
„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 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

821. 
Врз основа на член 28 тон. 2,7 и 8 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86) врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВО-
ТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ 
УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАС-

ТИЦИ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат предметите, количес-

твото и вредноста на предметите на кои при увозот се 
применува ослободување од плаќање царина (член 28 точ. 
2, 7 и 8 од Царинскиот закон). 

2. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 2 од Царинскиот закон, домашните патни-
ци, покрај на предметите на личниот багаж - на предмети-
те што ги внесуваат од странство во вкупна вредност до 
6.000 динари. 

3. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 7 од Царинскиот закон, државните органи, 
организациите на здружен труд, заедниците и други орга-
низации - на рекламни материјали и примероци што бес-
платно ги примаат од странство. 

Како рекламни материјали, во смисла на оваа одлу-
ка, се сметаат: 

1) печатени или снимени материјали, објави, огласи, 
плакати, ценовници, каталози, микрофилмови и други 
форми на трговско известување за стоки, превозот и услу-
гите што ги дава странскиот испраќач, без оглед на вред-
носта и количеството; 

2) разни рекламни предмети на кои видно е втисната 
фирмата на странскиот испраќач со кој државниот орган, 
организацијата на здружен труд или друга организација 
одржува деловни врски. Како рекламни предмети, во 
смисла на оваа одредба, не се сметаат цигари, жестоки ал-
кохолни пијачки, парфеми, освен парфеми кои исклучиво 
служат за демонстрација, и други потрошни стоки. 

Како мостри во смисла на оваа одлука, се сметаат 
предмети со мала вредност и во незначителни количества 
- според видот на стоките кои претставуваат и целта за 
која се наменети, како и модели на предмети чие произ-
водство се предвидува, а се испраќаат заради прибавување 
на порачки односно на понуди на стоки или склучување на 
договори. Мострите не можат да се продаваат ниту упот-
ребуваат за други цели, освен за прикажување, испитување 
и ел. 

4. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 8 од Царинскиот закон, странски излагачи 
кои учествуваат на меѓународни саеми и трговски из-
ложби во Југославија - на предмети кои ги увезуваат или 
примаат од странство заради вообичаена распределба и 
потрошувачка за време на одржувањето на саемот, однос-
но на изложбата. 

Како предмети за распределба и потрошувачка на са-
еми, односно на трговски изложби, во смисла на оваа од-
лука, се сметаат: 

1) мостри на странски стоки изложени на саем или на 
изложба или ако се направени како мостри од увезени сто-
ки, под услов: 

- да се делат бесплатно; 
- да имаат незначителна вредност во однос на цената 

по единица на мера од ист вид стоки; 
- да се спакувани или подготвени за вообичаена рас-

пределба или потрошувачка во количество кое очигледно 
е помало од стандардните пакувања за продажба на мало; 

2) рекламни материјали чија вкупна вредност е до 
10.000 динари, под услов поединечната вредност да не е 
поголема од 500 динари; 

3) стоки што се увезуваат од странство односно се ку-
пуваат од консигнационен склад во земјата заради потро-
шувачка на приредби што ги организираат излагачите за 
време на траење на саемот односно на трговската из-
ложба, и тоа: 

- до 1.000 парчиња цигари и 0,5 други тутунски 
преработки, до 10 литри жестоки алкохолни пијачки и 
други стоки, освен козметички препарати, парфеми и ко-
ловски води, во вкупна вредност до 10.000 динари; 

- еден излагачки картон на име на еден претставник 
на странска фирма - странски државјанин со живеалиште 
во странство, со тоа што една странска фирма да може да 
оствари повластица за најмногу 5 излагачки картони; 

4) прехранбени производи и алкохолни пијачки, кои 
се делат бесплатно во количества што се неопходни за 
оценување на нивниот квалитет заради доделување на на-
гради на меѓународни саеми; 

5) стоки наменети за прикажување односно за демон-
стрирање на машини или апарати на меѓународен саем, 
односно на трговска изложба, што ќе се потрошат или 
уништат во текот на прикажувањето односно демонстри-
рањето; 

6) стоките што служат и што ќе се употребат за из-
градба, приспособување и декорирање на привремени 
штандови (на пример: бои, лакови, тапети, таписони и 
ел.); 

7) каталози, проспекти, ценовници, огласи, календари 
(со илустрации или без илустрации) и фотографии, ако $ 
очигледно дека се наменети за користење како пропаган-
ден материјал за странски стоки изложени на меѓународен 
саем, односно на изложба под услов да се делат бесплат-
но; 

8) формулари и други печатени материјали потребни 
за администрација на излагачите за време на одржување-
то на меѓународниот саем, односно трговската изложба. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на предмети-
те и количината и вредноста на предметите на кои при 
увозот на стоки се применуваат царински повластици 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/85) и Одлуката за ут-
врдување на количината и вредноста на стопанскиот ин-
вентар и на другите предмети на кои при увозот се приме-
нуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/85). 

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

Е.п. бр. 415 
18 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 
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822. 
Врз основа на член 28 точка 3, член 29 став 1 точка 1 

став 3 и точка 7 став 2 и на член 30 став 10 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВО-
ТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ 
ПОВЛАСТИЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат предметите, количес-
твото и вредноста на предметите на кои при увозот се 
применува ослободување од плаќање царина (член 28 точ-
ка 3, член 29 став 1 точка 1 став 3 и точка 7 став 2 и член 30 
ст. 1 до 5 од Царинскиот закон). 

2. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 1 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија -
членови на екипаж на југословенски бродови и државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
кои по кој и да било основ поминале на работа во стран-
ство непрекинато најмалку две години или 24 месеци во 
периодот од четири години - на предмети за своето дома-
ќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката за видот 
и количината, односно вредноста на предметите што фи-
зички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/86) - (во натамошниот текст: точка 
3 од Одлуката), освен на патнички моторни возила до 
вкупна вредност од 900.000 динари. 

3. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 2 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
по кој и да било основ поминале на работа во странство 
непрекинато најмалку 3 години - на предмети за своето 
домаќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката, ос-
вен на патнички моторни возила до вкупна вредност од 
1,200.000 динари. 

4. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 3 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
по кој и да било основ поминале на работа во странство 
непрекинато најмалку 4 години - на предмети за своето 
домаќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката, ос-
вен на патнички моторни возила до вкупна вредност од 
1,500.000 динари. 

5. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 4 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
по кој и да било основ поминале на работа во странство 
непрекинато најмалку 5 години - на предмети за своето 
домаќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката, ос-
вен на патнички моторни возила до вкупна вредност од 
1,850.000 динари. 

6. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 5 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
по кој и да било основ поминале на работа во странство 
непрекинато најмалку шест години - на предмети за свое-
то домаќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката, 
освен на патнички моторни возила до вкупна вредност од 
2,200.000 динари. 

7. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 6 од Царинскиот закон, државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои 
по кој и да било основ се наоѓаат на работа во странство 
еднаш годишно, при доаѓање од странство заради корис-
тење на годишен одмор, посета на Семејството и ел., на 
предмети кои не се наменети за продажба, до вкупна вред-
ност од 30.000 динари. 

8. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 1 став 1 од Царинскиот закон, држав-
јани на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија кои од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 годи-
на, странски државјани кои добиле државјанство на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и стран-
ски државјани кои добиле азил, односно одобрение за по-

стојано населување во Југославија - на предмети за своето 
домаќинство што се утврдени во точка 3 на Одлуката, ос-
вен на патнички моторни возила. 

9. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 1 став' 3 од Царинскиот закон, држав-
јани на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија кои од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 годи-
на, странски државјани кои добиле државјанство на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и стран-
ски државјани кои добиле азил односно одобрение за по-
стојано населување во Југославија - на предмети во сто-
пански инвентар до вкупна вредност од 6,000.000 динари. 
Предметите чија поединечна вредност го преминува изно-
сот од 6,000.000 динари не се опфатени со оваа повласти-
ца. 

10. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 7 алинеја прва од Царинскиот закон, 
сопственици односно корисници на превозни средства -
на предмети кои, заради замена на дотраен или уништен 
дел, ќе ги вградат во патничко возило за времето за кое 
тоа возило се наоѓа во странство, до вкупна вредност од 
30.000 динари. Предметите чија поединечна вредност го 
преминува износот од 30.000 динари не се опфатени со 
оваа повластица. 

11. Ослободени се од плаќање царина, согалсно со 
член 29 став 1 точка 7 алинеја втора од Царинскиот закон, 
сопственици, односно корисници на превозни средства -
на предмети кои заради замена на дотраен или уништен 
дел ќе се вградат во друмско моторно возило во јавниот 
сообраќај, освен во патничко возило, за времето за кое тоа 
возило се наоѓа во странство, до вкупна вредност од 
80.000 динари. Предметите чија поединечна вредност го 
преминува износот од 80.000 динари не се опфатени со 
оваа повластица. 

12. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 1 од Царинскиот закон, државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, кои по кој и 
да било основ на работа во странство поминале најмалку 
две години или најмалку 24 месеци во три последовни го-
дини - на предмети на стопански инвентар, освен на мо-
торни возила чија вредност изнесува до 2,500.000 динари. 
Ако вредноста го преминува износот од 2,500.000 динари 
до 4,500.000 динари, на делот од вредноста преку 2,500.000 
до 4,500.000 динари се плаќа царина по стапка од 10%. 

13. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 2 од Царинскиот закон, државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кои по КОЈ И 
да било основ на работа во странство поминале непреки-
нато најмалку три години - на предмети на стопански ин-
вентар освен на моторни возила чија вредност изнесува до 
3,500.000 динари. Ако вредноста го преминува износот од 
3,500.000 до 4,500.000 динари, на делот од вредноста преку 
3,500.000 до 4,500.000 динари се плаќа царина по стапка од 
10%. 

14. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 3 од Царинскиот закон, државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кои по кој и 
да било основ на работа во странство поминале непреки-
нато најмалку четири години - на предмети на стопански 
инвентар, освен на моторни возила, чија вредност изнесу-
ва до 4,500.000 динари. Ако вредноста го преминува изно-
сот од 4,500.000 до 5,500.000 динари, на делот од вредноста 
преку 4,500.000 до 5,500.000 динари се плаќа царина по 
стапка од 10%. 

15. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 4 од Царинскиот закон, државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кои по кој и 
да било основ поминале на работа во странство непреки-
нато најмалку пет години - на предмети на стопански ин-
вентар, освен на моторни возила, чија вредност изнесува 
до 5,500.000 динари. Ако вредноста го преминува износот 
од 5,500.000 динари до 6,500.000 динари, на делот од вред-
носта преку 5,500.000 до 6,500.000 динари се плаќа царина 
по стапка од 10%. 

16. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 5 од Царинскиот закон, државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кои по кој и 
да било основ на работа во странство поминале непреки-
нато најмалку шест години - на предмети на стопански 
инвентар, освен на моторни возила, чија вредност изнесу-
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ва до 8,000.000 динари. Ако вредноста го преминува изно-
сот од 8,000.000 до 9,500.000 динари, на делот од вредноста 
преку 8,000.000 до 9,500.000 динари се плаќа царина по 
стапка од 10%. 

17. На увозот .на предмети на домаќинството и на 
предмети на стопански инвентар, согласно со член 28 точ-
ка 3 ст. 1 до 5 на член 29 став 1 точка 1, став 3 и на член 30 
ст. 1 до 5 од Царинскиот закон, пропишаните вредности се 
зголемуваат за износот на фактички платените трошоци 
за превоз. 

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

Е. п. бр. 416 
18 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

823. 
Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и сог-
ласноста на надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на општествените дејности и на општес-
твените организации за 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/86) во, точка 2 став 2 се менува и гласи: 

„Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат 
во следните износи: 

Реден 
број Корисник 

Износ во 
САД 

долари 

1 2 3 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

Авторски организации (за автор-
ски хонорари) 
Стопанска комора на Југославија 
Туристички сојуз на Југославија 
Задружен сојуз на Југославија 
Национален одбор на СФРЈ на ме-
ѓународната трговска комора 
ССРНЈ - весници „Борба" 
Сојуз на радиоаматерите на Југо-
славија 
Други општествени организации 

1,200.000 
161.400 

3.000 
11.097 

7.684 
629.598 

450.000 
2,550.000 

ВКУПНО: 1 до 8 5,012.779" 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На организациите од став 2 на оваа точка под ред-

ниот број 8 користење на девизите им одобрува функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите на нивно барање, со тоа 
што одобрениот износ на одделна организација не може 
да биде поголем од 10.000 САД долари. Девизите во износ 
од 2,550.000 САД долари утврдени под редниот број 8 во 
точка 1 на оваа одлука претставуваат средства за резер-
ва." 

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

Е.п. бр. 413 
18 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

824. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ, бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛА-

ТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за условите и роковите под кои може 

да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезе-
ните стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/86, 
30/86 и 51/86) во точка 2 во одредбата под 7 се бришат 
зборовите: „во прекуморските земји (освен во земјите на 
Европа и земјите на Средоземјето)". 

По одредбата под 7 се додава нова одредба под 8, ко-
ја гласи: 

„8) ако кај услугите на осигурување и реосигурување 
странскиот осигурувачки завод бара додатни објасненија 
во поглед на поставеното барање за рефундација на испла-
тениот износ на штетите." 

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

О. бр. 124 
23 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

825. 
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85 и 38/86), Советот на гувернерите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
1. Во Упатството за пополнување пријави за склуче-

ните договори за надворешнотрговски промет (Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/85 и 43/86) во точка 2 по став 3 се 
додава нов став 4, кој гласи: 4 

„Ако со еден договор е предвидена испорака на пове-
ќе видови стоки што не се деливи по количина и во чие 
производство учествувале повеќе од една организација на 
здружен труд, за секој вид такви стоки што се распореду-
ваат во еден тарифен став од Списокот на стоките опфате-
ни со одделни форми на извозот и увозот, се поднесува по-
себна пријава за склучениот договор за извоз што го носи 
бројот на склучениот договор, а се разликува по регистар-
скиот број." -

2. Во точка 4 во одредбата под 24 по став 3 се додава 
нов став 4 кој гласи: 

„Ако пријавата за склучен договор за извоз се подне-
сува за истовидни стоки што ги произвеле повеќе произво-
дители, а тие стоки се неделиви по количината, во првиот 
посебен дел на оваа рубрика, се запишуваат податоците за 
единицата на мера, а во другите посебни делови на оваа 
рубрика се запишува „99";. 

Во одредбата под 25 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Ако пријавата за склучен договор на извоз се подне-
сува за истовидни стоки што ги произвеле повеќе произво-
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дители, а тие стоки се неделиви по количината, во оваа 
рубрика, во првиот посебен дел, во првото шифрено поле, 
се внесува шифрата „9", а во второто шифрено поле се за-
пишуваат податоците за вкупната количина на стоки, до-
дека кај другите посебни делови оваа рубрика не се попол-
нува;". 

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

О. бр. 123 
23 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

826. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕ-
ФЕРАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БОСАНСКА ВРБА-

ЊА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БАЊА ЛУКА 
1. Царинскиот реферат Железничка станица Босанска 

Врбања на Царинарницата Бања Лука започнува со рабо-
та на 1 октомври 1986 година. 

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

05/1 Број 6997 
22 септември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 

827. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и член 7 од Оп-
штествениот договор за условите за организирање и заед-
ничко финансирање на меѓународните спортски натпрева-
ри што се одржуваат во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/85), Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република-Југославија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Словенија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово, Собранието на град За-
греб, Сојузот за физичка култура на Југославија и Универ-
зитетскиот сојуз за физичка култура на Југославија склу-
чија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ НА XIV 
СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 

ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ 

Член 1 
Со овој општествен договор (во натамошниот текст: 

Договор) се утврдуваат обврските на учесниците на Дого-
ворот во организирањето и финансирањето на XIV свет-

ски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб 
(во натамошниот текст: УНИВЕРЗИЈАДА '87). 

Член 2 
Учесниците на Договорот констатираат: 
1) дека Меѓународната Федерација на универзитет-

скиот спорт (Р1Ѕ1Ј) и го довери организирањето на УНИ-
ВЕРЗИЈАДАТА '87 на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

2) дека УНИ В БРЗИ ЈАДАТ А '87 ќе се одржи во Загреб 
во јули 1987 година; 

3) дека УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 е спортска манифес-
тација која уште еднаш ќе го потврди меѓународниот уг-
лед на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во светот и ќе придонесе за зближување на спортистите 
- студенти и на земјите чии претставници во таа прилика 
ќе ја посетат Југославија; 

4) дека УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 е спортска манифес-
тација од југословенски карактер која бара ангажирање на 
општествените фактори во сите социјалистички републи-
ки и социјалистички автономни покраини во подготовка-
та и одржувањето на овој натпревар; 

5) дека се исполнети условите од Договорот за усло-
вите за организирање и заедничко финансирање на меѓу-
народните спортски натпревари што се одржуваат во Ју-
гославија, за учеството на федерацијата и на другите ре-
публики и автономни покраини во финансирањето на 
УНИВЕРЗИЈАДАТА '87. 

Член 3 
Учесниците на Договорот констатираат дека за фи-

нансирање на УНИ БЕРЗИ ЈАД АТА '87 во Загреб е потреб-
но да се обезбедат вкупни средства во износ од 
34.815,000.000 динари, и тоа: 
1) за изградба и адаптација на 

спортски објекти и борилишта 
што непосредно служат за 
натпревар 22.418,000.000 динари; 

2) за трошоци за подготовки и 
организација , 12.397,000.000 динари. 

Износот на потребните средства од став 1 на овој 
член е утврден врз основа на „Спортската програма на 
УНИВЕРЗИЈАДАТА '87" што ја утврди Организациониот 
комитет на седницата од 29 март 1985 година и тоа врз ос-
нова на цените од 1984 година и проценетото зголемување 
на цените и трошоците во периодот на изградбата на об-
јектите до одржувањето на УНИВЕРЗИЈАДАТА '87. Тие 
средства се дефинитивна основица за учествување на ре-
публиките и автономните покраини во финансирањето на 
УНИВЕРЗИЈАДАТА '87. 

Спецификацијата на трошоците за изградба и адапта-
ција на спортските објекти и за непосредна организација и 
одржување на УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 во Загреб се дава 
во прилогот на овој договор и претставува негов составен 
дел. 

Документацијата што се однесува на Спецификација-
та од став 3 на овој член се наоѓа во Организациониот ко-
митет и секој учесник на Договорот има право на увид во 
истата. 

Трошоците за финансирање над износот утврден во 
став 1 од овој член ќе ги поднесува организаторот на 
УНИВЕРЗИЈАДАТА '87. 

Член 4 
Износот од член 3 на Договорот го обезбедуваат, и 

тоа: 
1) градот Загреб и 

СР Хрватска 29.593,000.000 динари, односно 85%; 
2) другите репуб-

лики и автоном-
ни покраини 3.481,000.000 динари, односно 10%; 

3) од буџетот на 
федерацијата 1.741,000.000 динари, односно 5%. 

Член 5 
Износот од член 4 точка 2) на Договорот, републики-

те и автономните покраини го обезбедуваат, и тоа: 
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1) СР Босна и Херцеговина 
2) СР Македонија 
3) СР Словенија 
4) СР Србија (без териториите 

на социјалистичките автономни 
покраини) 

5) СР Црна Гора 
6) САП Војводина 
7) САП Косово 

632,200.000 динари; 
269,100.000 динари; 
692,700.000 динари; 

1.133,400.000 динари; 
96,400.000 динари; 

543,400.000 динари; 
113,800.000 динари; 

ВКУПНО: 3.481,000.000 динари. 

Учеството на републиките и автономните покраини 
од став 1 на овој член е утврдено сразмерно со уделот во 
општествениот производ на вкупното стопанство на Југо-
славија. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат 

средствата од член 5 на Договорот од изворите што сами 
ќе ги утврдат. 

Средствата од став Ј на овој член републиките и ав-
тономните покраини ќе ги уплатуваат во еднакви полуго-
дишни износи во периодот од 1986 до 1988 година. 

Средствата од буцетот на федерацијата ќе се обезбе-
дат во еднакви полугодишни износи во периодот од 1986 
до 1987 година. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни во рамките на 

I за успеш-
ИЈАДАТА 

својата надлежност да преземаат и други мерки за успеш 
но организирање и спроведување на У Н И В Е Р З " ~ 
'87. 

Член 8 
Раководењето со подготовките и одржувањето на 

УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 му се доверува на Организацио-
ниот комитет на УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 во Загреб, во кој 
се застапени претставници на сите учесници на Догово-
рот. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни правата и 

должностите на инвеститор да ги врши Организациониот 
комитет на УНИ БЕРЗИ ЈАДАТА '87 во Загреб. 

Член 10 
Измена и дополнение на Договорот може да пред-

ложи секој учесник на Договорот. 

Член 11 
Договорот се смета за склучен кога ќе го потпишат 

овластените претставници на сите учесници на Догово-
рот. 

Член 12 
Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

За Собранието на СФРЈ, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Етхем Туфо, е. р. 

За Собранието на СР 
Македонија, 

Методија Тошевски, е. р. 

За Собранието на СР 
Словенија, 

Франци Пивец, е. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Милорад Шкрбић, е. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

За Собранието на СР Црна 
Гора, 

Момчило Цемовић, е. р. 

За Собранието на САП 
Војводина, 

Недељко Миниќ, е. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Гарип Хаџини, е. р. 

За Собранието на град Загреб, 
д-р Мато Микиќ, е. р. 

За Сојузот за физичка култура 
на Југославија, 

Слободан Филиповић, е. р. 

За Универзитетскиот сојуз за 
физичка култура на 

Југославија, 
д-р Радослав Бубањ, е« р. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА 
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ЗА НЕПОСРЕДНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА УНИ В ВРЗИ ЈАД АТА '87 

ВО ЗАГРЕБ*) 
Врз основа на пресметката за изградба на спортски 

објекти за потребите на одржувањето на УНИВЕРЗИЈА-
ДАТА '87 се предвидува вкупно вложување во износ од 
34.815,000.000 динари, од што за одделни локалитети се 
предвидени износите: 

А) ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА СПОРТСКИ ОБ-
ЈЕКТИ - ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНИТЕ ВЛОЖУ-
ВАЊА 

1. СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТАР 
„ЈАРУН" 

- во илјади динари -

1.1. Земјени работи: ископ на езеро и веслачки 
патеки -изградба 1,672.000 

1.2. Објекти - изградба 568.000 
1.3. Подготовка и уредување на земјиште 

-изградба 1,441.000 
1.4. Спремишта на чамци - изградба 201.000 

В к у п н о : 3,882.000 

Намена на објектот: веслање и кајак 

2. АКАДЕМСКО СПОРТСКО ДРУШТВО 
„МЛАДОСТ" 

2.1. Пливачки-ватерполо центар - изградба 
2.2. Атлетско борилиште - изградба 
2.3. Уредување на тениски терени 
2.4. Адаптација на сали за одбојка 
2.5. Уредување на земјиште - изградба 
2.6. Уредување на пристап кон комплексот 

- изградба 
2.7. Трошоци за прибавување градежно земјиште 

2,788.000 
500.000 

56.000 
89.000 

347.000 

116.000 
40.000 

В к у п н о : 3,936.000 

Намена на објектите: тенис, атлетика, пливање 
При утврдувањето на пресметката на трошоците за изградба на 

спортски објекти, со динамичкиот план за изградба е утврдено дека 40% од об-
јектите ќе бидат изградени во 1985, $0% во 1986, а 10% во 1987 година, при 
проценетиот растеж на цените од 50% во 1985, 40% во 1986 и 30% во 1987 годи-
на. 



Страна 1642 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 октомври 1986 

3. СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТАР 
„ШАЛАТА" - ВЛОЖУВАЊА 

3.1. Базен за скокови и ватерполо - адаптација 
и доградба 1,262.000 

3.2. Тениски терени - адаптација и изградба 77.000 

В к у п н о : 1,339.000 

Намена на објектите: скокови во вода, ватерполо, тенис 

4. СТАДИОН „ДИНАМО" 

4.1. Санација и уредување на трибините 667.000 
4.2. Инфо-систем - изградба 211.000 
4.3. Обнова на атлетската патека 96.000 
4.4. Објект со просторни за дигање тегови 

и за гардероба - изградба - 193.000 
4.5. Уредување на земјиште - изградба 211.000 
4.6. Нужно уредување на стадионот (отворање 

и затворање на УНИВЕРЗИЈАДАТА '87) 174.000 

В к у п н о : 1,552.000 

Намена на објектите: отворање и затворање на УНИВЕР-
ЗИЈАДАТА '87, атлетика, фудбал 

5. ДОМ НА СПОРТОВИТЕ 

- сметачки потсистеми, опрема за електронска обработ-
ка на податоци, семафори, ТТ-опрема, копирна техни-
ка, озвучување, осветление и друго 

Претсметковната вредност 
изнесува: 

5.1. Доградба на просторот за организација 
на натпревари и адаптација на салата 1,577.000 

5.2. Уредување на околината 54.000 

3,207.000 илјади динари 

В) ТРОШОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРУЖУВАЊЕ 
НА УНИВЕРЗИЈАДАТА '87: 

- Средствата за непосредна организација и одржување 
на УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 утврдени со претсметката 
ги опфаќаат трошоците на Организациониот комитет, 
меѓународните врски и протоколот, оперативниот цен-
тар на игрите, транспортот, прес, употребата на објек-
ти, изнајмувањето на опрема, трошоците предвидени 
со Правилата на меѓународната федерација на универ-
зитет^киот спорт, отворањето и затворањето на игри-
те, опремувањето на службените лица, здравствената 
заштита на учесниците, трошоците, за аматерските ра-
ботници во функција на игрите и други трошоци пред-
видени со меѓународните правила. 

Претсметковната вредност 

на проектот изнесува: 12,397.000 илјади динари 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
- во илјади динари -

В к у п н о : 1,631.000 

а) Изградба и адаптација на спортски објекти 19,211.000 
б) Опрема и функција на одржувањето 

3,207.000 на игрите 3,207.000 
в) Трошоци на програмата и одржувањето 

12,397.000 на игрите 12,397.000 

В к у п н о : 34,815.000 

Намена на објектите: гимнастика, кошарка 

6. СПОРТСКИ САЛИ 

6.1. Изградба на спортски сали 5,199.000 
6.2. Адаптација и уредување на постојните сали 769.000 

В к у п н о : 5,968.000 

Намена на објектите: одбојка, кошарка, мечување, гимнас-
тика 

7. ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ 

Уредување на постојните фудбалски и тениски 
игралишта на кои ќе се одржат натпревари 903.000 

Намена на објектот: фудбал, тенис 

Б) ПРОГРАМАТА ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА НЕОП-
ХОДНА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ, ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 ОПФА-
ЌА: 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

821. Одлука за утврдување на предметите, количес-
твото и вредноста на предметите на кои при 
увозот се применуваат царински повластици — 1641 

822. Одлука за утврдување на предметите, количес-
твото и вредноста на предметите на кои при 
увозот се применуваат царински повластици — 1642 

823. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на девизите утврдени за потребите на оп-
штествените дејности и на општествените ор-
ганизации за 1986 година 1643 

824. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите и роковите под кои може да се одоб-
ри продолжување на рокот на наплата на изве-
зените стоки и услуги 1643 
Упатство за дополненија на Упатството за по-
полнување пријави за склучените договори за 
надворешнотрговскиот промет 1643 

826. Решение за почетокот на работата на Царин-
скиот реферат Железничка станица Босанска 
Врбања на Царинарницата Бања Лука 1644 

827. Општествен договор за организирање и финан-
сирање на XIV светски универзитетски летни 
игри во 1987 година во Загреб 1644 

В к у п н о : 903.000 825. 
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КОН КРАЈОТ НА ОКТОМВРИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

ЗБИРКА 
ПРОПИСИ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 
Автори: Проф. Радослав Р. Никетиќ 

Проф. д-р Бранислав Обренски 

Имајќи го предвид фактот дека наскоро ќе се подготвуваат плановите на организациите 
на здружен труд и на општествено политичките заедници за 1987 година со соодветна корекција 
во согласност со новите прописи на СИС, што ќе влијае врз потребата од евентуален ребаланс на 
среднорочниот план на развојот за периодот од 1986-1990, НИУ Службен лист на СФРЈ реши си-
те интегрални законски прописи за основите на системот на општественото планирање да ги печа-
ти во посебна книга со соодветни обрасци и примери. 

Книгата ќе ги содржи: Законот за основите на системот на општественото планирање и 
за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 46/85), придржните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 58/85, 61/85, 11/86 и др.) и другите законски одредби значајни за 
подготвувањето и донесувањето на планот. На овој начин целокупната законска регулатива во 
врска со подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на организациите на 
здружен труд и на општествено-политичките заедници што е регулисана со повеќе законски про-
писи и објавувана во поголеми временски интервали, ќе биде собрана на едно место. Сите овие 
прописи имаат петгодишна важност од 1986-1990. 

Со оглед на тоа дека збирката ќе биде печатена во ограничен број примероци потребно е 
сите заинтересирани организации на здружен труд, општествено - политичките заедници и други-
те органи и организации навремено да ги пријават своите потреби. 

Цена 1700 динари 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро сметка 60802-603-21943. 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 

Збирка прописи за основите на системот на општественото планирање парч. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 

Адреса 

Во , 1986 година Потпис на порачувачот, 

(М. П.) 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
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