со кон-
тинуирана индикација ца складирана енергија. 

Член 25 
Мора да се оневозможи истовремено празнење на де-

фибрилаторот преку надворешни и внатрешни електроди. 
Дефибрилаторот мора без оштетување да се испраз 

ни при отворен или кратко споен кој и да е чифт на елек-
троди. 
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Член 26 
Можноста за случајно активирање кај тастер или дру-

ги команди за иницирање на празнење кај дефибрилато-
рот се сведува на најмала можна мера на следниот начин, 
и тоа: 

1) кај надворешни електроди предвидени за употреба 
на предната страна на градниот кош - со поставување на 
еден или два тастера на една рачка или на обете рачки на 
електро дата, респективно; 

2) кај надворешни електроди предвидени за употреба 
на предната и задната страна на градниот кош - со поста-
вување на тастер на рачката на предната електрода; 

3) кај внатрешни електроди - со поставување на тас-
тер на рачката на која и да е електрода или на предната 
табла на дефибрилаторот. 

Не е дозволена употреба на ножни прекинуѕачи, од-
носно тастери. 

Член 27 
Направата за складирање на енергија мора да почне 

да се полни само по давање на рачна команда, со тоа што 
не е дозволено повторно автоматско полнење. 

III. ИЗОЛАЦИЈА И ЗАШТИТНИ ИМПЕДАНСИ 

Член 28 
Дефибрилатори на кои можат да се приклучат одвое-

ни мониторски електроди или внатрешни електроди мо-
раат да бидат од типот СР, со тоа што само апликациони-
от дел од надворешните електроди може да биде од типот 
ВЕ. 

Член 29 
При активирани склопки на струјно коло за празне-

ње, капацитивноста не смее да биде поголема од пР на 
следните места: 

1) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот 
и достапните спроводни делови вклучувајќи кои да било 
одвоени мониторски електроди кога се приклучени на 
уред; 

2) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот 
и металните фолии во непосреден допир со неспроводно 
Куќиште на дефибрилаторот; 

3) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот 
и металните фолии во непосреден допир со рачките на 
електродите на дефибрилаторот; 

4) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот 
и кој и да е дел за влез или излез на сигналот. 

Член 30 
По одвојувањето на електродите на дефибрилаторот 

од другите делови на уредот, за време на празнењето на 
дефибрилаторот на куќиштето на уредот не смее да дојде 
до појава на енергија опасна за ракувачот на која и да е од-
воена мониторска електрода или на кој и да е дел за влез 
илц излез на сигналот. 

Кај дефибрилатор од класа И или дефибрилатор со 
внатрешен извор на напојување не смее да дојде до појава 
на енергија на металната фолија на која е положен дефиб-
рилаторот. 

Член 31 
Најнизок степен на заштита на дефибрилатор од вла-

га е заштита од вода што капе. 

Член 32 
Мониторот на дефибрилаторот не мора истовремено 

да прикажува ЕКГ сигнал, регистриран преку електродите 
на дефибрилаторот и одвоените мониторски електроди 
(ако такви електроди постојат). 

IV. ОЗНАЧУВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Член 33 
Дефибрилаторот не смее да се означува како електро-

медицински уред односно опрема од класа III, или како 
електромедицински уред односно опрема од типот В. 

Член 34 
Номиналната потрошувачка на дефибрилаторот што 

се напојува од градска мрежа се означува на дефибрилато-
рот и во техничкото упатство како најголема средна по-
трошувачка во интервал од 2 секунди во кој и да е период 
на работата на дефибрилаторот, со тоа што на тој начин 
мерена и означена номинална потрошувачка на дефибри-
латорот, не смее да биде поголема од 750 ^У. 

Член 35 
На дефибрилаторот со монитор со одвоени монитор^ 

смѓелектроди мора со симбол да се означи степенот на за-
штитата на уредот кој може да биде од типот ВР или од 
типот СР. 

Член 36 
На дефибрилаторот или во просторија во која дефиб-

рилаторот се употребува мора да биде истакнато упатство 
за употреба читливо со голо око на оддалеченост од нај-
малку 1 ш 

Член 37 
На дефибрилаторот кој има внатрешен извор на на-

појување мора да се наоѓа описот на начинот на полнење-
то или замената како и описот на можните ограничувања 
на употреба за време додека изворот на напојувње се по-
лни односно додека дефибрилаторот е приклучен на град-
ска мрежа. 

V. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 38 
Техничкото упатство за дефибрилаторот мора да 

содржи: 
1) предупредување дека пациентот не смее да го до-

пира за време на дефибрилацијата; 
2) опис на правилното ракување со електродите на 

дефибрилаторот при негова употреба; 
3) предупредување електродите да се држат подалеку 

од сите метални делови или други електроди поврзани со 
пациентот; 

4) предупредување при дефибрилацијата Пациентот 
да не смее да ги допира спроводните делови во околина-
та; 

5) ограничување на условите на околината во која се 
остава дефибрилаторот подготвен за употреба; 

6) при дефибрилатор со внатрешен извор на напоју-
вање: 

- упатство за периодичната замена на изворот на на-
појување; 

- бројот на празнењата со најголема можна енергија 
со нов или штотуку наполнет извор на напојување; 

- детаљна постапка на полнење на изворот на напоју-
вање; 

7) предупредување за потребата и начинот на чисте-
ње на електродите на дефибрилаторот и изолираните де-
лови на рачките; 

8) предупредување за потребата и начинот на чисте-
њено на одвоените монитбрски електроди ако можат да се 
употребуваат повеќепати; 

9) предупредување за потребата и начинот на преглед 
на исправноста на електродите и каблите на дефибрилато-
рот; 

10) податок за начинот на испитување на функциони-
рањето на дефибрилаторот; 
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11) предупредување за потребата на периодичното 
полнење на справата за складирање енергија, ако таква по-
треба постои; 

12) упатство за местото и начинот на поставување на 
одвоени мониторски електроди, ако тие постојат; 

13) податок за времето на полнењето на наполно ис-
празнета справа за складирање на енергија кога дефибрњ 
латорот е дотеран на најголема можна енергија и тоа: 

- кога дефибрилаторот е приклучен на надворешно 
напојување на номиналниот напон или на полн внатре-
шен извор на напојување; 

- кога дефибрилаторот е приклучен на надворешен 
извор на напон од 90% од номиналниот напон на дефибри-
латорот или на внатрешниот извор на напојување кој по 
целосно полнење на 15 пати е испразнет со најголема 
енергија што може да ја даде дефибрилаторот; 

14) целосен опис на брановидната форма на елек-
тричниот импулс што го дава дефибрилаторот на активно 
оптоварување од 250, 500 и 1000 при празнење со најголе-
ма енергија; 

15) податок за начинот на синхронизација на празне-
њето на дефибрилаторот на ЕКГ сигнал, ако таква 
можност постои; 

16) опис на начинот на полнење или замена на внат-
решниот извор на напојување на дефибрилаторот; 

17) опис на можните ограничувања на употреба на де-
фибрилатор за време на полнење на неговиот внатрешен 
извор на напојување односно додека дефибрилаторот е 
приклучен на градска мрежа. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила по истекот на трие-

сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-3871/1 
2 март 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

185. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатреш-
ни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардиза-
ција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 

КОТЛАРНИЦИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што мо-

раат да ги исполнуваат котларниците поставени на отво-
рен простор. 

Член 2 
Котларниците за мали, средни и големи парни и вре-

ловодни котли можат да се поставуваат на отворен про-
стор. ^ 

Под когларница поставена на отворен простор, во 
смисла на овој правилник, се подразбира котларница чија 
комплетна котловска постројка не е сместена во посебна 
зграда или во посебна просторија на зградата. 

Член 3 
Заѕидувањето и изолацкјата на котелот поставен во 

котларницата на отворен простор мораат да бидат зашти-
тени од атмосферски врнежи а водата во цевоводите, ар-

матурата и во елементите на котелот мора да биде зашти-
тена од замрзнување. 

Заштитите од став 1 на овој член мораат да бидат 
преземени и при работа и при стоење на котелот. 

Член 4 
Инструментите и уредите за мерење, регулација и уп-

равување со работата на котелот, приборот за напојување, 
опремата за подготвување на вода и местата за оп-
служување и постојана контрола во котларниците сместе-
ни на отворен простор мораат да бидат заштитени од ат-
мосферски врнежи и мора да биде обезбедена теемперату-
ра неопходна за нормална работа на котелската построј-
ка. 

Член 5 
Котларниците поставени на отворен простор мораат 

да бидат заштитени така што да им се оневозможи прр!-
стап на неовластени лица. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-4367/1 

13 март 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

186. 
Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Зако-

нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80) во сргласност со претседателот на Сојузни-
от комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојуз-
ниот секретар за пазар и општи стопански работи, дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КВАЛИТЕТОТ НА ЗАКЛАНИТЕ СВИЊИ И КАТЕГО-

РИЗАЦИЈАТА НА СВИНСКОТО МЕСО 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на закланите свињи и 

категоризацијата на свинското месо („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/85) во член 36 по ставот 7 се додава нов став 
8, кој гласи: 

„Подлактицата се одвојува од плешката во лакотни-
от зглоб (рез к-1 на шемата).". 

Досегашните ст. 8 до 11 стануваат ст. 9 до 12. 

Член 2 
На шемата расечувањето на свинската половинка на-

зивот под број 10 се менува и гласи: „подлактицата". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 го-

дина. 
Бр, 07-1049/1 

25 февруари 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 



Страна 518 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 март 1985 

187. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОСНОВНИТЕ ИСПИТУ-

ВАЊА НА ВЛИЈАНИЈАТА НА ОКОЛИНАТА 

Член 1 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат тон. 1, 5, 6 и 7 од југословенскиот 
стандард што го има следниот назив и ознака: 

Основни испитувања на влијанието 
на околината. Постапка и: Механичка из-
држливост на приклучоците JUS N.A5.785 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 1 април 1985 годи-

на. 

Бр. 50-18831/2 
24 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

188. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 4 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ ПРЕВОЗОТ НА 
ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛ ПО ОКНАТА НА РУДНИЦИТЕ 

. 
Член 1 

Во Правилникот за техничките нормативи при прево-
зот на луѓе и материјал по окната на рудниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/80) во член 13 ставот 4 се 
менува и гласи: 

„Вертикалното растојание на носачите на дрвените 
водилки не смее да биде поголемо од 3 ш. Ако се употре-
буваат челични водилки и челични носачи на водилки, вер-
тикалното растојание може да биде најмногу 6 ш. При 
употреба на водилки и носачи на водилки (попречници) од 
челик, покрај статичката пресметка мора да се докаже и 
динамичката стабилност на системот (извозен сад - во-
дилка - носач на во д ил ката). Тој доказ е задолжителен и 
во случај на употреба на нови водилки и носачи на водил-
ки за случај на максимално дозволена истрошеност на во-
дилките и носачите на водилките. При оваа пресметка мо-
ра да се докаже дека осцилациите во системот опаѓаат." 

Член 2 
Во член 18 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во слободната длабочина на окното мора да биде 

предвидено кочење на извозните садови со помош на дрве-
ни водилки. Кочењето на садовите може да се изведе со за-
дебелување на водилките на бочните страни или на челна-
та страна (со намалување на растојанието помеѓу чифтот 
на водилки). Кочењето на извозниот сад мора да се обезбе-
ди истовремено со кочењето на садот во слободната виси-
на на кулата." 

Член 3 
Во член 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Извозната кула, според статичката пресметка при 

најголемото статичко оптоварување, мора да има најмал-
ку двократна сигурност во однос на прекинувачката 
цврстина на материјалот од кој е изработена. Под најголе-
мо статичко оптоварување, во смисла на овој правилник, 
се подразбира случајното оптоварување што може да на-
стане при насилно прекинување на извозното јаже што се 
обвиткува од долната страна на тапанот бобината однос-
но котурот, кога извозниот сад се заглави во окното или 
удри во одбојниците, додека другото јаже при нормален 
превоз на материјал е под најголемо дозволено статичко 
оптоварување. Тоа оптоварување при заглавување на дру-
гиот сад во окното мора да се зголеми на 1/3 од сметков-
ната прекинувачка сила на јажето. 

За извозниот систем Коепе, како најголемо статичко . 
оптоварување се зема оптоварувањето под кое доаѓа до 
кинење на јажето при спуштање на најголемиот дозволен 
товар." 

Член 4 
Во член 24 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во слободната висина на кулата под одбојниците на 

вертикално растојание од најмалку 3 m мора да се предви-
ди кочење со помош на задебелени водилки." 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Потпирате на задебелените водилки мораат да би-

дат димензионирани според прекинувачката сила на 
јажето, пресекот на незадебелениот дел на дрвените во-
дилки за кочење во кулата е еднаков на пресекот на водич-
ките во окното. Ако окното е опремено со челични профи-
лирани водилки или со челични јажиња, пресекот на дрве-
ните водилки за кочење во кулата мора да биде еквивален-
тен на пресекот на дрвените водилки што би можеле да 
бидат вградени алтернативно во окното." 

Ставот 7 се брише. 

Член 5 
Во член 25 ставот 2 се менува и гласи: 
„Одбојниците и нивниот спој со кулата мораат да би-

дат пресметани врз основа на оптоварување што е еднак-
во на сметковната прекинувачка сила на извозното јаже." 

Член 6 
Во член 27 ставот 2 се брише. 
Досегашните сг. 3 до 7 стануваат ст. 2 до 6. 

Член 7 
Во член 31 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„За новите извозни машини напрегањето на оската, 

на тапаните, бобините или на погонската Коепе макара 
мора сметковно да се провери спрема комбинирано напре-
гање поради свиткување и торзија. При пресметувањето 
на тие оски, мора да се земе предвид сметковната преки-
нувач^ сила на јажето што се обвиткува од долната стра-
на, додека другото јаже е оптоварено со 1/3 од прекину-
вачката сила на јажето. Како торзионен момент се зема 
оној момент што настанува при преносот на номиналната 
моќ на моторот. 

Факторот на сигурност на оската во однос на преки 
нувачката сила на јажето мора да изнесува најмалку 3." 
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Член 8 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Височината на работ на тапанот мора да биде еднак-

ва најмалку на двократниот пречник на извозното јаже." 

Член 9 
Во член 38 ставот 1 се менува и гласи: 
„Извозните машини со погонска Коепе макара при 

спуштањето на товарот во моментот на кочењето со мане-
варска и сигурносна кочница, мораат да имаат сигурносен 
фактор против лизгање ( ) еднаков или поголем од 1,1 што 
се пресметува според следниот образец: 

каде што е: 

F2 - вкупна статичка и динамичка сила во јажето на 
празната гранка, што доаѓа на макарата, во N; 

Fi - вкупна статичка и динамичка сила во јажето на 
оптоварената (полна) гранка, што заминува од макарата, 
во N; 

е = 2,718 - база на природниот логаритам; 
ц = 0,25 - сметковен коефициент на триењето меѓу 

јажето и макарата, односно тапанот (фактичкиот коефи-
циент на триењето мора да се определи за секој конкретен 
случај, на мостра на влошката, што не смее да биде помал 
од 0,25, а мора да се докаже со извештајот за испитување-
то); 

а - опфатен агол на макарата со јаже, во радијани." 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Забавањето при спуштањето на товарот мора да би-

де избрано како најголемо можно забавање во дефинира-
ниот интервал 1,2 до 2,5 т / ѕ 2 (член 10) така што забавање-
то при подигање на еднаков товар и при уважување на 
сигурносниот фактор против лизгање не смее да ја надми-
не врдноста 0,5 g." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 10 
Во член 43 ставот 2 се менува и гласи: 
„Кочниците од став 1 на овој член при спуштањето 

на товарот за извозните машини со тапани мораат да ос-
тварат забавање од најмалку 2 ш/ѕ2, а за извозните маши-
ни со погонска макара Коепе мораат да остварат забавање 
што не смее да биде помало од 1Д ш/ѕ2 ниту поголема од 
2,5 ш/ѕ2, при што факторот на сигурност против лизгање 
за реалната вредност на забавање мора да биде еднаков 
или поголем од 1,1 (член 9)." 

Член 11 
Во член 46 по ставот 4 се додаваат нови ст. 5 до 8, кои 

гласат: 
„Механичките регулатори на возењето и даваните на 

импулси за електричните регулатори на возењето мораат 
да имаат директен механички пренос од главната погон-
ска оска. 

Електричните регулатори на возењето за Коепе по-
стројки мораат да бидат приспособливи за абење на жле-
бот на пензискиот котур (корекција на движењето на 
јажето). 

На електричните регулатори на возењето и на погон-
ската макара мора да се постави најмалку по еден давач 
на импулси за стварниот број на обрти. Еден од тие дава-
ни мора да биде независен од електричната мрежа (на при-
мер со помош на постојан побуден тахогенератор). 

Пречките што можат да настанат кај даваните на им-
пулси не смеат да ја загрозуваат безбедноста." 

Член 12 
Во член 48 по ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 

„Кај електричните покажувачи на длабочината мора-
ат да постојат најмалку два давачи на импулси што се ме-
ханички поврзани со главната оска на погонската макара, 
односно тапанот. Покажувачот на длабочината мора да 
биде механички цврсто поврзан со регулаторот на возење-
то, со граничните прекинувачи на покажувачот на длабо-
чината и со граничните прекинувачи на хоризонтите. 

При прекин на електричната енергија и повторно до-
ведување на енергија покажувачот на длабочината не 
смее: 

1) да покажува погрешна положба на извозниот сад; 
2) да дозволи брзина поголема од 2 ш/ѕ се дотогаш 

додека покажувачот на длабочината повторно не се доте-
ра." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 13 
Во член 53 став 4 по зборот: „издупчен" се додаваат 

зборовите: „или полн". 

Член 14 
Во член 95 став 2 на крајот од првата реченица намес-

то две точки се става точка, а останатиот текст се брише. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Секои шест месеци мора да се прегледа и провери 

исправноста на функционирањето на извозната машина, а 
особено: 

1) кочницата на извозната машина; 
2) регулаторот на возењето; 
3) длабочинските стрелки, тахометарот и тахогра-

фот; 
4) граничните прекинувачи; 
5) сигналните уреди за усно спогодување." 
Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-14418/1 
4 октомври 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

189. 
Врз основа на-член 113 став 8 од Законот за девизно-

то работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), сојузниот секретар за надворешна трговија, по 
прибавеното мислење на Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи, Сојузниот комитет за сообра-
ќај и врски, и Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ 
УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Како ден на извршување услуги, во смисла на член 
113 од Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство, се смета, и тоа: 

1) за работи на меѓународен транспорт на стоки - де-
нот на испорака на стоките кај примачот, а за работи на 
меѓународен превоз на патници - денот кога е извршен 
превозот на патниците. Како доказ за извршениот превоз 
на стоки служи соодветната исправа, а како доказ за из-
вршениот превоз на патници - патничката карта; 
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2) за услуги во надворешнотрговскиот промет што 
Заедницата на југословенските железници, Заедницата на 
југословенските пошти, телеграфи и телефони и организа-
циите на здружен труд за воздушен сообраќај ги пресмету-
ваат преку странски управи, како ден на извршување услу-
ги се смета денот предвиден во меѓународните договори и 
во соодветните акти за спроведување на тие договори; 

3) за туристички работи со странство - денот" назна-
чен во фактурата за извршената услуга на странскиот на-
рачувач; 

4) за работи на посредување во надворешнотрговски-
от промет - денот кога е извршено извозното царинење на 
стоките односно денот назначен во фактурата за изврше-
ната услуга на посредувале; 

5) за облагородување на стоки во Југославија (дора-
ботки, преработки и обработки) - денот кога облагороде-
ните стоки се извозно царинети; 

6) за договорени контроли на квалитетот и квантите-
тот на стоки во меѓународниот промет, услуги на контро-
ла на летањето и водењето на странски воздухоплови на 
домашни аеродроми и користење на уреди за тие услуги -
денот на издавање фактура за извршената услуга; 

7) за застапување на странски фирми - денот на изда-
вањето извештај за одобрувањето на провизија на стран-
ската фирма за извршената работа на застапување (kredit 
note), односно денот на поднесување пресметка на оства-
рената провизија во минатиот период, ако со договорот за 
застапување е предвидено провизијата да се пресметува 
збирно за определениот договорен период. 

- за продажба на стоки од консигнационен склад на 
странски стоки во Југославија - денот кога на странската 
фирма и се платени продадените стоки од консигнационен 
склад, 

- за застапување на странски фирми на кредит - де-
нот од кога според договорот за застапување тече об-
врската на странската фирма да плати провизија за даде-
ната услуга, 

- за сервисни услуги извршени за странски фирми -
денот кога на странската фирма и е поднесена пресметка 
за извршената сервисна услуга; 

8) за изведување на инвестициони работи во стран-
ство - денот на заверување на сметката односно на при-
времената ситуација за извршените инвестициони работи, 
од страна на странскиот нарачувач за завршена ситуација 
- денот на заверка од страна на нарачувачот на работата 
односно од овластениот орган на земјата во која се изведе-
ни работите, ако според прописите на таа земја завршена-
та ситуација подлежи на заверка; 

9) за работи на меѓународна шпедиција, меѓународни 
сообраќајни - агенциски работи, лучки услуги, работи на 
јавни складови, работи на влечење, спасување и вадење на 
бродови, аеродромски услуги, работи на меѓународни са-
еми и други услуги во меѓународниот промет - денот на 
извршувањето на тие услуги наведен во фактурата за из-
вршените услуги; 

2. Организациите на здружен труд што ги вршат ус-
лугите наведени во точка 1 од оваа наредба се должни во 
фактурата односно во соодветната исправа за извршената 
услуга да го внесат и датумот кога е завршена услугата. 

3. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 
престанува да важи Наредбата за определување на денот 
на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/78). 

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

Е.п.бр. 24000 
21 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
- надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с. р. 

190. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести шта ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ 
(ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ И 
СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО О,Д ТИЕ ЖИВОТНИ ОД 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) 
и производи и суровини со потекло од тие животни од Ре-
публика Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/85), во 
точка 1 одредба под 2 по зборовите: „конзерви месо" се 
додаваат зборовите: „сурови кожи солени со морска сол и 
третирани со кал цитирана сода, ако така обработените 
кожи биле лагерирани најмалку 30 дена пред натоварот во 
местото на потеклото, и ако во општината на потеклото 
на кожата и во соседните општини немало лигавка и 
шаи." 

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

Бр. 589/3 
1 март 1985 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

191. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАТВО-
РАЊЕ НА ОТВОРИ ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ЗАСОЛНИШТА-

ТА И ВО ДВОНАМЕНСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

1. Во Наредбата за задолжително атестирање на че-
лични средства за затворање на отвори за движење во за-
солништата и двонаменските објекти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/85) во точка 10, табела 2, во колоната „Озна-
ка", буквите: „В, П, X, Д и Л", што се отпечатени со кири-
лично писмо, се заменуваат со исти букви со латинично 
писмо. 

2. Во точка 10, во Пример на означување на средства-
та за затворање, буквите под насловот: „В, П, X и Д", што 
се отпечатени со кирилично писмо, се заменуваат со исти 
букви со латинично писмо. 
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3. Оваа наредба влегува во сила на 1 февруари 1986 
година. 

Бр. 07-1050/1 
25 февруари 1985 година 

Белград 

193. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците на Шпанската напионалноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседа-
телот на Сојузниот комитет за прашања на борците и во-
ените инвалиди издава 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Н А Р Е Д Б А 192. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), прет-
седателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДО-
ДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУ-
ГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1985 

ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-
га и помош од страна на друго лице и ортопедекиот дода-
ток од 1 јануари 1985 година изнесува месечно, и тоа: 

1) лична инвалиднина: 

Група Динари 
I 34.548 
Н 25.036 
III 18.943 
IV „ 13.989 
у .... 9.961 
V I 6.173 
VII 4.304 
VII I 4 2.016 
IX 1.503 
х - - - 1.017 

, 2) семејна инвалиднина: Динари 
-- за еден член на семејството - 2.249 
- зголемена семејна инвалиднина, член 39 од За-

конот за основните права на воените инвалиди 
и на семејствата на паднатите борци) 5.996 

3) додаток за нега и помош од страна на друго ли-
це: Динари 
- за прв степен - - 29.617 
- за втор степен , - 22.784 
- за трет степен 15.952 

4) ортопедски додаток: Динари 
- за прв степен - 9.996 
- за втор степен - - . - - -- 7.627 
- за трет степен 4.914 
- за четврт степен 2.377 

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

Бр. 266 
5 март 1985 година 

Белград 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОК КОН ПЕНЗИЈАТА И 
НА ПОСТОЈАНО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ 

ВО 1985 ГОДИНА 

1. Основот за определување на додаток кон пензијата 
и на постојано месечно парично примање според Законот 
за основните права на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" и Законот за основниве права на борците на 
Шпанската иационалноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година во 1985 година изнесува 
24.179 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен, лист на СФРЈ". 

Бр. 269 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, . 
Јовко Јовковски, с. р. 

194. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА ЛИ-
ЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕ-

РОЈ ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Haji олемиот износ на надоместот на трошоците за 
погреб на лицата одликувани со Орден на народен херој 
за 1985 година се утврдува во височина од 114.050 динари. 

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

Бр. 271 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените 

инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

Претседател , 
на Сојузниот комитети за 

прашања на борците и 
воените инвалиди, 

Јовко Јовковски, с. р. 
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195. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 
68/81), член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците на Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орденот 
Бел орел со мечеви и ' со Златен медал на (Збилиќ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72,22/73, 33/76 и 68/81), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941% НА БОРЦИ-
ТЕ НА ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1Ш ДО 
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-
ДЕНОТ КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1985 

ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за погреб на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците на Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орденот 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1985 година изнесува 
68.430 динари. 

2, Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од дениот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр, 272 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

196. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72,40/73,33/76, 32/81 и 
68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на 
борците на Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72,40/73,33/76,32/81 и 68/81), претседа-
телот на Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗД ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
Ш И И НА БОРЦИТЕ НА ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ" 
НООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1985 ГОДИНА 

К Годишното парично примање за закрепнување на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-
те на Шпанската националкоослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година за 1985 година изнесу-
ва 25.775 динари. 

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

Бр. 267 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

197. 
Врз основа на член За став 3 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81 
и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1985 ГОДИНА 
1. Основот за определување на боречкиот додаток во 

1985 година изнесува 24.179 динари. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 268 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

198. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орденот на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74,33/76, 32/81 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 

. ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОК КОН ПЕНЗИЈАТА 
И ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНО МЕСЕЧНО ПА-

РИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА 
1. Основот за определување на додаток кон пензијата 

и височината на постојано месечно парично примање спо-
ред Законот за основните права на лицата одликувани со 
Орден на народен херој во 1985 година изнесува 24Л79 ди-
нари. 

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

Бр. 270 
5 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалида, 
Јовко Јовковски, с. р. 
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199. 
Врз основа на член 7в од Законот за Царинската та-

рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78, 29/83 и 7/84), 
по претходно прибавеното мислење од Сојузната управа 
за царини, сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА УВОЗОТ НА СУРОВИ-
НИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ УВЕЗЕНИ 
ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 7а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИН-

СКАТА ТАРИФА 

1. Во Упатството за начинот и постапката на подне-
сување документација и за вршење контрола на увозот на 
суровини и репродукционен материјал увезени врз основа 
ча член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/83) во точка 1 зборовите: „во 1983 и 
1984" се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-661/1 
11 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

200. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од За-

к о н с к а Народната банка на Југославија и за единствено-
то мо!^тарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емиеиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84), Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/85) и точка 7 на Одлуката за критериумите за замена 
на кредитите од примарната емисија за селективни наме-
ни по пат на монетизација со селективно обележје 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

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

-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 

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

ње на количеството на пари во оптек, со оваа одлука ги ут-
врдува условите за користење на примарната емисија за 
намените определени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1985 година (во по-
натамошниот текст: Одлука за целите во 1985 година), и 
тоа: 

1) за купување, преку банките, преносливи краткороч-
ни хартии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд или нивните интерни банки врз основа на 
стоковно-паричните работи и за давање краткорочни кре-
дити на банките на подлога на тие хартии од вредност и 
на подлога на странски хартии од вредност што ги посе-
дуваат организациите на здружен труд; 

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

3) за монетизација со селективно обележје на побару-
вањата на Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка (во понатамошниот текст: Југословенска 
банка) од банките заради дополнително кредитирање на 
работи за извоз на опрема и бродови и изведување на ин-
вестициони работи во странство на кредит; 

4) за давање краткорочни кредити на банките на под-
лога на определени кредити што банките им ги дале на 
граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи 
од нивните девизни сметки и девизните штедни влогови 
(во понатамошниот текст: девизни сметки на граѓаните). 

Со оваа одлука се утврдуваат условите за користење 
на примарната емисија за намените од став 1 на оваа точ-
ка во поглед на учеството на примарната емисија, пресме-
тување на основицата за учеството на примарната емиси-
ја, роковите за враќање на користените средства, докумен-
тацијата врз основа на која се користи примарната емиси-
ја, како и посебните услови на кредитната способност про-
пишани со Одлуката за целите во 1985 година и со Одлу-
ката за остварувањето на целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година (во понатамошни-
от текст: Одлука за остварување на целите во 1985 годи-
на). Другите услови за користење на примарната емисија 
се регулирани со Одлуката за општите услови, за начинот 
и постапката за користење и враќање на примарната еми-
сија („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/84) - (во поната-
мошниот текст: Одлука за општите услови). 

2. Користењето на примарната емисија, во смисла на 
оваа одлука, ќе им се ускрати на банките што не ги испол-
нуваат условите на кредитната способност и финансиска-
та дисциплина, во согласност со точ. 15 до 20 на Одлуката 
за општите услови, како и точка 14 на Одлуката за целите 
во 1985 година и точ. 10 до 15 на Одлуката за остварување 
на целите во 1985 година. 

Во согласност со став 1 на оваа точка, банката е 
должна при користењето, на примарната емисија за наме-
ните од оваа одлука, да и поднесе на народната банка изја-
ва дека ги исполнува пропишаните услови на кредитната 
способност и дека не давала нови кредити и други пласма-
ни односно дека презела мерки за наплата на дадените 
кредити и на другите пласмани во случаите што се пред-
видени во точ. 11 и 13 на Одлуката за целите во 1985 годи-
на и точ. 11, 12 и 13 на Одлуката за остварување на целите 
во 1985 година. 

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

ХАРТИИ 

3. Користењето на примарната емисија за намените 
од точка 1 на одредбата под 1 од оваа одлука ќе се оства-
руваат во 1985 година: 

1) со купување, преку банките, на меници издадени со 
рок за втасување до 90 дена и со авал на банката, што ги 
издале организациите на здружен труд во областа на сто-
панството или нивните интерни банки според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84) - (во 
натамошниот текст: Законот за обезбедување на плаќање-
то); 

2) со давање кредит на банките на подлога на мени-
ците од одредбата под 1 на оваа точка, со авал на банката 
или на други корисници на општесгвени средства; 

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

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од орга-
низациите на здружен труд од областа па стопанството, 
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или од нивните интерни банки, меници од точка 3 на од-
редбата под 1 од оваа одлука, според кои до рокот на вта-
сувањето да не преостане повеќе од 30 дена и кои не гла-
сат на износ помал од 500.000 динари, под услов тие орга-
низации односно нивните интерни банки, како доверители 
во стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други 
организации на здружен труд од областа на стопанството 
или од нивните интерни банки. 

Мениците од став 1 на оваа точка, народната банка 
ќе ги купува ако се исполнети следните услови: 

1) мениците да содржат битни елементи предвидени 
со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
104/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70) и со 
Законот за обезбедување на плаќањето, како и да се испол-
нети условите за издавање и авалирање на тие меници во 
смисла на тој закон; 

2) мениците претходно да ги есконтирале банките 
преку кои народната банка ги купува, пред тоа ееконтира-
ње најмалку еднаш да се користени преку индосирање ка-
ко средство за плаќање во стоковно-паричните работи на 
организациите на здружен труд ќо областа на стопанство-
то, да биле во портфелот на таа банка најмалку 20 дена и 
да се индосираии на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до чиј рок 
на втасување преостанува помалку од 10 дена, сметајќи од 
денот на приемот на меииците во народната банка, мени-
ци индосирани на издавачот или ремитентот, како и мени-
ци издадени односно индосирани во врска со распределба-
та на остварениот заеднички приход меѓу членките на ин-
терната банка или по други основи што не претставуваат 
стоковно-парични работи. 

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на 
банките врз основа на меници кои, во смисла на точка 4 од 
оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на 
поединечната номинална вредност на тие меници, на вре-
мето на нивното држење во портфелот на банката, на пре-
останатото време до рокот на нивното втасување и на тоа 
дали тие меници се авалирани од банките или од други ко-
рисници на општествени средства. 

6. Купување на мениците од одредбата под 1 и дава-
ње кредит на банките од одредбата под 2 точка 3 на оваа 
одлука, народната банка врши во височина од 60% од но-
миналната вредност на состојбата на вкупниот портфел 
на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а 
што ја сочинува книговодствената состојба на тие меници 
кај банката, зголемена за износот на мениците што банка-
та ги реесконтирала и народна га банка, по кој рокот за на-
плата не втасал. 

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи 
за користењето на примарната емисија и меничниот по-
ртфел, а во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај 
банката и го поднесува на народната банка кај која ја ко-
ристи примарната емисија на образецот и на начинот што 
со упатства го утврдува Народната банка на Југославија. 

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

Кредитот од став 1 на оваа точка народната банка го 
дава во височина до 60% од износот на динарската против-
вредност на номиналната вредност на странските хартии 
од вредност што втасуваат до три месеца, сметајќи од де-
нот на давањето кредит, до втасаноста на тие хартии од 
вредност, а најмногу до износот на кредитот што банката 
им го дала на организациите на здружен труд на подлога 
на тие хартии од вредност. 

8. Како подлога за користење на примарната емисија, 
по основ на точка 3 од оваа одлука, не може да служи хар-
тија од вредност што организацијата на здружен труд ја 
прибавила по основ на работата за која ја користи при-
марната емисија преку монетизација со селективно обе-
лежје. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ПО 
ПАТ НА МОНЕТИЗАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВНО ОБЕ-
ЛЕЖЈЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИТЕ РА-
БОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВ-

НИ НАМЕНИ 
9. Народната банка на Југославија во 1985 година ќе 

обезбеди по пат на монетизација со селективно обележје, 
дел од примарната емисија да се користи за поддршка на 
остварувањето на селективните цели на монетарно-кре-
дитната политика, за намените од точка 5 став 6 на Одлу-
ката за целите во 1985 година, и тоа за: 

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

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

3) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од одредбите под 2 на оваа точка; 

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

5) сезонски залихи на јаглен во рудници на јаглен кај 
термоелектрани и други големи потрошувачи на јаглен во 
стопанството и кај трговијата во поголеми потрошувачки 
центри; 

6) увоз што се врши согласно со прописот што се до-
несува врз основа на точка 5 став 9 на Одлуката за целите 
во 1985 година. 

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

10. Примарната емисија за работите на извоз на сто-
ки и услуги (точка 9 на одредбата под 1) банките можат да 
ја користат по пат на монетизација со селективно обе-
лежје и тоа: 

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

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

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

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

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

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

8) за побарувања од Меѓународната банка за обнова 
и развој по основ на извршените и платените работи и 
вградената опрема по инвестиционите програми во Југос-
лавија; 

9) за побарувања чија наплата се одлага во соглас-
ност со посебен сојузен закон а што втасале за наплата до 
31 декември 1984 година. 

11. Примарната емисија за монетизација по основ на 
извршениот извоз на стоки и услуги за готово (точка 10 
одредба под 1) банките можат да ја користат, и тоа: 

1) до височина од 53% од износот што организациите 
на здружен труд го користеле кај банките по пат на моне-
тизација со селективно обележје, по основ на извозот на 
стоки и услуги чие плаќање е договорено во конвертибил-
ни девизи по услов крајниот рок за враќање да не може да 
биде подолг од 90 дена; 

2) до височина од 51% од износот што организациите 
на здружен труд го користеле кај банките по пат на моне-
тизација со селективно обележје, по основ на извозот на 
стоки и услуги според кој е договорен клириншки начин 
на плаќање, под услов крајниот рок за враќање да не може 
да биде подолг од 30 дена. 

Примарната емисија за намените од оваат точка бан-
ките можат да ја користат по основ на пласманите што за 
таа намена им ги дале на организациите на здружен труд 
по пат на монетизација, врз основа на исправите за из-
вршениот извоз на стоки заверени од царинарницата (из-
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возна царинска декларација) и исправите за извршените 
услуги на странски нарачувани (фактура, ситуација однос-
но заклучница, договор со странски нарачувач од кој 
можат да се утврдат височината, динамиката и начинот на 
плаќањето на извршените услуги, договор склучен меѓу 
домашни туристичко-патнички агенции и угостителско-
-хотелски организации на здружен труд за меѓусебните 
права и обврски во поглед на користењето на монетизаци-
јата кај банките и друга документација од која може да се 
утврди и износот на побарувањето од странство), како и 
друга извозна документација. 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка во 
која се наведени две или повеќе организации на здружен 
труд - учеснички во извозната работа, се заменува со спе-
цификација за користење на монетизацијата што ја заверу-
ва народната банка надлежна според седиштето на носи-
телот на извозната работа во онолку примероци колку 
што има учесници во извозната работа и тоа со заверува-
ње на секој примерок покрај називот на учесниците на кој 
се однесува примерокот на спецификацијата. Таа специфи-
кација, покрај другите битни елементи содржани во ца-
ринската декларација, содржи: попис на учесниците во таа 
извозна работа, износ на припаѓачкого девизно побарува-
ње и динарска противвредност на секој учесник и клаузула 
дека царинската декларација наведена во спецификацијата 
е поништена и направена неважечка за користење на моне-
тизацијата. 

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

1) до височината на вредноста на одделни завршени 
фази ако со договорот е предвидено плаќање по фази; 

2) височината на договорените аванси ако со догово-
рот е предвидено плаќање на авансот под услов авансот 
да втасува во рокот од став 1 на оваа точка сметајќи од де-
нот на извршената монетизација од страна на "банката и 
враќањето на користените средства да е обезбедено. 

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од став 1 
одредбата под 1 на оваа точка се изедначува од становиш-
те на височината на учеството на примарната емисија и 
остварената монетизација на организациите на здружен 
труд по побарувањето за извоЅ на стоки и услуги на кли-
риншкото подрачје по определени долгорочни меѓудржав-
ни аранжмани, според списокот што го утврдил Сојузниот 
извршен совет како и работите на долгорочната индус-
триска кооперација. 

По извозот што се остварува во рамките на долго-
рочната кооперација меѓу домашните организации на 
здружен труд и'странскиот партнер, со пресметка преку 
контокорентната сметка, може да се оствари монетизација 
со селективно обележје само до височината на побарува-
њето на домашните организации на здружен труд по таа 
сметка. 

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

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

По исклучок од одредбата на став 1, рокот за враќање 
од став 1 на оваа точка може да се продолжи до вкупно 
150 дена, под услов организацијата на здружен труд која 
по овој основ остварила монетизација со селективно обе-
лежје, на банката да и поднесе решение на народната бан-
ка за продолжување на рокот за внесување девизи, донесе-
на во согласност со одредбите на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84) - (во натамошниот текст: Закон за девизното рабо-
тење) и според прописите донесени врз основа на тој за-
кон. 

Во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, а во 
согласност со роковите за наплата што организациите на 
здружен труд ги договориле со странски купувачи, банки-
те ќе договораат и враќање на користените средства по 
пат на монетизација на побарувањата по основ на извоз 
на стоки и услуги од организациите на здружен труд и ро-
ковите за враќање на примарната емисија на народната 
банка во согласност со рокот за извршување наплата на 
побарувањата по основ на извозот. Во согласност со тоа 
банките, во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, 
истовремено ќе вршат наплата од организациите на 
здружен труд и враќање на користената примарна емисија 
за тие работи на извозот на стоки и услуги. 

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

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 
1, 4 и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по ос-
нов на извоз на стоки и услуги што се монетизира во смис-
ла на оваа точка, банката е должна за износот на ненавре-
мено внесените девизи веднаш да наплати користени сред-
ства преку монетизацијата од таа организација во соодве-
тен износ. 

Крајниот рок за враќање на користената примарна 
емисија во смисла на ст. 10 и П од оваа точка не може да 
биде подолг од пет дена од денот кога износот на девизи е 
одобрен на сметка на овластената банка, со тоа што крај-
ниот рок да не може да биде подолг од рокот од ст. 1,4 и 9 
на оваа точка. 

12. Примарната емисија за монетизација на побару-
вањата по работи на извозот на стоки на комерцијален 
кредит (точка 10 одредба под 2% банките можат да ја ко-
ристат до височина од 49% од состојбата на нивното поба-
рување од организациите на здружен труд по основ на мо 
нетизација на побарувањата за таа намена врз основа на 
исправите за извршениот извоз на стоки заверени од цари-
нарницата, договори со странски купувачи од кои може да 
се утврди видот на стоките што се извезуваат, динамиката 
на тој извоз, роковите и начинот на враќањето на комер-
цијалниот кредит и соодветните хартии од вредност, ако 
со договорите со странските купувачи такви хартии се 
предвидени, под услов користењето на примарната емиси-
ја да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска оп-
рема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и шест 
месеци за извоз на други стоки. 

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа 
точка банките можат да користат и за монетизација на 
краткорочно побарување по основ на извоз во рамките на 
кредитни аранжмани склучени со банки од земјите во кои 
се извезуваат стоки. 

Одредбите на точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 од оваа од-
лука се однесуваат и на користењето примарна емисија за 
монетизација од оваа точка. 

13. Примарна емисија за монетизација на побарува-
ња по работи на извоз на стоки и услуги на кредит во зем-
јите во развој (точка 10 одредба под 3) банките можат да 
користат до висина од 66% од состојбата на побарувањата 
од организациите на здружен труд по основ на монетиза-
ција на побарувањата за таа намена, врз основа на испра-
ви за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата, 
договори со странски купувачи од кои можат да се ут-
врдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката на 
тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и 
соодветни хартии од вредност ако со договорите со стран-
ските купувачи се предвидени такви хартии, под услов ко-
ристењето на примарна емисија да не трае подолго од 24 
месеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за извоз на 
трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки 
и за извоз на услуги. 

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа 
точка банките можат да користат и за монетизација на 
краткорочно побарување по основ на извоз на стоки и ус-
луги во земјите во развој што се врши во рамките на крат-
корочни аранжмани склучени со банки на тие земји. 
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Одредбите на точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа од-
лука се однесуваат и на користењето ћримарна емисија за 
монетизација од оваа точка. 

14. Примарна емисија за монетизација на побарување 
по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кредит 
(точка 10 одредба под 4) банките можат да користат во ви-
сина до 57% од износот на побарувањата по пласманите 
што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенци-
јал на домашни извозници, а кои втасуваат во рок до 24 
месеци, почнувајќи од денот на користење на примарната 
емисија кај народната банка. 

За користењето на примарна емисија од став 1 на 
оваа точка банките и поднесуваат на народната банка спе-
цификација на договорите по пласманите што се основ за 
користење на примарна емисија кај народната банка, со 
пореглед на отплатите што втасуваат до 24 месеци и со 
амортизационен план што го содржи вкупниот износ на 
пласманите од кредитниот потенцијал на банката, втасу-
вањето на секоја отплата и крајниот рок за враќање на 
кредитот. 

15. Народната банка во 1985 година ќе и одобрува на 
Југословенската банка користење на примарна емисија по 
пат на монетизација на побарувањата од оваа банка по 
кредитите дадени на банки за кредитирање на организа-
ции на здружен труд за извоз на опрема и бродови и изве 
дување на инвестициони работи во странство на кредит 
(точка 10 одредба под 4) до висина од 70% од износот на 
побарувањата по кредитите што за тие намени Југосло-
венската банка им ги дала на банките, а кои втасуваат во 
рок од 36 месеци од денот на користењето примарна еми-
сија на Југословенската банка кај народната банка. 

Југословенската банка за користењето на примарна-
та емисија од став 1 на оваа точка и поднесува на народна-
та банка спецификација на договорите по банките со пре-
глед на отплатите што втасуваат во рок од 36 месеци и со 
амортизационен план кој го содржи вкупниот износ на 
одобрените кредити, втасувањата на секоја отплата и крај-
ниот рок за враќање на кредитот. 

16. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та на организации на здружен труд во производство и под 
готвување на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) бан-
ките можат да користат во висина до 29% од состојбата на 
нивните побарувања од организациите на здружен труд по 
основ на монетизација за таа намена, под услов договоре-
ниот рок за враќање да не е подолг од три месеци, со тоа 
што вкупниот обем на ангажирањето на примарната еми-
сија по овој основ на територијата на една република од-
носно автономна покраина да не може да биде поголем од 
37% од состојбата на примарната емисија ангажирана за 
монетизација на побарувањата од точ. П до 15 и точ. 18 и 
19 на оваа одлука. -

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

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да користат по основ на пласманите што за тие на-
мени им ги дале на организации на здружен труд - произ-
водители на стоки за извоз по пат на монетизација, врз ос-
нова на договори со странски нарачувачи, пријави за склу-
чени извозни работи заверени од народната банка, или 
други исправи со кои се докажува дека производството но 
кое се остварува монетизација односно подготвувањето 
на стоки за извоз ќе се реализира со извоз на стоки, како и 
документацијата за трошоците, структурата, обемот и ди-
намиката на вложувањето во производството и подготву-
вањето на стоките за извоз. 

Рокот за враќање на примарната емисија користена 
по основ на монетизација за намените од оваа точка може 
да се договори во траење подолго од три месеци, во сог-
ласност со рокот за траење на производството, односно за 
подготвување на стоките за извоз, со тоа ш го вкупниот 
рок за враќана да не може да биде подолг од 

1) шест месеци - ако технолошкиот процес на произ-
водството односно подготвувањето на стоките за извоз 
трае подолго од три месеци; 

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

17. Примарна емисија за монетизација на вложувања 
на организации на здружен труд во подготовка за вршење 
на туристички услуги за странски туристи (точка 10 одред-
ба под 6) банките можат да користат во висина до 29% од 
состојбата на нивните побарувања од организациите на 
здружен труд по основ на монетизација за таа намена, со 
рок за враќање на примарната емисија до три месеци, со 
тоа што вкупниот обем на примарната емисија користена 
по овој основ на територијата на една република, односно 
автономна покраина, почнувајќи од 1 октомври до 31 де 
кември 1985 година, да не може да биде подолг од 5% од 
состојбата на примарната емисија користена за монетиза-
ција на побарувањата за намените од точ. 11 до 15 и гоч. 
18 и 19 на оваа одлука. 

Вкупната состојба на примарната емисија за монети -
задијата од став 1 на оваа точка на територијата на една 
република односно автономна покраина, може да биде по-
голема од 5% од состојбата наведена во тој став за износот 
за кој таа состојба е намалена на териториите на другите 
републики и автономни покраини, во солгасност со народ-
ните банки на тие републики односно автономни покраи-
ни. 

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да користат по основ на пласманите што за таа на-
мена им ги дале на туристички и угостителски организа-
ции на здружен труд врз основа на договори склучени со 
странски нарачувач!!, непосредно или со домашни турис 
тичко- патнички агенции, или врз основа на други исправи 
од кои се гледа дека подготвувањето на туристичките ус-
луги ќе се реализира со вршење на услуги на странски ту 
риста. 

18. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во производство и подготвување на стоки за извоз по 
договорени работи што се наплатуваат во готово, а што 
ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, не-
јзините афилијации и Еурофима (точка 10 одредба под 7) 
банките можат да користат до висина од 41% од состојба-
та на нивните побарувања од организациите на здружен 
труд по основ на монетизација за тие намени, врз основа 
на договор со странски купувач и доказ дека договорената 
работа ја финансира Меѓународната финансиска органи-
зација, под услов договорениот рок за враќање на примар-
ната емисија да не е подолг од две години. 

19. Примарна емисија за монетизација на побарува-
ња на организаци на здружен труд од Меѓународната бан-
ка за обнова и развој по основ на извршени и платени ра-
боти и вградена опрема по инвестициони програми во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија што де-
лумно се финансираат од средствата на Меѓународната 
банка за обнова р развој (точка 10 одредба под 8) банките 
можат да користат до висина од 66% од износот на нивни-
те побарувања од организациите на здружен труд-инвес-
титори по основ на монетизацијата за таа намена, врз ос-
нова на исправи со кои се докажува дека работите и опре-
мата се платени и дека работата ја финансира Меѓународ-
ната банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање 
на средствата да не е подолг од три месеци почнувајќи од 
денот на користење на примарната емисија. 

20. Примарна емисија за монетизација на побарува-
ња чија наплата е одложена во согласност со посебен соју-
зен закон (точка 10 одредба 9) банките можат да користат 
до висина од 65% од состојбата на кредитите што за тие 
побарувања им ги дале на корисниците од тој закон, врз 
основа на решение од надлежната народна банка за одла-
гање на наплатата на побарувањата со рок од 24 месеци. 

Одредбите од точка 11 ст. 10 до 13 на оваа одлука се 
однесуваат и на користењето примарна емисија за моне-
тизацијата од оваа точка. 
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2. Користење на примарна емисија за монетизација на 
вложувања во општествено организирано производство и 
за залихи на определени земјоделски и прехранбени произ-

води 

21. Примарна емисија за монетизација на вложувања 
во општествено организирано производство и за залихи 
на определени земјоделски и прехранбени производи (точ-
ка 9 одредба под 2) банките можат да користат: 

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

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

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

4) за сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во 
ладилници, за залихи на вино во винските подруми во оп-
штествениот сектор, залихи на месо во ладилниците и за-
лихи на млечни преработки од домашно производство. 

Користењето на примарна емисија по основ на моне-
тизација за намените од одредбите под 1 и 2 од став 1 на 
оваа точка, народните банки ќе го условуваат со обврска 
на банките при монетизирањето на вложувањата на орга-
низациите на здружен труд за тие намени да обезбедат да 
се исклучи можноста за двократно користење на примар-
на емисија во случаите во кои финансирањето на тие наме-
ни е обезбедено по пат на здружување труд и средства во 
смисла на член 24 од оваа точка. 

Користењето на примарна емисија за монетизација 
за намените од одредбите под 3 и 4 од став 1 на оваа точка 
народните банки ќе го условуваат со обврската на банките 
при користењето на примарна емисија за тие намени, ако 
кај истата банка се наоѓаат корисници на монетизација за 
производство и залихи на определени земјоделско-пре-
хранбени производи, да обезбедуваат истовремено враќа-
ње на користените средства по пат на монетизација за 
вложувањето за производство на производите од кои се 
формираат тие залихи. 

22. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во општествено организирано производство на пченица 
(меркантилна и семенска), пченка (меркантилна и семен-
ска) оризова арпа, сончоглед, соја; маслодајна репка, мас-
лина шеќерна репка и тутун (точка 21 одредба под 1) бан-
ките можат да користат до висина од 41% од состојбата на 
нивното побарување од организациите на здружен труд по 
основ на монетизација на вложувањата во тоа производ-
ство, врз основа на самоуправна спогодба, односно дого-
вор за производство и испорака склучени со организации 
на здружен труд кои се занимаваат со преработка или до-
работка на тие производи и врз основа на договори склу-
чени со дирекцијата односно со друга организација за ре-
зерви на прехранбени производи за производство на мер-
кантилна пченица, а најмногу до висина од 35% од вред-
носта на договореното производство, намалена за износот 
на примените средства по основ на здружување во смисла 
на точка 24 од оваа одлука. 

Роковите за враќање на користените средства од став 
1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци 
почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и 
не можат да надминуваат: за маслената репка 31 јули, за 
сончогледот и сојата 31 октомври, за маслините 31 декем-
ври, за оризовата арпа 30 ноември, за пченката 15 декем-
ври и за шеќерната репка 31 декември 1985 година, за ту-
тунот 31 март 1986 година, за пченицата од родот 1984/85 
година - 1 5 август 1985 година, а за пченицата од родот 
1985/86 година - 15 август 1986 година. 

Примарна емисија за монетизација на вложувања во 
производство на семенска пченица и семенска пченка бан-
ките можат да користат кај народната банка врз основа на 
самоуправна спогодба односно договори за производство 
и испорака склучени меѓу производителски организации 
на здружен труд и организации на здружен труд кои се за-
нимаваат со преработка, односно доработка и промет на 
тие производи, под услов договорите да се регистрирани 

кај Фондот за стимулирање на извозот на жита и прера-
ботки од жита. - ^ 

Примарна емисија од оваа точка банките можат да 
користат по основ на монетизација на вложувања на орга-
низации на здружен труд, за договорено производство на 
определени земјоделски производи во општествениот сек-
тор на земјоделството и за производство на здружени зем-
јоделски производители, како и за производство во коопе-
рација со индивидуални производители, во согласност со 
законот. 

23. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во гоење на добиток (говеда, свињи и овци), гоење на 
живина (кокошки, гуски, патки и мисирки), гоење на риба 
и производство на млеко (точка 21 одредба под 2) банките 
можат да користат до висина од 33% од состојбата на ни-
вното побарување од оргнизациите на здружен труд по ос-
нов на монетизација на вложувањата за тие намени, а нај-
многу до 30% од вредноста на договореното производ-
ство, намалена за износот на примените средства по основ 
на здружувањето во смисла на точка 24 од оваа одлука. 

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

Примарна емисија за намените од оваа точка банките 
можат да користат кај народната банка врз основа на са-
моуправни спогодби, односно договори за производство и 
испорака склучени меѓу производителски организации на 
здружен труд и организации на здружен труд кои се зани-
маваат со преработка и промет на тие производи, а под ус-
лов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапре-
дување на производството и пласманот на добиточни про-
изводи. 

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

24. Примарна емисија за монетизација од точ. 22 и 23 
на оваа одлука банките можат да користат и врз основа на 
побарувањата по основ на монетизација од организации 
на здружен труд кои здружиле труд и средства врз дохо-
довни односи односно здружиле средства во определени 
стоковно-парични работи, под услов таквото здружување 
на средства да е регулирано со самоуправна спогодба од-
носно со договор за производство и испорака, склучени 
пред денот на почетокот на производството. 

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките 
можат да користат само ако од договорите и другата до-
кументација може да се утврди дека кај организацијата на 
здружен труд која кај банката користела средства по пат 
на монетизација на вложувањата од точ. 22 и 23 на оваа 
одлука основицата за монетизација и користење на при-
марната емисија е намалена за износот на здружените 
средства. Народната банка кај која се користи примарната 
еминија, во смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа 
да ја извести народната банка на чие подрачје се наоѓа 
производителската организација на здружен труд со која е 
договорено здружувањето на средства. 

25. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во сезонски залихи на определени земјоделски и пре-
хранбени производи (точка 21 одредбата под 3) банките 
можат да користат и тоа: за залихи на домашна пченица, 
маслодајни култури (сончоглед, соја, репка, маслини и 
семки од такви) и домашно сурово масло за јадење - во 
висина до 53%, за залихи на пченка, оризова арпа односно 
ориз, шеќерна репка и шеќер, во висина до 49%, а за зали-
хи на тутун - во висина до 45% од состојбата на нивното 
побарување од организациите на здружен труд врз основа 
на монетизацијата за тие залихи. 

Корисници на примарна емисија по основ на монети-
зацијата од став 1 на оваа точка можат да бидат: 

1) за залихи на меркантилна пченица - жито-мелнич-
ки организации на здружен труд како и земјоделски задру-
ги кои во својот состав имаат мелници; 
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2) за залихи на меркантилна пченка - организации на 
здружен труд кои се занимаваат со гоење на добиток, 
живина и риба, како и со индустриска преработка, однос-
но доработка на пченка; 

3) за други залихи - организации на здружен труд кои 
се занимаваат со преработка, односно доработка и со про-
мет на тие производи. 

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа 
точка банките можат да користат под услов со договорот 
за монетизација со организациите на здружен труд да е 
предвидено враќање во рокови усогласени со динамиката 
на потрошокот или со реализацијата на залихите, што мо-
ра да биде во согласност со реалните потреби на единстве-
ниот југословенски пазар. Банките што користат примар-
на емисија за монетизацијата од став 1 на оваа точка се 
должни со организациите на здружен труд да договорат 
нивна обврска динамиката на потрошокот односно реали-
зацијата на залихите да ја усогласуваат со потребите на 
единствениот југословенски пазар, со тоа што крајните 
рокови за враќање, почнувајќи од денот на почетокот на 
користење и враќање на примарната емисија, а за залихи-
те на тутунот од денот на почетокот на користењето на се-
која транша, да не се подолги: 

1) од 12 месеци - за залихите на пченка, оризова арпа 
односно ориз, пченка, маслодајни култури, односно до-
машно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не 
надминуваат: за пченка - 3! јули, маслодајни култури -
домашно сурово масло - 30 септември, оризова арпа, 
ориз, пченка, шеќерна репка и шеќер - 31 октомври 1986 
година. 

2) од осум месеци - за залихи на семенска пченица и 
семенска пченка и да не надминуваат: за пченица 31 јануа-
ри, а за пченка 31 мај 1986 година; 

3) од 15 месеци т за залихи на тутун и да не надмину-
ваат 31 мај 1987 година. 

Одредбите на точка 22 став 3 од оваа одлука се одне-
суваат и на користењето примарна емисија за залихи на 
семенска пченица и семенска пченка од оваа точка. 

- 26. Примарна емисија за монетизација на вложувања 
во сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладил-
ниците, залихи на вино од домашно производство во ви-
нарските подруми од општествениот сектор, залихи на ме-
са во ладилниците и залихи на млечни преработки од до-
машно производство (точка 21 одредба под 4) банките 
можат да користат до висина од 33% од состојбата на ни-
вните побарувања од организациите на здружен труд по 
основ на монетизација на вложувањата во тие залихи, а 
најмногу до 33% од вредноста на залихите по основ на кои 
е користена монетизација. 

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

1) од шест месеци - за залихи на трпезно грозје и ја-
болка во ладилниците, со тоа што да не надминуваат 30 
април 1986 година;' 

2) од 12 месеци - за залихи на вино од домашно про-
изводство во винарските подруми во општествениот сек-
тор, со тоа што да не надминуваат 31 октомври 1986 годи-
на; 

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

Корисници на примарна емисија по основ на монети-
зацијата од оваа точка можат да бидат: 

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ците - производителски организации на здружен труд и 
организации кои се занимаваат со промет на тие произво-
ди на големо за количините складирани во ладилниците; 

2) за залихи од вино - организации на здружен труд 
кои се занимаваат со производство на вино; 

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

4) за залихи на месо во ладилници - организации на 
здружен труд од кланичната индустрија. 

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

Под залихи на млечни производи за кои може да се 
користи примарна емисија, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите што по својот квалитет одговара-
ат на пропишаните стандарди. 

На користењето примарна емисија од оваа точка се 
применуваат одредбите од точка 25 став 3 на оваа одлука, 
што се однесуваат на обврската за враќање на користени-
те средства во согласност со динамиката на потрошокот и 
со реализацијата на залихите. 

27. За користење на примарна емисија по основ на 
монетизација на вложувања во општествено-организира-
но производство и за залихи на земјоделски и прехранбе-
ни производи, покрај документацијата од точ. 22 до 26 на 
оваа одлука, банките и доставуваат на народната банка: 

1) договори за монетизација на вложувањата на орга-
низациите на здружен труд, посебно за секој вид производ-
ство и гоење, односно залиха, со преглед на договорената 
динамика на враќањето на користените средства за моне-
тизација; 

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

3) потврди од Фондот за унапредување на производ-
ството и пласманот на добиток и добиточни производи 
или од соодветната самоуправна заедница (фонд и сл.) во 
републиката, односно во автономната покраина за регис-
трирање на договореното гоење и испорака на добиток, 
односно живина за која се користи монетизација; 

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

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

28. Пресметка на вредноста на производството и на 
залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради 
утврдување на висината на учеството на примарна емиси-
ја во монетизација на вложувањата во производството од-
носно залихите, според оваа одлука, ќе се врши во соглас-
ност со точка 5 став 4 од Одлуката за целите во 1985 годи-
на. 

3. Користење на примарна емисија за монетизација на 
вложувањата во формирањето на стоковни резерви на зем-

јоделски и прехранбени производи 

29. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во формирањето на стоковни резерви на земјоделски и 
прехранбени производи од домашно производство (точка 
9 одредба под 3) што се формираат на ниво на општестве-
но-политичките заедници, во смисла на Законот за основи-
те на системот на стоковните резерви и за сојузните сто-
ковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84), банки-
те можат даја користат, и тоа: за резерви на меркантилна 
пченица и сурово масло за јадење - во висина до 53%, за 
резерви на меркантилна пченка и шеќер - во висина до 
49%, а за резерви на другите земјоделско-прехранбени 
производи од оваа одлука - во висина до 41% од состојба-
та на нивните побарувања по основ на монетизација што 
за тие намени ја користеле организациите на здружен труд 
односно други општествено-правни лица кај кои се фор-
мираат тие резерви. 

Рокот за враќање на примарна емисија од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи 
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од денот на користењето на секој поединечен износ - тран-
ша на примарната емисија. 

Примарна емисија од оваа точка банките можат да 
користат врз основа на следните исправи што и ги доста-
вуваат на народната банка, и тоа: 

1) договор за монетизација што банката го склучила 
со организација на здружен труд односно со друго оп-
штествено-правно лице кај кое се формираат резерви; 

2) договор за усогласување на стоковните резерви 
склучен меѓу корисниците на монетизација и складишта-
рот во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за скла-
диштарот на корисникот на монетизација месечно да му 
дава податоци за состојбата на складираните производи; 

3) фактура и други исправи со кои се докажуваат ко-
личината и вредноста на залихите на стоковните резерви 
врз основа на кои се користи монетизација и друга доку-
ментација и книговодствени состојби со кои се докажува 
формирањето односно постоењето на тие залихи; 

4) преглед на договорената динамика на враќањето 
на користените средства. 

Пресметка на вредноста на земјоделски и прехранбе-
ни производи заради утврдување на висината на учество"' 
то на примарна емисија во монетизацијата од оваа точка 
ќе се врши по цените според кои се формираат тие резер-
ви. 

4 Користење на примарна емисија за монетизација на по-
барувањата по основ на продажба односно на купување на 
домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во 

земјата 

30. Примарна емисија за монетизација на побарува-
њата по основ на продажба односно на купување на до-
машна опрема, бродови и шински возила на кредит во 
земјата (точка 9 одредба под 4) банките можат да корис-
тат: 

1) за продажба на кредит - врз основа на невтасаните 
меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обез-
бедување на плаќањето, што банките ги имаат во својот 
меничен портфељ, а кои ги купиле (есконтирале) од орга-
низации на здружен труд, на начин и под условите што се 
пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за купување на кредит - врз основа на договор за 
кредити дадени на организации на здружен труд - инвес-
титори за купување на домашна опрема односно на бро-
дови и шински возила на кредит - врз основа на договор 
за купопродажба и меници што банката ги прибавила за 
обезбедување на враќањето на дадените кредити. 

Примарна емисија за монетизација од одредбата под 
1 став 1 на оваа точка банките можат да користат само врз 
основа на меници што се издадени според договори за ку-
попродажба на домашна опрема, бродови и шински вози-
ла на кредит, а што втасуваат за плаќање во рок од една 
година, почнувајќи од денот на користењето на примарна 
емисија, и тоа во висина до 53%, односно за продажба на 
шински возила и бродови за потребите на поморскиот и 
речниот сообраќај до 74% од износот на номиналната 
вредност на тие меници. 

Примарна емисија за монетизација од одредбата под 
1 став 1 на оваа точка, по основ на меници земени во ес-
конт од прометни организации на здружен труд што по-
средуваат во купопродажбата меѓу производителот и ин-
веститорот, банките можат да користат само под услов да 
располагаат со документација од која се гледа дека таа 
прометна организација му платила на производителот во 
готови пари опрема, бродови односно шински возила од 
домашно производство испорачени на инвеститорот на 
кредит. 

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

Примарна емисија за купување на домашна опрема 
на кредит банките можат да користат во висина до 53%, а 
за купување на шински возила и бродови за потребите на 
поморскиот и речниот сообраќај на кредит до 74% од из-

носот на побарувањата по кредити дадени на организации 
на здружен труд - купувачи инвеститори, што втасуваат 
за наплата во рок до една година, почнувајќи од денот на 
користењето на примарна емисија кај народната банка по 
овој основ. 

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да 
се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени 
на железнички транспортни организации на здружен труд, 
во смисла на Законот за обезбедување средства на желез-
ничките транспортни организации на здружен труд за ку-
пување на шински возила од домашно производство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82) и Законот за обезбе-
дување на средства од делот на неискористените кредити 
од примарната емисија на железничките транспортни ор-
ганизации на здружен труд за купување на шински возила 
од домашно производство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/84). 

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во 
смисла на оваа точка, се сметаат финални производи на 
домашни организации на здружен труд во дејностите: ме-
талопреработувачката, машиноградбата, производството 
на сообраќајни средства, бродоградбата и производството 
на електрични машини и апарати наменети за инвестиции 
во основни средства на организациите на здружен труд. 

По исклучок од одредбата од став 7 од оваа точка, ка-
ко домашна опрема се сметаат и гумени транспортни лен-
ти и цементно-азбестни цевки што се, по својата техно-
лошка функција, составни делови на инвестиционата оп-
рема од тој став и што непосредно им се испорачуваат на 
организациите на здружен труд - купувачки инвеститори. 

Со продажбата, односно со купување на домашна оп-
рема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на 
оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фази на произ-
водството на бродови и други пловни поморски и речни 
објекти и на друга опрема што се произведува по фази -
до висина на вредноста на одделна завршна фаза, ако ку-
пувачот инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по 
фази и на производителот му ги врачил мениците издаде-
ни во смисла на одредбата под 1 став 1 од оваа точка, во 
висина на вредноста на завршната фаза. 

Со користењето на примарна емисија од одредбата 
под 2 на став 1 од оваа точка се изедначува и користењето 
на примарна емисија за монетизација на побарувањата по 
основ на продажба на земјоделски машини и друга земјо-
делска опрема од домашно производство на индивидуал-
ни земјоделски производители на кредит непосредно од 
страна на производителите или преку други организации 
на здружен труд. 

5. Користење на примарна емисија за монетизација на 
вложувањата во формирањето на залихи на јаглен од до-

машно производство 

31. Примарна емисија за монетизација на вложување-
то во формирањето на залихи на јаглен од домашно про-
изводство (точка 9 одредба под 5) банките можат да корис-
тат, и тоа за: 

1) сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен; 
2) залихи на јаглен кај термоелектрани и други голе-

ми потрошувачки на јаглен во стопанството што имаат 
континуирана потрошувачка на јаглен во текот на година-
та; 

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

4) сезонски залихи на јаглен кај трговијата во поголе-
мите потрошувачки центри. 

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа 
точка за сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен 
и за залихи на јаглен кај гермоелектрани банките можат 
да користат до висина од 45%, а за залихи на јаглен кај 
другите корисници од тој став - до висина од 37% од сос-
тојбата на нивните побарувања од организациите на 
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здружен труд по основ на монетизација на вложувањата 
во тие залихи. 

Примарна емисија за сезонски залихи на јаглен од од-
редбата под 1 став 1 на оваа точка банките можат да ко-
ристат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што 
корисници на монетизација можат да бидат организации-
те на здружен труд - производители на јаглен кои на свои-
те депонии имаат залихи на јаглен произведени во 1985 го-
дина во количини што не се помали од количините што 
му одговараат на просечното производство во тек од 45 
дена остварено во претходната година, како и роковите за 
враќање на користените средства да не можат да бидат 
подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното ко-
ристење. 

Примарна емисија за монетизација на вложувањата 
во залихи на јаглен од одредбата под 2 став 1 на оваа точ-
ка банките можат да користат врз основа на побарувањата 
од термоелектрани по основ на монетизација на вложува-
њата во залихи на јаглен потребни за просечна потрошу-
вачка до 45 дена, како и за залихи на јаглен кај други орга-
низации на здружен труд во стопанството, што имаат кон-
тинуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкупна потро-
шувачка во текот на годината изнесува најмалку 120.000 
тони, под услов роковите договорени за враќање на корис-
тените средства да не можат да бидат подолги од 45 дена, 
почнувајќи од денот на нивното користење. 

Примарна емисија за монетизација на вложувањата 
во залихи на јаглен од одредбата под 3 став 1 на оваа точ-
ка банките можат да користат врз основа на побарувањата 
од организациите на здружен труд по основ на монетиза-
ција на вложувањата во залихи на јаглен купен во перио-
дот од 1 април до 30 септември 1985 година, под услов ко-
рисници на монетизација по овој основ да можат да бидат 
организации на здружен труд во стопанството чија вкупна 
годишна потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30.000 
тони и роковите за враќање да не можат да бидат подолги 
од шест месеци, почнувајќи од денот на користењето на 
средствата по овој основ, со тоа што да не можат да го 
преминат 28 февруари 1986 година. 

Примарна емисија за монетизација на вложувањата 
во залихи на јаглен од одредбата под 4 став 1 на оваа точ-
ка банките можат да користат врз основа на побарувањата 
од прометните организации на здружен труд што се зани-
маваат со промет на огревен материјал во поголемите по-
трошувачки центри за монетизација на вложувањата во 
залихи на јаглен купен од рудници за јаглен во периодот 
од 1 април до 30 септември 1985 година. Примарна емиси-
ја за залихи на јаглен од овој став банките можат да корис-
тат под услов да е во прашање монетизација на вложува-
ња во залихи на јаглен кај организации на здружен труд 
што годишно испорачуваат најмалку 10,000 тони јаглен и 
роковите договорени за враќање на користените средства 
да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи 
од денот на користењето на тие средства и да не можат да 
го преминуваат 31 јануари 1986 година. 

32. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та во залихи на јаглен од точка 31 на оваа одлука банките 
можат да користат врз основа на следните исправи, што и 
ги доставуваат на народната банка, и тоа: 

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

2) изводи од книговодствената состојба за залихите 
на јаглен на депонии во рудниците на јаглен; 

3) договори за купопродажбата и динамиката на ис-
пораките на јаглен склучени меѓу организациите што, спо-
ред оваа одлука, можат да користат монетизација по ос-
нов на вложувањата во залихи на јаглен и организациите 
за производство на јаглен; 

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

5) друга вообичаена документација од која со сигур-
ност може да се утврди дека средствата добиени по пат на 
монетизација се користат наменски и дека во секое време 
постои покритие со соодветна вредност на залихите на 
јаглен врз основа на кои е користена монетизација. 

Пресметка на вредноста на залихите на јаглен, зара-
ди утврдување на висината на учеството на примарна еми-
сија во монетизација за залихи на јаглен од точка 31 став 1 
одредба под 1 на оваа одлука, ќе се врши по продажните, 
цени на производителот на јаглен, а за залихите од одред-
бите под 2 до 4 на став 1 од оваа точка - по набавките це-
ни за јаглен. 

6. Монетизација на вложувањата за увоз на определени 
производи 

33. Примарна емисија за монетизација на вложувања-
та на организации на здружен труд за увоз на определени 
производи банките можат да остварат согласно со пропи-
сот на Сојузниот извршен совет што се донесува врз осно-
ва на точка 5 став 9 од Одлуката за целите во 1985 година, 
а на начин и под условите утврдени со посебна одлука на 
Советот на гувернерите. 

IV. ДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃА-
НИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА 

НА ДЕВИЗИ 
34. Примарна емисија во 1985 година ќе се користи и 

за одобрување на кредити на банки врз подлога на креди-
ти дадени на граѓани за станбена изградба, за купување на 
станови и за изградба и опремање на занаетчиски рабо-
тилници, земјоделски деловни објекти и други деловни об-
јекти за вршење на редовна дејност на граѓани врз основа 
на дефинитивна продажба на девизи од девизни сметки на 
граѓани. 

Кредити од став 1 на оваа точка банките можат да ко-
ристат во висина од 25% од износот на дадените кредити 
на граѓани во 1985 година за намените од тој став. 

Кредити од став 1 на оваа точка им се даваат на бан-
ките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на 
давањето на кредитот на банката од страна на народната 
банка. 

Банките и поднесуваат на народната банка најмалку 
еднаш месечно преглед на кредитите дадени на граѓани за 
намените од став 1 на оваа точка, одвоено за станбена из-
градба и за купување на станови, а одвоено за унапредува-
ње на стопанската дејност. Во тие прегледи банките дава-
ат податоци за износот на дадените кредити на граѓани, за 
износот на продадените девизи на банката во странска ва-
лута и во динарска противвредност на денот на продажба-
та. По барање на народната банка, банките ја поднесуваат 
и другата потребна документација. 

Народната банка на Југославија ќе пропише образец 
и постапка за поднесување на прегледи од став 4 на оваа 
точка. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
35. Заради контрола на спроведувањето на одредбите 

од точка 11 на Одлуката за остварувањето на целите во 
1985 година, банките ќе обезбедат евиденција за организа-
циите на здружен труд и за другите општествени правни 
лица што во рокот за втасување не ги наплатиле побару-
вањата по основ на извршениот извоз на стоки и услуги и 
што до пропишаниот рок не претвориле во динари !дел од 
девизите наменети за општествено признатите репродук-
циони потреби. 

Врз основа на евиденцијата од став 1 на оваа точка, 
банките месечно, до 10-ти во месецот за претходниот ме-
сец ќе и доставуваат извештај на надлежната народна бан-
ка, на образецот и на начинот што ќе ги пропише Народ-
ната банка на Југославија. 

36. За да се обезбеди следење на пласманите за залихи 
на определени производи од точ. 25 до 26, како и за сто-
ковни резерви од точка 29 на оваа одлука, банките ќе и до-
ставуваат на народната банка кај која користат примарна 
емисија за тие пласмани извештаи за состојбата и за вред-
носта на залихите врз основа на кои се дадени тие пласма-
ни. Тие извештаи банките ќе ги доставуваат до 15-ти во 
месецот за претходниот месец. 
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I 
Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 

на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со 
своите евиденции, ќе составува збирни извештаи што, нај-
доцна до 20-ти во месецот, ќе и ги доставува на Народната 
банка на Југославија. 

Извештајот од став 1 и збирните извештаи од став 2 
на оваа точка се составуваат на обрасците и на начинот 
што ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

37. Заради контрола на спроведувањето на мерките 
од точ. 10 до 15 на Одлуката за остварувањето на целите 
во 1985 година, банките, најдоцна до 10-ти во месецот за 
претходниот месец, ќе им доставуваат на народните банки 
месечни извештаи за преземените мерки спрема организа-
циите на здружен труд и други општествени правни лица. 

Народните банки, врз основа на извештаите од став 1 
на оваа точка и своите евиденции, ќе и доставуваат на На-
родната банка на Југославија, најдоцна до 20-ти во месе-
цот за претходниот месец, месечни извештаи за мерките 
што ги презеле спрема банките. 

Извештаите на банките и извештаите на народните 
банки за Народната банка на Југославија^ од ст. 1 и 2 на 
оваа точка, се составуваат на образецот и на начинот што 
ќе ги пропише Народната банка на Југославија. 

38. Народната банка ќе купува меници од банките, ќе 
им одобрува на банките кредити врз основа на тие меници 
и врз основа на странски хартии од вредности и ќе им 
одобрува на банките користење на примарна емисија по 
пат на монетизација со селективно обележје според оваа 
одлука, под услов банките тие меници да ги есконтирале, 
да им дале кредити на организациите на здружен труд од-
носно организациите на здружен труд да оствариле корис-
тење на средствата по пат на монетизација со селективно 
обележје по есконтни односно каматни стапки предвидени 
со самоуправна спогодба на банките. 

Ако банките не склучат самоуправна спогодба од 
став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираните 
меници односно каматната стапка на кредитите и корис-
тената монетизација со селективно обележје од примарна 
емисија може да изнесува најмногу до два процентни пое-
ни над есконтната односно каматната стапка што банките 
ја плаќаат на користената примарна емисија во соглас-
ност со Одлуката за каматните стапки за купување на хар-
тии од вредност и на кредитите од примарна емисија. 

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

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
39. Пресметување на динарската противвредност на 

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

1) за плаќање односно за наплатување во конверти-
билна валута - според продажниот курс утврден на прет-
последниот меѓубанкарски состанок на единствениот де-
визен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој 
е извршен извоз односно во кој настанала обврската за 
плаќање на царина за стоките што се увезуваат; 

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

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

О. бр. 11 
7 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 1518 СТАВ 2 И ЧЛЕН 197 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ 

СИСТЕМ 

1. Уставниот суд на Југославија, следејќи ги појавите 
од интерес за остварување на уставноста и законитоста, 
донесе решение за поведување постапка за оценување на 
уставноста на одредбите на член 158 став 2 и член 197 од 
Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77). 

2. Со одредбите на член 158 став 2 од Законот е уреде-
но дека основната банка за своите обврски одговара со си-
те средства со кои располага, а ако тие средства не се до-
волни за ненамирените обврски на основната банка одго-
вараат членовите и со други средства, сразмерно со свои-
те вкупни средства, и тоа по следниот редослед: 1) со сред-
ствата на резервниот фонд; 2) со паричниот дел од сред-
ствата на деловниот фонд; 3) со сите други средства со 
кои располагаат. 

Со одредбите на член 197 од Законот е уредено во са-
моуправната спогодба за здружување во здружена банка 
да се утврдува меѓусебната супсидијарна неограничена од-
говорност на членовите за обврските на здружената банка, 
како и начинот на извршување на меѓусебните обврски и 
побарување по основ на дејствието на оваа одговорност. 

3. Во одговор на решението за поведување постапка 
Собранието на СФРЈ, со акт број 730-1/84-025 од 28 сеп-
тември 1984 година, наведе дека Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1984 годи-
на го разгледувало решението за поведување постапка за 
оценување на уставноста на одредбите на член 158 став 2 и 
член 197 од Законот и заклучи дека тие не се во спротив-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Претставникот на Собранието на СФРЈ на јавната 
расправа, одржана на 15 јануари 1985 година, истакна де-
ка, според одредбите на член 281 став 1 тока 5 од Уставот 
на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите на кредитниот 
и банкарскиот систем. Со одредбите на член 2 ст^в 2 од За-
конот е уредено овие основи, меѓу другото, да ги опфатат 
видовите на банкарски организации, општите услови за 
здружување на трудот и средствата на општествените 
правни лица во нив, правото на управување, обврските во 
врска со зачувувањето на ликвидноста и со преземањето 
на ризици во банкарските организации, користењето на 
фондовите во банкарските организации и остварувањето 
на самоуправувањето на работниците во работните заед-
ници на овие организации. Според член 39 од Уставот на 
СФРЈ, банката е посебна организација за вршење на кре-
дитните и други банкарски работи во која организациите 
на здружен труд и други општествени правни лица 
здружуваат средства заради остварување на заедничките 
интереси во обезбдувањето на парични средства за врше-
ње, проширување и унапредз^вање на дејностите и управу-
ваат со работењето на банката, а средствата, што банката 
ќе ги оствари по намирувањето на трошоците за работење 
и издвојувањето на средствата за работната заедница, ги 
распоредуваат меѓусебе како заеднички доход. 

Бидејќи банката не располага со сопствени средства, 
туку работи со средства што се формира на здружување 
на трудот и средствата на организациите на здружен труд 
и на други општествени правни лица што управуваат со 
работењето на банката, за нејзините обврски мораат да 
одговараат со свои средства нејзините членови, кои меѓу-
себе и го делат доходот на банката. 

Според член 13 став 2 и член 39 став 5 од Уставот на 
СФРЈ, со закон можат да се уредат основните односи и 
рамките за утврдување на одговорноста за обврските во 
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поглед на располагањето, користењето и управувањето со 
општествените средства, вклучувајќи ја овде и одговор-
носта на членките за обврските на банката. 

Претставникот на Здружението на банките на Југос-
лавија, на јавната расправа, истакна дека здружување на 
трудот и средствата во банкарската организација не се 
врши само заради стекнување на доходот на членките, ту-
ку и заради основање на банка како посебна организација 
за вршење на кредитните и други банкарски работи зара-
ди остварување на заедничките интереси во обебедување-
то на парични средства за вршење, проширување и уна-
предување на дејностите на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица. Општествени-
те правни лица со чии средства банката работи, управува-
ат со работењето на банката и ги распоредуваат меѓусебе 
средствата што банката, по намирувањето на трошоците 
за работење и на средствата за работната заедница, ќе ги 
оствари. 

Со одредбите на член 13 став 2 и член 39 став 5 од Ус-
тавот на СФРЈ е определено дека односите во користење-
то на сите општествени средства, вклучувајќи ја овде и од-
говорноста, можат да се уредат со закон. Банкарската ор-
ганизација не е трето лице во однос на своите членки, туку 
е самоуправна форма на здружување на нивниот труд и 
средства односно, врз таа основа, финснасиска функција 
во репродукциониот синџир на проста и проширена реп-
родукција на вкупниот самоуправен здружен труд. 

Бидејќи банката нема свои средства туку работи со 
средствата на членовите на банката што управуваат со не-
јзиното работење, нејзините обврски што не може да ги 
намири со здружените средства, мораат да ги платат чле-
новите на банката со сите средства, кои се и одговорни за 
нејзиното работење, а што е согласно со чл. 13, 14, 24 и 39 
од Уставот на СФРЈ. 

Со Законот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем на здружените банки им е дадено во надлежност 
вршењето на кредитните работи со странство, па, со оглед 
на тоа дека ниту тие немаат свои средства, туку работат 
со средствата на своите членови, логично е поради сигур-
носта на вршењето на овие работи со закон да се пропише 
не само видот на одговорноста, туку и законската обврска 
членовите на основната банка да одговараат со сите сред-
ства за обврските на здружената банка со чие работење уп-
равуваат. 

Претставникот на Стопанската комора на Југослави-
ја, на јавната расправа, истакна дека ги поддржува причи-
ните за поведување постапка, наведени во решението на 
Уставниот суд. Во решението за поведување постапка не 
се оспорува уставноста на уредувањето на видот на одго-
ворноста на членките за обврските на банката ниту уреду-
вањето членките^ да одговараат со сите средства за об-
врските на банката, туку се оспорува уставноста на уреду-
вање на тие обврски со закон наместо со самоуправна спо-
годба. Со оспорените одредби се доведуваат во прашање 
загарнтираните права на работниците да одлучуваат за 
здружувањето на средствата во банката, како самоуправна 
организација, и за меѓусебните односи на организациите 
на здружен труд во целокупноста на односите на општес-
твената репродукција. 

Оспорените одредби ја уредуваат одговорноста на 
организациите на здружен труд за обврските на банката 
во целост, со што работниците во здружениот труд се 
спречени самоуправно да го уредат располагањето со 
средствата на организацијата на здружен труд во форми 
на здружување. 

За овие прашања Уставниот суд на Југославија, во те-
кот на постапката, а пред одржувањето на јавната распра-
ва, водеше разговори со претставниците на органите на 
републиките и покраините, банките, стопанските комори, 
организациите на здружен труд и со научните и стручните 
работници во Белград, Љубљана, Загреб, Сараево, Скопје, 
Зеница и во Нови Сад, како и во Стапанската комора на 
Југославија и во Здружението на банките на Југославија. 
Во тие разговори се изнесени мислења и податоци за ус-
тавноста и целесообразноста на оспорените одредби. 

4. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, 
Уставниот суд тргна од основните начела на Уставот на 
СФРЈ (став 2 на Оддел III и став 8 на Оддел IV. од Основ-
ните начела) според кои со средствата за производство, 
вклучувајќи ги средствата за проширена репродукција, не-
посредно управуваат работниците што работат со тие 
средства и според кои овие самоуправни права на работ-
ниците се основа, граница и правец за остварување ка пра-
вата и должностите на општествено-политичките заедни-
ци во вршењето на функцијата на власта. Врз таа основа 
ова им е загарантирано на работниците во здружениот 
труд со средствата во општествена сопственост во основ-
ната организација на здружен труд во која работат и во 
сите други форми на здружување на трудот и средствата 
да управуваат со средствата во целокупност на односите 
на општествената репродукција, како и да ги уредуваат 
меѓусебните права, обврски и одговорности на организа-
циите на здружен труд во различните форми на здружува-
ње на трудот и средствата со самоуправна спогодба во 
согласност со закон, со тоа што со закон мораат да се 
обезбедат во целината на овие односи нивните со Устав 
загарантирани права (чл. 14 и 34 од Уставот на СФРЈ). 

Здружувањето на средствата на организации на 
здружен труд и на други општествени правни лица во бан-
ка, како самоуправна организација заради обезбедување 
на парични средства за вршење, проширување и унапреду-
вање на дејностите, претставува самоуправна форма на 
здружување на средства во процесот на општествената 
репродукција, определен со наведените уставни начела. 

Тоа, според оцената на Уставниот суд значи дека са-
мо работниците во здружениот труд со средства во оп-
штествена сопственост можат самоуправно да уредат под 
кои услови организацијата на здружен труд ќе ги здружи 
средствата и со кои и колкави средства ќе одговара за об-
врските на самоуправните организации и заедници во кои 
е здружена. Со одредбите на член 34 од Уставот на СФРЈ, 
со кои е предвидено оваа одговорност да се утврдува со 
самоуправна спогодба во согласност со закон, не е даден 
уставен основ со закон оваа одоговорност во целост да се 
уреди без пристанок на работниците на организацијата на 
здружен труд што е здружена во банката односно без од-
лука на работниците за прифаќање на самоуправната спо-
годба со која таа одговорност се утврдува. Напротив, со 
тие одредби на Уставот, исто така, е определено дека во 
целината на овие односи мораат да се обезбедат со Уста-
вот загарантираните права на работниците, т.е. тие непос-
редно самоуправно да одлучат во организацијата на 
здружен труд со кои и колкави средства организацијата на 
здружен труд ќе одговара за обврските на организациите 
во кои е здружена. На ваквиот став упатуваат и одредбите 
на член 24 од Уставот на СФРЈ, според кои организација-
та на здружен труд односно друго општествено правно 
лице, одговара само за своите обврски со општествените 
средства со кои располага, од што логично произлегува 
дека не мора да одговара со сите општествени средства со 
кои располага и за обврските на организациите и заедни-
ците во кои е здружена. 

Одредбите на член 34 од Уставот на СФРЈ, со кои е 
определено дека со самоуправна спогодба оваа одговор-
ност се уредува во согласност со закон, треба да се толку-
ваат во согласност со одредбите на став 2 од Оддел III и 
став 8 од Оддел IV од Основните начела на Уставот на 
СФРЈ, во смила на Оддел X од Основните начела, според 
кои Основните начела од Уставот на СФРЈ се основа и 
правец за толкување на Уставот и законот, како и за деј-
ствување на сите и секој, т.е. дека со овие одредби е пред-
видено уредување на основите на овој општествен однос 
со закон, не доведувајќи ги во прашање со Уставот зага-
рантираните права на работниците овој општествен однос 
конкретно да го уредат врз самоуправна основа. 

Според одредбите на член 39 од Уставот наХФРЈ, 
банката е посебна организација за вршење на кредитните 
и други банкарски работи, во КОЈ а организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица здружува-
ат средства заради остварување на заедничките интереси 
во обезбедувањето на средства за вршење, проширување и 
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унапредување на дејностите и заради остварување на дру-
ги заеднички интереси. Здружувањето на паричните сред-
ства во банка, како самоуправна организација, не повлеку-
ва автоматски и обврска на здружување на сите средства 
на организациите на здружен труд за обебедување на на-
мирувањето на обврските на банката. Меѓусебните односи 
на општествените правни лица со чии средства банките 
работат, управувањето со банката и работењето на банка-
та се уредуваат, според одредбите на став 5 оД овој член 
на Уставот, со самоуправна спогодба за основање на бан-
ка, со нејзин статут и со закон, во согласност со Уставот 
на СФРЈ и во границите на уставните овластувања, а не со 
еден од нив, во овој случај само со закон, овој општествен 
однос да се уреди. Тоа значи дека со закон можеле да се 
уредат основите за уредување на овие општествени одно-
си, како и видовите на одговорност за обврските на банка-
та, но со него не можеше без самоуправно одлучување на 
работниците да се уреди со кои и колкави средства орга-
низациите на здружен труд и други општествени правни 
лица ќе одговараат за сите конкретни обврски на банката 
што таа не може да ги намири. 

Тоа што банката, како самоуправна форма на 
здружување на трудот и средствата, работи со здружените 
средства на членките и што членките управуваат со рабо-
тењето на банката, па и одговараат за последиците што ќе 
настанат од тоа управување, не значи дека со закон, намес-
то со самоуправна спогодба може да се уредат обврските 
на сите членки на банката, сразмерно со вкупните сред-
ства со кои располагаат, да одговараат за сите обврски на 
банката што таа не може да ги намири. Тие односи ги пре-
тставуваат меѓусебните односи на членките на банката и 
можат да се уредат само со самоуправна спогодба на орга-
низациите на здружен труд и на други општествени прав-
ни лица што здружиле средства во банката, а во соглас-
ност со уставното право за располагање, користење и уп-
равување со општествените средства. 

Уставниот суд на Југославија го имаше предвид и оп-
штествениот интерес деловните банки да остварат што 
поголемо доверив и сигурност во работењето со стран-
ство што би се обезбедила со средствата на членовите на 
банката, но оцени дека тоа може да се постигне и со уреду-
вање на ова прашање врз самоуправна основа, во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 
февруари 1985 година, донесе 

О д л у к а 

Се утврдува дека одредбите на член 158 став 2 од За-
конот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, 
како и одредбите на член 197 од овој закон, во делот со кој 
се утврдува неограничената одговорност на членките за 
обврските на здружената банка, не се согласи со Уставот 
на СФРЈ 

Собранието на СФРЈ, во смисла на член 384 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, е должно во рок од шест месеци овие 
одредби да ги усогласи со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев и членови: 
Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Станка Ѓукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Алексан-
дар Фира, Иван Франко и Душан Штрбац. 

У бр. 333/83 
14 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Единствените критериуми од 
член 69а на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство за 1985 година, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/85, се потерала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТ-

НИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Во член 48 став 1 наместо зборовите: „15%" треба 
да стојат зборовите: „±5%". 

Од Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство, Белград, 12 март 1985 година. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ГАМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАМБИЈА 

I 
Се отповикува 
Александар Псончак од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Гамбија со седиш-
те во Бамако. 

И 
Се назначува 
Душан Грубор, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Мали, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Гамбија со седиште во Бамако. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
18. февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СИРИСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКА АРАПСКА 

РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Јован Печеновиќ од должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Сириска Арапска Република 

И 
Се назначува / 
Даворин Костаншек, досегашен шеф на Кабинетот 

член на Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Сириска Арапска Република. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 5 
25 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛИА ГВИНЕЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕК-

ВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА 

I 
Се отповикува 
Марко Милашин од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Екваторијална 
Гвинеја со седиште во Либервил. 

II 
Се назначува 
Никола Шкрели, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Габон, за извонреден и ополномоштен 

Пех ек, 15 мар^ 1985 

амбасадор на Социјалситичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Екваторијална Гвинеја со седиште 
во Либервил. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
26. февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

173. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Личните доходи на функционерите што ги изби-
ра или именува Собранието на СФРЈ и за надо-
местите на личните доходи на делегатите во 
Собранието на СФРЈ 505 

174. Закон за измени на Законот за облигационите и 
основните материјално-правни односи во воз-
душната пловидба 505 

175. Одлука за усвојувањето на Предлогот Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ да биде учесник 
во склучувањето на Општествениот договор за 
основите и мерилата за обезбедување и разре-
дела на средствата за лични доходи и други при-
мања и надомести на функционерите на сојузни-
те органи и на органите на општествено-поли-
тичките организации во федерацијата 506 

176. Одлука за начинот за преземање на работи, ра-
ботници, средства, опрема , имот и архива од 
Сојузната заедница за работи на цените 506 

177. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдува-
ње на курсевите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување на цари-
ната и на другите увозни давачки, на даночните 
олесненија за остварениот девизен прилив при 
извозот и искажување на правото на увоз и пла-
ќање, како и за потребите на статистиката 506 

178. Одлука за организација и работа на меѓубанкар-
скиот состанок на единствениот девизен пазар 507 

179. Одлука за примена на мерките од точка 13 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1985 година 508 

180. Одлука за измена на Одлуката за плаќање кама-
та на девизите што граѓаните ги држат на девиз-
на сметка или на девизен штеден влог 508 

181. Одлука за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 
1985 година 509 

182. Одлука за условите, организацијата и работата 
на единствениот девизен пазар во 1985 година - 511 

183. Одлука за дополнение на Одлуката за обврската 
за прибавување согласност за увоз на одделни 
видови стоки 513 

184. Правилник за техничките нормативи за дефиб-
рилатори 513 

185. Правилник за техничките нормативи за поставу-
вање котларници на отворен простор 517 

186. Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за квалитетот на закланите свињи и кате-
горизација на свинското месо 517 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Страна 

187. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за основните испитува-
ња на влијанијата на околината " 518 

188. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за техничките нормативи при превозот на 
луѓе и материјал по окната на рудниците 518 

189. Наредба за определување на денот на извршува-
ње услуги во надворешнотрговскиот промет - 519 

190. Наредба за дополнение на Наредбата за забрана 
на увоз во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и провоз преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија на живи чапункари (говеда, овци, кози и 
свињи) и производи и суровини со потекло од 
тие животни од Република Италија 520 

191. Наредба за измена на Наредбата за задолжител-
но атестирање на челични средства за затворање 
на отвори за движење во засолништата и во на-
менските објекти 520 

192. Наредба за утврдување на месечните изности на 
личната и семејната инвалиднина, на додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице и на 
ортопедскиот додаток во 1985 година 535 

193. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на додаток кон пензијата и 
височината на постојано месечно парично при-
мање во 1985 година 521 

194. Наредба за утврдувањето на најголем износ на 
% надомест на трошоците за погреб на лицата од-

ликувани со Орден на народен херој за 1985 
година 521 

Страна 

195. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за погреб на носителите на 
„Партизанска споменица 1941", на борците на 
Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година и на ли-
цата одликувани со орденот Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви во 1985 година : 522 

196. Наредба за утврдување на височината на годиш-
ното парично примање за закрепнување на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" и на 
борците на Шпанската нацоналноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на за 1985 година 522 

197. Наредба за утврдување на основот за определу-
вање на боречки додаток во 1985 година 521 

198. Наредба за утврдување височината на основот 
за определување на додаток кон пензијата и на 
височината на постојано месечно парично при-
мање во 1985 година - 522 

199. Упатство за измена на Упатството за начинот и 
постапката на поднесувањето документација и 
за вршење контрола на увозот на суровини и 

, репродукционен материјал увезени врз основа 
на член 7а од Законот за Царинската тарифа - 523 

200. Одлука за мерките за спроведување на монетар-
но-кредитната политика во 1985 година 523 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на -
член 158 став 2 и член 197 од Законот за основи-
те на кредитниот и банкарскиот систем 531 

Исправка на Единствените критериуми од член 69а 
на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство за 1985 година 533 

Укази 533 
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