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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за финансиското работење, 

што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 15 февруари 1989 година. 

П бр. 909 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

, СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува финансиското работење на 

правните лица со седиште во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, кои вршат дејности утврдени со 
сојузниот закон за единствената класификација на дејнос-
тите (во натамошниот текст: организацијата). 

Член 2 
Финансиското работење, во смисла на овој закон, го 

чинат: 
1) финансирањето на работењето; 
2) плаќањето и одржувањето на солвентноста; 
3) покривањето на загубите. 
Финансиското работење организацијата го уредува 

bo општ акт во согласност со законот. 

Член 3 
Се овластува Сојузот на сметководствените и финан-

сиските работници на Југославија да ги утврди начелата 
х њ финансирањето на организациите на здружен труд и 

' чнансиските стандарди. 

И. ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО 

Член 4 
Организацијата е должна во финансиското работење 

да обезбеди долгорочна финансиска стабилност заради на-
времено извршување на своите обврски. 

Член 5 
Организацијата стекнува и прибавува финансиски 

средства: 
1) со вложување на основачите; 
2) со емитување на хартии од вредност; 
3) врз основа на заеми; 
4) од домашни и странски вложувачи; 
5) од резултатите на работењето; 
6) со наменски дотации; 
7) по основ на самопридонеси и солидарност; 
8) со отстапување на даноците и придонесите; 
9) на други начини во согласност со законот. 
Со стекнувањето и прибавувањето на финансиските 

средства од став 1 на овој член се формираат трајни и по-
времени извори на финансирањето. 

Член 6 
Организацијата формира трајни извори на средства, 

и тоа: 
1) деловен фонд; 
2) фонд на вложувачите; 
3) резерви. 
Деловниот фонд се формира од почетниот деловен 

фонд, од резултатот од работењето, со пренос на деловни-
от фонд од други организации, со наменско отстапување 
на даноците и придонесите и од други извори во соглас-
ност со законот. 

Фондот на вложувачите се формира со трајните вло-
гови на правни и физички лица, од резултатот од работе-
њето и од други извори во согласност со законот. 

Учеството во фондот на вложувачите во акционер-
ското претпријатие се остварува по пат на хартии од вред-
ност, во друштвото со ограничена одговорност, командит-
ното друштво и во друштвото со солидарна одговорност 
се води како удели на членовите на друштвото, а во при-
ватното претпријатие има карактер на сопствен капитал. 

Резервите се формираат: 
- од средствата што како резерви ќе ги обезбедат ос-

новачите на организацијата; 
- од делот на добивката што им припаѓа на сопстве-

ниците на фондот на вложувачите и што тие во форма на 
резерви трајно го оставаат во организацијата. 

Резервите им припаѓаат на сопствениците на фондот 
на вложувачите сразмерно со нивните удели во ТОЈ фонд. 

Формирањето на резервите во општественото прет-
пријатие се уредува со сојузен закон. 

Член 7 
Обврските по издадени хартии од вредност, заемите 

и обврските за средства прибавени на друг начин се долго-
рочни ако рокот за враќање им е подолг од една година а 
краткорочни, ако рокот за враќање им е до една година. 

Член 8 
Начинот на стекнување средства од трајни извори, 

условите и начинот на прибавување средства со засновање 
на долгорочни и краткорочни обврски, се уредуваат со оп-
штиот акт и со договорот во согласност со законот. 

III. ПЛАЌАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОЛВЕНТНОСТА 

Член 9 
Организацијата врши паричен промет преку сметка-

та кај организацијата што со сојузен закон е овластена за 
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вршење на платен промет (во натамошниот текст: органи-
зација за платен промет). 

Член 10 
Организацијата е должна парите во готово по кој и 

да било основ да ги уплати истиот ден на својата сметка, а 
најдоцна наредниот работен ден. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
местото на наплата е оддалечено од седиштето на над-
лежната организација за платен промет, на банката или 
поштата, организацијата може да одлучи примените пари 
да ги уплатува на сметката во определени периоди кои не 
можат да бидат подолги од пет работни дена. 

Член 11 
Организацијата може за плаќање во готово да подига 

од сметката и да држи во својата благајна готови пари до 
височина на благајничкиот максимум. 

Височината на благајничкиот максимум ја утврдува 
организацијата во согласност со општиот акт. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
условите и начинот на наплата, располагањето и плаќање-
то со готовите пари, како и соодветната казнена заштита 
за непридржувањето кон овие прописи. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ги пропишу-
ва условите и начинот за плаќање со готови пари за воени-
те единици и воените установи. 

Член 12 
Организацијата е должна да ги намирува обврските 

во договорениот односно во пропишаниот рок, преку сво-
ите сметки, со налог за пренос и со други инструменти на 
плаќање предвидени со прописите со кои се уредува пла-
ќањето односно работењето со хартиите од вредност. 

Организацијата може да ги плаќа меѓусебните обвр-
ски со пребивање, под условите и на начинот со кои се уре-
дуваат облигационите односи. 

Организацијата која меѓусебните обврски ги намири-
ла со пребивање, како и со пренос на хартии од вредност, 
е должна на крајот од месецот да и достави на надлежната 
организација за платен промет податоци за намирените 
обврски на начинот од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 13 
Организацијата е должна налозите за плаќање на си-

те втасани ненамирени обврски да и ги. поднесе на над-
лежната организација за платен промет најдоцна на денот 
на втасувањето на обврските за плаќање. 

Надлежната организација за платен промет е должна 
да ги прими поднесените налози за плаќање и да го завери 
датумот и часот на приемот. 

Член 14 
Ако организацијата нема на сметките доволно сред-

ства за исплата на сите налози односно нема основ за на-
плата, плаќањето се врши според следниот редослед: 

1) данокот на промет wдругите давачки што органи-
зацијата врз основа на пропис ги наплатила покрај цената 
на производите, стоките или услугите за сметка на оп-
штествено-политичките заедници и на други организации, 
надоместите и другите примања на работниците што се 
остваруваат од друга организација и заедница, а се испла-
туваат преку сметката на организацијата; 

2) бруто личните доходи до височина на законски за-
гарантираните лични доходи и обврските спрема фондо-
вите на заедничките резерви на општествено-политичките 
заедници по основ на користењето на средствата за испла-
та на загарантираните лични доходи; 

3) извршните судски одлуки, извршните одлуки и ре-
шенија за казните, другите извршни решенија, налозите и 
конечните решенија на контролните органи (основи за на-
плата) и налозите по основ на обврски спрема странство; 

4) бруто личните доходи по основ на тековниот труд, 
обврските по основ на прометот на стоки и услуги, об-
врските по кредити, царините и царинските давачки, об-
врските по основ на поврат на вложени и здружени сред-

ства и надоместите за стопанисување со вложени и 
здружени средства; 

5) другите обврски. 
I 

Член 15 
Надлежната организација за платен промет води еви-

денција за редоследот на приемот на основите за наплата 
и на налозите за плаќање со ист приоритет според денот и 
часот на нивниот прием и по тој редослед ги извршува, а 
на барање од доверителот го известува за редоследот на 
наплатата на неговото побарување. 

Член 16 
Доверителот може да договори должникот да му пре-

даде меница, чек, банкарска гаранција или плаќањето да 
го обезбеди на друг начин во согласност со законот со кој 
се уредуваат облигационите односи. 

Местото, времето и начинот на предавање на инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето од став 1 на овој 
член се утврдуваат спогодбено. 

Член 17 
Освен инструментите од член 16 на овој закон, 

должникот може за обезбедување на плаќањето да му вра-
чи на доверителот налог за пренос со запишан датум на 
втасувањето (акцептен налог). 

Акценти иот налог го заверува доверителот и го под-
несува до надлежната организација за платен промет нај-
доцна на денот на втасувањето. 

Член 18 
Организацијата е инсолвентна ако нема доволно па-

рични средства за намирување на сите втасани обврски од 
член 14 на овој закон. 

Член 19 
Надлежната организација за платен промет е должна 

да ја извести заинтересираната организација за состојбата 
и движењето на солвентноста на определена организација. 

Член 20 
Организацијата која е инсолвентна 30 дена непреки-

нато, или 30 дена со прекини во изминати 45 дена, е 
должна во рок од наредните 15 дена од 30-тиот ден на ин-
солвентноста да одржи состанок со доверителите заради 
порамнување или одлагање на рокот за плаќање на об-
врските. 

Иницијатива за вонсудско порамнување или за одла-
гање на рокот за плаќање на обврските доверителите 
можат да му дадат на должникот без оглед на времето на 
траење на инсолвентноста. 

Член 21 
Ако не се одржи состанок со доверителите во рокот 

од член 20 на овој закон односно ако не се отстрани инсол-
вентноста со отпис на побарувањата или на друг начин, 
должникот или доверителите можат да поднесат пријава 
до надлежниот суд заради покренување на постапка за 
стечај. 

Член 22 
Ако организацијата е инсолвентна непрекинато 60 де-

на или 60 дена со прекини во изминати 75 дена, надлежна-
та организација за платен промет е должна без одлагање 
да поднесе пријава до надлежниот суд за покренување на 
постапка за стечај. 

IV. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ 

Член 23 
Загубата од претходната година, по правило, се Ш 

крива во тековната година. 
Загубата се покрива со расположивите средства 1 

резервите, со средства на резервите на други организам 
или со средства од други фондови формирани за покри! 
ње на загубите, со дотации, со отпишување на побарув; 
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н,ата од страна на доверителите и со распределба на до-
бивката, врз товар на сопствениот капитал, како и со от-
пишување во стечајната постапка врз товар на деловниот 
фонд. 

Како доказ за покривање на загубата служи докумен-
тот за извршената уплата, за извршената наменска рас-
пределба на сопствената добивка односно документите за 
отпишување на побарувањата на деловниот фонд и на 
сопствениот капитал. 

Член 24 
Организацијата е должна во рок од 30 дена од денот 

на поднесувањето на годишната пресметка да утврди да-
ли настанатата загуба го загрозува успешното работење и 
доведува до инсолвентност. Ако го утврди тоа, должна е 
да покрене постапка за санација или стечајна постапка. 

Во постапката за санација организацијата ги отстра-
нува причините за загубата, а финансиски се санира првен-
ствено со зголемување на трајните извори на финансира-
ње. Во финансиската санација можат да учествуваат и до-
верителите со претворање на сопствените побарувања или 
на дел од сопствените побарувања во трајни извори и на 
друг начин. 

Организацијата е должна да поведе стечајна постапка 
ако вкупната непокриена загуба според годишната пре-
сметка достигне 50% од трајните извори. 

Ако општественото претпријатие не ги спроведе мер-
ките од ст. 1 и 3 на овој член во рок од 90 дена од денот на 
поднесувањето на годишната пресметка, надлежниот ор-
ган на општествено-политичката заедница или банката 
доверител поднесува пријава до надлежниот суд за покре-
нување на стечајна постапка, ако не се преземени други 
мерки во согласност со законот. 

Член 25 
Организацијата што ќе искаже непокриена загуба во 

работењето според годишната пресметка, од денот на 
поднесувањето на годишната пресметка до денот додека 
не ја покрие загубата или додека не утврди дека во теков-
ната година работи без загуба, може да им исплатува бру-
то лични доходи на работниците според својот самоупра-
вен општ акт а најмногу до износот што ќе го утврди во 
височина од 90% од просечниот бруто личен доход по ра-
ботник во таа организација за претходната година што го 
пресметала според самоуправниот општ акт, зголемен за 
процентот на растежот на просекот на трошоците на 
животот во пресметковниот период во однос на просекот 
на трошоците на животот во претходната година во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
приватното претпријатие, дуќанот, земјоделското Стопан-
ство и претпријатие за вработување на инвалиди. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите го пропишува 
начинот на составување на пресметката на средствата за 
исплата на бруто личните доходи во согласност од одред-
бата на став 1 од овој член. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со парична казна од 4,500.000 динари до 45,000.000 

динари ќе се казни за стопански престап правното лице: 
1) ако не го врши паричниот промет преку сметката 

кај надлежната организација за платен промет (член 9); 
2) ако во рокот не ги уплатува готовите пари на соод-

ветната сметка (член 10); 
3) ако во благајната држи пари над височината на 

благајничкиот максимум (член 11 став 1); 
4) ако до денот на втасувањето не и ги поднесе на 

надлежната организација за платен промет налозите за 
плаќање на втасаните ненамирени обврски (член 13 став 
1); 

5) ако во договорениот рок не му ги предаде на дове-
рителот инструментите за обезбедување на плаќањето 
пропишани со овој закон (чл. 16 и 17); 

6) ако во пропишаниот рок не свика состанок со дове-
рителите (член 20); 

7) ако исплати лични доходи над пропишаните во 
случај на искажување загуба (член 25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 250.000 до 2,500.000 динари. 

Член 27 
Покрај казната за стопански престап од член 26 став 

1 точка 4 на овој закон, судот може да му изрече на одго-
ворното лице заштитна мерка забрана на вршењето на фи-
нансиски работи и раководењето со тие работи, како и на 
располагањето со финансиски средства. 

Член 28 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во надлежната орга-
низација за платен промет: 

1) ако не ги прими поднесените налози за плаќање 
(член 13 став 2); 

2) ако плаќањето не го извршува според редоследот 
пропишан со овој закон (член 14); 

3) ако не го извести доверителот за редоследот на на-
платата на неговото побарување (член 15); 

4) ако не ја извести заинтересираната организација за 
состојбата и движењето на солвентноста (член 19); 

5) ако во пропишаниот рок не поднесе пријава до 
надлежниот суд за покренување на постапка за стечај 
(член 22). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
По исклучок од одредбата на член 22 од овој закон, 

надлежната организација за.платен промет во 1989 година 
ќе му поднесе пријава на надлежниот суд за покренување 
на постапка за стечај, ако организацијата е инсолвентна 90 
дена или 90 дена со прекини во изминати 120 дена. 

Член 30 
Одредбите на чл. 24 и 25 од овој закон не се примену-

ваат на организацијата чии цени на производите или на 
услугите биле под непосредна општествена контрола нај-
малку три месеци во годината во која искажала загуба се 
до 1991 година. 

Член 31 
Организацијата што не ја покрила загубата искажана 

според завршната сметка за 1987 година а која во 1988 го-
дина пресметувала и исплатувала бруто лични доходи 
според одредбата на член 269г од Законот за санација и 
престанок на организациите на здружен труд, бруто лич-
ните доходи за јануари 1989 година може да ги исплати 
најмногу до износот што ќе го утврди во височина од 95% 
од просечниот бруто личен доход пресметан по работник 
во таа организација за 1988 година, зголемен за процентот 
на растежот на трошоците на животот во јануари 1989 го-
дина во однос на просекот на трошоците на животот во 
1988 година во СФРЈ или во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 32 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

стануваат да важат: 
1) Законот за проширената репродукција и за мина-

тиот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82); 
2) Законот за пс^ребните услови за давање и користе-

ње на кредити и гаранции за инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 70/85); 

3) одредбите на чл. 94, 105 и 113 на Законот за 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/84, 72/86, 74/87, 37/88 и 
61/88); 

4) одредбите на чл. 10 до 102 на Законот за санација и 
престанок на организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88), кои се од-
несуваат на уредувањето на претсанационата постапка и 
на условите и постапката за санација. 

Член 33 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корис-

ниците на општествени средства („Службен лист на 
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СФРЈ“, бр. 60/75, 2/76, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 
70/84,24/86 и 34/86) престанува да важи на 30 април 1989 
година. 

По престанокот на важењето на Законот за обезбеду-
вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства ќе се врши наплата на инструментите за обезбе-
дување на плаќањето издадени по тој закон според роко-
вите на втасаноста. 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, освен одредби-
те на чл. 16 и 17, што се применуваат од 1 мај 1989 година. 

94. 
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 БАНКИТЕ И 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за банките и другите финанси-

ски организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 15.февруари 1989 година. 

П бр. 910 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Банката е самостојна самоуправна финансиска орга-

низација која врши депозитон, кредитни и други банкар-
ски работи во согласност со закон. 

Банката може да се занимава и со банкарски работи 
со странство, под условите утврдени со сојузен закон. 

Член 2 
Банката самостојно врши дејност заради остварува-

ње на добивка а врз начелата на ликвидност, сигурност и 
рентабилност. 

Банката и другата финансиска организација се носи-
тели на сите права, должности, обврски и одговорности во 
правниот промет во однос на општествените и на сите 
други средства со кои располагаат и што ги користат во 
согласност со природата и намената на финансиските 
средства. 

Банката и другата финансиска организација самос-
тојно ги определуваат начинот и формата на организира-
ње, поврзување и својата дејност според условите на паза-
рот и остварувањето на добивка, во согласност со одред-
бите на овој и на други закони. 

Член 3 
Врз работењето на банката и на другата финансиска 

организација се применуваат одредбите на други закони, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

I. БАНКИ 

1. Основање и работење на банката 

1.1. Основање на банката 

Член 4 
Банка основаат општествените правни лица (во ната-

мошниот текст: основачи на банката) со усвојување на од-
лука за основање на банката и со вложување на средства 
во основачкиот фонд на банката. 

Со одлуката за основање на банката се определува 
минималниот износ на парични средства што секој осно-
вач е должен да го вложи во основачкиот фонд на банката, 
Со тоа што паричниот дел на основачкиот фонд не може 
да биде помал од шест милијарди динари. 

Височината на минималниот паричен износ на осно-
вачкиот фонд на банката што се основа ја утврдува На-
родната банка на Југославија секоја година заради зачуву-
вање на реалната вредност на износот на средствата од 
став 2 на овој член. 

Член 5 
Банката може да се основа и како специјализирана 

банка за вршење на определени банкарски работи или за 
вршење на работи во определена дејност, под условите ут-
врдени со овој закон и со одлуката за основање на специја-
лизирана банка,. 

Член 6 
Основачите на банката формираат основачки одбор 

на банката. 
Основачкиот одбор на банката ги презема сите деј-

ствија потребни за одржување на основачкото собрание на 
банката, ги подготвува одлуката за основање на банката и 
програмата за деловната активност на банката и го свику-
ва основачкото собрание. 

'Основачкиот одбор ги подготвува и предлогот на 
статутот на банката, предлогот за именување на членови-
те на извршниот одбор и вршител на должноста директор 
на банката и предлогот на актите за деловната политика 
на банката. 

Свикувањето на основачкото собрание на банката и 
условите за учествување во основањето на банката се обја-
вува под условите и на начинот што се утврдени со одлу-
ката за основање на банката. 

Основачкиот одбор на банката е должен, истовреме-
но со објавувањето на свикувањето на основачкото собра-
ние на банката и на условите за учествување во основање-
то на банката, да ја извести Народната банка на Југосла-
вија за намерата за основање на банка и да и достави до-
каз дека банката ги исполнува условите за основање. 

Под докази од став 5 на овој член се сметаат одлуки-
те на надлежниот орган на основачите на банката за осно-
вањето на банката и одлуката за височината на средствата 
што ќе се уплатат во основачкиот фонд на банката. 

Народната банка на Југославија, врз основа на проце-
на на доказите од претходниот став, дава потврда дека се 
исполнети условите за основање на банката. 

Член 7 
Банката се основа на основачкото собрание на банка-

та, кое ја донесува одлуката за основање на банката. 
Одлука за основање на банка не може да се донесе без 

потврда од Народната банка на Југославија за исполнува-
њето на условите за основање на банката. 

Основачите на банката учествуваат во работата на 
основачкото собрание на банката преку своите делегати. 

Член 8 
Со одлуката за основање на банката се утрдуваат 

особено: 
1) називите на општествените правни лица - основа-

чи на банката; 
2) називот и седиштето на банката; 
3) видот ма банката и целите поради кои се основа 

банката; 
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4) депозитните, кредитните и другите банкарски ра-
боти што ги врши банката; 

5) вкупниот износ на фондовите што го обезбедуваат 
основачите на банката, како и обврските на секој одделен 
основач во однос на формирањето на фондовите; 

6) рокот до кој основачите на банката се должни да ги 
упатат средствата во фондовите; 

7) критериумите за распределба на добивката; 
8) меѓусебните односи, правата и одговорностите на 

основачите на банката, начинот на поднесување на ризи-
ците од работењето на банката, како и начинот на покри-
вањето на загубите на банката; 

9) мерките и одговорностите за обезбедување ликвид-
носта на банката; 

10) правата, обврските и одговорностите на лицата 
со својство на основачи на банката; 

11) начинот на управување и одговорноста за работе-
њето на банката; 

12) надлежноста на органот на управување и начинот 
на неговото одлучување; 

13) условите и начинот на пренос на хартиите од 
вредност што вложувачите ги добиваат за средствата 
вложени во банката; 

14) условите за стекнување и престанување од право-
то на основач и условите за истапување од банката; 

15) условите за престанување на работата на банката 
- ако не постои економски интерес за натамошно работеа 
ње на банката; 

16) постапката и односите на основачите на банката 
во случај на присоединување на банката кон друга банка 
или спојување на банката со друга банка. 

Член 9 
Основачкото собрание на банката ги донесува одлу-

ката за основање и статутот на банката, го избира привре-
мениот извршен одбор, го именува вршителот ,на 
должноста директор на банката, ја утврдува деловната по-
литика на банката и ги врши другите работи неопходни за 
почнување на работата на банката. 

Актите од став 1 на овој член основачкото собрание 
ги донесува со двотретинско мнозинство на гласовите на 
сите основачи. 

Основачкото собрание може да им ги ограничи ов-
ластувањата на привремениот извршен одбор и на врши-
телот на должноста директор на банката. 

Член 10 
Привремениот извршен одбор на банката е должен 

во рок од шеесет дена од денот на донесувањето на одлу-
ката за основање на банката, да свика редовно собрание на 
банката на кое, согласно со одредбите на овој закон, се из-
бира извршниот одбор на банката, се покренува постапка 
за именување на директор на банката, се утврдува делов-
ната политика на банката и се вршат другите работи што 
спаѓаат во делокругот на собранието на банката. 

Член 11 
Со статутот на банката се утврдуваат: 
1) организацијата и начинот на работењето на банка-

та; 
2) надлежноста и делокругот на собранието на банка-

та; 
3) правата, обврските и одговорностите на работни-

ците што вршат работи односно задачи со посебни овлас-
тувања и одговорности во банката; 

4) надлежноста на органот на управување и начинот 
на одлучување во органите на банката; 

5) овластувањата за потпишување и застапување на 
банката; 

6) начинот на донесување на општите и на поединеч-
ните акти на банката; 

7) начинот на вршење на внатрешната контрола на 
банката; 

8) другите организациони прашања во врска со рабо-
тењето на банката; 

9) одредби за работната заедница на банката. 

Член 12 
Банка можат да основат најмалку 10 основачи што ќе 

вложат парични средства во основачкиот фонд на банката, 
во височина и на начин што се утврдени со одлуката за ос-
новање на банката. 

Член 13 
Другите лица што дополнително ќе вложат средства 

во основачкиот фонд на банката и што ќе ја прифатат од-
луката за основање на банката го стекнуваат својството на 
основачи, со правата, обврските и одговорнотите утврде-
ни со таа одлука односно со статутот на банката. 

Под друго лице од став 1 на овој член се смета оп-
штественото правно лице, другото домашно правно и фи-
зичко лице и странското правно и физичко лице. 

Член 14 
Банката е правно лице. Права, обврски и одговорнос-

ти, на банката се утврдуваат со овој закон, со други сојуз-
ни закони и со одлуката за основање на банката. 

Со статутот на банката може да им се пренесе на де-
лови на банката во надлежност да вршат определени ра-
боти во правниот промет со трети лица. 

t 
Член 15 

Банката го стекнува својството на правно лице со 
уписот во судскиот регистар. 

Пријавата за упис во судскиот регистар се поднесува 
во рок од петнаесет дена од денот на донесувањето на од-
луката за основање на банха. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар се подне-
суваат: 

1) одлуката за основање на банката; 
2) статутот на банката; 
3) доказ дека се уплатени средствата од член 4 на овој 

закон на привремената сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство; 

4) потврда од Народната банка на Југославија од 
член 6 на овој закон; 

5) други исправи, согласно со прописите за уписот во 
судскиот регистар. 

Во судскиот регистар се запишуваат и деловите на 
банката, во согласност со прописите за уписот во судскиот 
регистар. 

1.2. Работење на банката 

Член 16 
Банката работи со средствата вложени во нејзините 

фондови, со средствата на депозити, замените кредити и 
со другите средства прибавени на пазарот на парите и на 
пазарот на хартиите од вредност или во странство. 

Банката е должна обемот на своето работење да го 
врши зависно од височината на вложените средства во ос-
новачкиот фонд на банката и од височината на средства 
на резервите. 

Банката е должна обемот и височината на своите ри-
зични пласмани да ги одржува во рамките на пропишани-
от мулт5:шЈикатор на основачките средства, да се при-
држува кон одредбите за големиот и најголемиот можен 
кредит на еден заемопримач и за вкупниот износ на голе-
мите кредити, како и кон другите пропишани правила на 
работењето. 

Како кредит со ризик во поглед на обемот, во смисла 
и на овој закон, се смета кредитот или износот на креди-
тот односно на другите побарувања и гаранциите дадени 
на одделен заемопримач кој надминуваа 15%, но не повеќе 
од 20% од основачкиот фонд на банката. 

Народната банка на Југославија во рок до 6 месеци 
од денот на влегувањето на овој закон во сила ќе ги про-
пише поблиските услови за примена на одредбите на ст. 2, 
Зв и 4 од овој член и ќе утврди кои пласмани на банките се 
сметаат како ризични односно како неризични пласмани, 
водејќи сметка и за структурата на депозитите и на плас-
маните на банката. 
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Член 17 
Банката може да работи од свое име и за своја смет-

ка, од свое име а за сметка на други лица и од име и за 
сметка на други лица. 

Член 18 
Банката може да се занимава со депозитни, кредитни 

и други банкарски работи, во согласност со сојузниот за-
кон. 

Под работи од став 1 на овој член се сметаат особе-
но: 

1) примањето на сите видови парични депозити (де-
позитна работа); 

2) давањето и земањето кредити (кредитна работа); 
3) девизните и девизно-валутните работи; 
4) купувањето на меници и чекови (дисконтна рабо-

та); 
5) емисијата на хартии од вредност и издавањето на 

парични картички (емисиона работа); 
6) чувањето и управувањето со средствата и хартиите 

од вредност (депо работа); 
7) купувањето и продажбата на хартии од вредност за 

други (ефективна работа); 
8) издавањето емства, гаранции, авали и други форми 

на емство (гаранциска работа); 
9) вршењето на определени работи на платниот про-

мет. 

Член 19 
Банката ги прима сите видови депозити во домашни 

и во странски средства за плаќање како депозити по виду-
вање или орочени депозити, со отказен рок и без отказен 
рок, без намена или со посебна намена од општествените 
правни лица, од граѓанските правни лица, од граѓаните, 
од странските правни и физички лица, со уплата врз осно-
ва на договор или на обврска за депонирање утврдена со 
закон, како и непарични депозити, а во согласност со овој 
и со други закони и со одлуката за основање на банката. 

Со актот за депонирање од став 1 на овој член по-
блиску се утврдуваат условите за депонирање и повлеку-
вање на средствата. 

Член 20 
Банката ги прима штедните влогови и депозитите од 

граѓаните и од граѓанските правни лица во динари и во 
странска валута. 

Податоците за штедните влогови и за сите депозити 
на граѓаните се деловна тајна на банката и можат да се со-
општуваат само на писмено барање од судот, ако спрема 
сопственикот на штедниот влог или на депозитот е пове-
дена судска постапка. 

Член 21 
Со актите на деловната политика банката ги утврду-

ва начинот и условите за прием и повлекување на динар-
ските и девизните штедни влогови и депозитите. 

Член 22 
Банката односно друга финансиска организација 

може да ги води жиро-сметките на граѓаните и на граѓан-
ските правни лица и тековните и другите сметки на граѓа-
ните и по тие сметки да врши платен промет за сметка на 
сопствениците на таквите сметки, во согласност со овој за-
кон и со други прописи. 

Претпријатијата, другото правно лице и општестве-
но-политичката заедница, за наплата на побарувања од 
граѓаните се должни да го примат чекот издаден врз товар 
на тековната сметка на граѓанинот. 

Член 23 
Податоците за работањето на граѓаните преку жиро-

-сметките и тековните сметки се деловна тајна на банката 
односно на другата финансиска организација. 

Податоците за работењето на граѓаните преку жиро-
-сметките можат да се соопштуваат само на писмено бара-
ње од судот или од финансискиот орган на општествено-
-политичката заедница. 

Податоците за работањето на граѓаните преку теков-
ната сметка можат да се соопштуваат само во согласност 
со одредбата на член 20 од овој закон. 

Член 24 
Банката односно другата финансиска организација, 

врз основа на средствата на тековната сметка односно на 
девизната сметка и на депозитот, може да им издава па-
рични картички на граѓаните. 

Член 25 
Паричната картичка е инструмент за безготовински 

начин на плаќање во земјата и во странство, кој гласи на 
име и не може да се пренесува. 

Член 26 
Издавачот на парични картички го гарантира плаќа-

њето по картичките, го организира прифаќањето на па-
ричните картички и го пропишува начинот на плаќање и 
наплата по основ на тие картички. 

Член 27 
Банката односно другата финансиска организација 

може да издава хартии од вредност од свое име и за своја 
сметка, од свое име и за сметка на други лица и од име и 
за сметка на други лица. 

Издавањето и прометот на хартии од вредност се 
вршат во согласност со сојузниот закон и со одлуките на 
собранието на банката. 

Член 28 
Банката односно другата финансиска организација 

може да купува хартии од вредност и да дава кредити врз 
подлога на хартиите од вредност што ги издале претпри-
јатија, други правни лица и странски правни лица, во сог-
ласност со сојузниот закон и со одлуката на собранието на 
Банката. 

Член 29 
Банката односно другата финансиска организација, 

по основ на издавањето и купувањето на хартии од вред-
ност од чл. 27 и 28 на овој закон, учествува во прометот на 
хартии од вредност на пазарот на пари и на пазарот на 
хартии од вредност. 

Член 30 
Банката односно другата финансиска организација 

може да зема кредити од домашни и странски лица и да 
им дава кредити на тие лица, во согласност со законот и 
со актите на деловната политика на банката. 

Кредит може да му се дава на странско лице под ус-
ловите утврдени со сојузен закон. 

Член 31 
За вршењето на депозитни, кредитни, посреднички и 

други банкарски работи банката самостојно ги утврдува и 
договара каматите и надоместите односно учеството во 
добивката од работите во кои вложува свои средства врз 
принципот на заедничко вложување. 

Член 32 
Банката односно другата финансиска организација 

може да прима на чување хартии од вредност, предмети од 
злато и од други благородни метали, накит и други пред-
мети. 

Банката односно другата финансиска организација ги 
утврдува поблиските услови за вршење на работите од 
став 1 на овој член. 

2. Фондови во банката 

Член 33 
Банката има: 
1) основачки фонд; 
2) резерви на банката. 
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За вршењето на своите работи банката може да фор-
мира и други фондови, ако е тоа предвидено со одлуката 
за основање на банката или со статутот на банката. 

Член 34 
Основачкиот фонд на банката се формира од 

вложените парични средства на основачите на банката и 
од вложените парични средства на други лица, во соглас-
ност со одлуката за основање на банката или со одлуките 
на собранието на банката. 

За вложените средства во основачкиот фонд основа-
чите добиваат соодветни хартии од вредност, во соглас-
ност со сојузниот закон и со одлуката за основање на бан-
ката. 

Член 35 
Банката го користи основачкиот фонд за вршење на 

банкарски работи, за вложување во фондовите на друга 
банка или на друга финансиска организација што таа бан-
ка ги основала, како и за покривање на ризиците по иско-
ристувањето на средствата на резервите. 

Основачкиот фонд банката може да го користи и за 
други намени, во согласност со актите на својата деловна 
политика. 

Член 36 
Основачите на банката и другите лица што вложиле 

средства во основачкиот фонд на банката не можат да ги 
повлекуваат средствата вложени во тој фонд. 

Член 37 
Заради покривање на ризиците од работењето на бан-

ката се формираат резерви на банката. 
Резервите на банката се формираат од делот на до-

бивката што банката ќе ја оствари со своето работење, врз 
основа на одлука на собранието на банката. 

Член 38 
Средствата на резервите на банката се сопствени 

средства на банката и се користат за отпис на ненаплати-
вите побарувања, за покритие на загубите што произлегу-
ваат од работењето на банката и од другите ризици. 

Банката може резервите да ги користи и за други на-
мени, во согласност со актите на деловната политика на 
банката. 

3. Управување со банката и органи на банката 

Член 39 
Со банката управуваат основачите на банката, завис-

но од височината на вложените средства во основачкиот 
фонд, во согласност со одлуката за основање на банката 
односно со статутот на банката. 

Со банката управуваат и другите лица што го стекна-
ле својството на основач во'согласност со правата, об-
врските и одговорностите утврдени со одлуката за основа-
ње односно со статутот на банката. 

Со статутот на банката можат да им се ограничат оп-
ределени права на управување на основачите што не ги из-
вршуваат обврските предвидени со одлуката за основање 
на банката, како и другите обврски спрема банката, за вре-
мето додека тие обврски не ги извршат. 

Член 40 
Орган на управувањето со банката е собранието на 

банката. 
Собранието на банката го сочинуваат делегатите на 

основачите на банката односно основачите непосредно. 
“ Бројот на членовите на собранието и начинот на ни-

вниот избор се утврдуваат со одлуката за основање на 
банката. 

Член 41 ^ 
Собранието на банката, особено: 
1) утврдува дека е усвоена одлуката за основање на 

банката: 
2) ја утврдува деловната политика на банката; 
3) го донесува статутот на банката; 

4) го разгледува и усвојува извештајот за работата на 
банката; 1 

5) ја усвојува завршната сметка на банката и одлучу-
ва за употребата и распоредувањето на остварената до-
бивка односно за покривањето на загубите;. 

6) одлучува за зголемувањето на основачкиот фонд 
на банката; 

7) одлучува за издавањето на сопствени хартии од 
вредност и за купувањето на хартии од вредност; 

8) го утврдува договорот за меѓусебните права, обвр-
ски и одговорности на банката и на работната заедница на 
банката; 

9) ги именува членовите на извршниот и на надзорни-
от орган на банката; 

10) одлучува за статусните промени и за престанокот 
на банката; 

11) го именува и го разрешува директорот на банка-
та. 

При разгледувањето и усвојувањето на извештајот за 
работењето на банката може да се постави прашањето за 
довербата на сите или на одделни органи од точка 9 на 
овој член, како и на директорот на банката. 

Член 42 
Собранието на банката донесува одлуки според по-

стапката и на начинот што се утврдени со статутот на бан-
ката. 

Член 43 
Извршен орган на собранието на банката е извршни-

от одбор. 
Со статутот на банката може да се предвиди форми-

рање на други тела и да се утврдат нивната надлежност, 
правата, должностите и одговорностите. 

Член 44 
Собранието на банката ги избира членовите на из-

вршниот одбор од редот на основачите и на други лица. 
Во актот за основање на банката може да се определи 

определен број членови на извршниот одбор кои се работ-
ници на банката со посебни овластувања и одговорности. 

Со статутот на банката се утврдуваат составот, бро-
јот на членовите и делокругот на извршниот одбор на бан-
ката. 

Член 45 
Формирањето, составот и надлежноста на кредитни-

от одбор се уредуваат со статутот на банката. 

Член 46 
Надзорниот одбор на банката го следи и контролира 

работањето на банката преку активностите на извршниот 
одбор, на директорот на банката, на кредитниот одбор и 
на стручната служба и за тоа му поднесува извештај и му 
дава предлози на собранието на банката. 

Со статутот на банката се утврдува составот и бројот 
на членовите на надзорниот одбор на банката. 

Надзорниот одбор на банката именува собрание на 
банката. 

Член 47 
Банката има директор на банката. 
Директор на банката именува собранието на банката 

врз основа на јавен конкурс, во согласност со статутот на 
банката. 

Со статутот на банката може да се предвиди собрани-
ето на банката да именува и други работници со посебни 
овластувања и одговорности. 

Правата, обврските и одговорностите ра директорот 
на банката се утврдуваат со статутот на банката. 

Со статутот на банката се определува кои работи од 
својот делокруг директорот на банката може да ги пренесе 
на другите работници со посебни овластувања и одговор-
ности. 

Член 48 
Директорот на банката: 
1) ја претставува и застапува банката; 



Страна 256 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 февруари 1989 

2) ги извршува одлуките на собранието и на извршни-
от одбор на банката односно се грижи за нивното спрове-
дување; 

3) покренува иницијатива и дава предлози за унапре-
дување на работењето на банката; 

4) ја организира и раководи работата на работната 
заедница на банката. 

Член 49 
Директорот на банката е одговорен за законитоста на 

работањето на банката. 
Директорот на банката му е одговорен за својата ра-

бота на собранието на банката. 

4. Работна заедница на банката 

Член 50 
За вршење на стручните, административните, по-

мошните и на други работи во банката можат да се фор-
мираат една или повеќе работни заедници на банката. 

Меѓусебните права, обврските и одговорностите на 
банката и на работната заедница се утврдуваат со дого-
вор. 

Со статутот на банката поблиску се уредуваат стату-
сот на работната заедница, правата, обврските и одговор-
ностите на работниците во работната заедница, внатреш-
ната организација, начинот на избор на работниците со 
посебни овластувања и одговорности, како и правата и 
должностите на директорот на банката спрема работната 
заедница. 

Член 51 
Доколку најдат дека некоја одлука на органите на 

банката е спротивна на законот или на прописот донесен 
врз основа на законот или дека според својата содржина е 
таква што може да ја загрози ликвидноста на банката, ра-
ботниците на работната заедница што имаат посебни ов-
ластувања и одговорности се должни за ова писмено да ги 
предупредат органите на банката. 

5. Утврдување на приходите is на добивката на банката 

Член 52 
Банката ги утврдува приходите и ја врши нивната 

распределба во согласност со сојузниот закон. 
Од остварениот приход банката ги покрива нејзините 

расходи и обезбедува средства за работната заедница, во 
согласност'со сојузниот закон. 

Член 53 
Делот на приходите од работењето на банката, по за-

вршната сметка, што ќе преостане по намирувањето на 
расходите на банката и издвојувањето на средствата за ра-
ботната заедница, банката го искажува како остварена до-
бивка. 

Добивката од став 1 на овој член, врз основа на одлу-
ка на собранието на банката, се распоредува на: 

1) дел за резерви на банката; 
2) дел што се распоредува на основачите, сразмерно 

со средствата што се вложени во основачкиот фонд; 
3) дел што може да се вложува во други фондови на 

банката. 
Работната заедница на банката може да учествува во 

добивката на банката врз основа на одлука на собранието 
на банката. 

Член 54 
Ако приходот на банката по завршната Сметка не е 

доволен за покривање на нејзините расходи и за издвојува-
ње на средствата за работната заедница, банката искажува 
загуба од работењето. 

Член 55 
За височината на загубата од работењето на банката 

се намалуваат трајните извори на средствата на банката и 
тоа прво резервите на банката, а потоа основачкиот фонд 
на банката. 

Ако поради покривање на загуба се намалат трајните 
извори на средства на банката за повеќе од 50%, Народна-
та банка' на Југославија покренува постапка за стечај на 
банката. 

Член 56 
Работната заедница на банката стекнува доход завис-

но од придонесот на работната заедница во резултатите 
на работењето на банката, во согласност со договорот од 
член 50 на овој закон. 

Со договорот од член 50 на овој закон се утврдуваат 
критериумите и мерилата за стекнување на доходот на ра-
ботната заедница, според обемот на работите и резултати- ' 
те од работењето, во согласност со распределбата на сред-
ствата за лични доходи и на средствата за заедничка по-
трошувачка на работниците во работната заедница на 
банката. 

6. Ликвидност на работењето, солвентност и стечај на 
банката 

Член 57 
Банката е должна да ја одржува ликвидноста на рабо-

тењето и сопствената солвентност. 
Банката е инсолвентна ако не ги намирува своите 

втасани обврски во роковите на нивното втасување. 
На одржувањето на ликвидноста на банката се при-

менуваат одредбите на посебен сојузен закон. 

Член 58 
Основачите на банката одговараат за ризикот од ра-

ботењето на банката до височината на средствата што ги 
вложиле во основачкиот фонд и во другите фондови на 
банката. 

Член 59 у 

Постапка за стечај на банката се покренува ако банка-
та е инсолвентиа, според одредбите на сојузниот закон, 
пет работни дена непрекинато односно со прекини десет 
работни дена во текот на 30 дена. 

Член 60 
Со денот на отворањето на постапката за стечај се 

формира стечајната маса. 
Во стечајната маса на банката влегуваат: 
1) сите парични средства со кои располага банката; 
2) деловниот простор, мебелот, машините и другата 

опрема што служат за вршење на деловната активност; 
3) сите побарувања на банката. 

Член 61 
Од стечајната маса се намируваат обврските на бан-

ката по следниот редослед: 
1) побарувањата на граѓаните; 
2) побарувањата на Народната банка на Југославија, ; 

на федерацијата и на другите доверители што не се осно-
вачи на таа банка; 

3) побарувањата на основачите на таа банка. 

Член 62 
Одредбите на законот со кој се уредуваат санацијата 

и стечајот се применуваат и на банките. 

7. Банкарски конзорциум 

Член 63 
Заради остварување на пошироките развојни програ-

ми, обезбедување поголем обем на средствата во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и во стран-
ство и поделба на ризиците кај значајните инвестициони 
проекти и деловни активности, две банки или повеќе бан-
ки можат да формираат банкарски конзорциум. 

Банките можат да формираат банкарски конзорциум 
заедно со странски банки и со други финансиски организа-
ции. 
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Член 64 
Конзорцнумот на банки се формира со одлука или со 

договор. 
Ако во конзорциумот учествуваат странски лица, се 

склучува посебен договор за формирањето на конзорциум 
мот, со кој се утврдуваат правата, обврските и одговор-
ностите на договорните страни. 

И. ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 65 
Други финансиски организации, во Смисла на овој за-

кон, се: 
1) поштенската штедилница; 
2) штедилницата; 
3) другите штедно-кредитни организации; 
4) другите финансиски организации. 

1. Поштенска штедилница 

Член бб 
Поштенската штедилница претставува единствена 

финансиска и штеделничка организација за територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
која врши дејност од посебен општествен интерес. 

Поштенската штедилница ја основаат претпријатија-
та на ПТТ сообраќај. 

Поштенската штедилница е правно лице со права и 
обврски што ги има врз основа на одредбите на овој за-
кон, на одлуката за основање на Поштенската штедилни-
ца и на нејзиниот статут. 

Член 67 
Поштенската штедилница се основа со донесувањето 

на одлуката за основање на Поштенската штедилница. 

Член 68 
Поштенската штедилница може да ги врши следните 

работи: 
1) да прибира динарски и девизни штедни влогови од 

граѓаните и од граѓанските правни лица, да води тековни 
сметки, жиро-сметки и девизни сметки на граѓаните и да 
врши платен промет за граѓаните, во согласност со сојуз-
ниот закон; 

2) да ги пресметува и контролира уплатите и испла-
тите на поштенските и телеграфските упатнички дознаки 
во внатрешниот паричен промет; 

3) да врши меѓународна упатничка, поштенско-чеков-
на, поштенско-штедна и откупна служба; 

4) да откупува банкарски и патнички чекови и чекови 
што ги издава Народната банка на Југославија, во соглас-
ност со сојузниот закон; 

5) да откупува ефективни странски банкноти, во сог-
ласност со сојузниот закон; 

6) да врши наплата на хартии од вредност (докумен-
ти) во други земји, во согласност со актот на Светскиот 
поштенски сојуз за наплата на хартиите од вредност; 

7) да врши работи на платниот промет со странство, 
во согласност со сојузниот закон со кој се уредува платни-
от промет со странство; 

8) да врши други работи од име и за сметка на прет-
пријатијата на ПТТ сообраќај и на други општествени 
правни лица, врз основа на овластувањата што ги добила 
од нив. 

Член 69 
Работите од член 68 на овој закон, од име и за сметаа 

на Поштенската штедилница, ги вршат претпријатијата 
на ПТТ сообраќај, преку своите поштенски единици, под 
условите и на начинот што се утврдени со одлуката за ос-
новање на 'Поштенската штедилница. 

Член 70 
Прибраните средства по одбивањето на пропишани-

те резерви на ликвидноста, Поштенската штедилница ги 
користи врз основа на среднорочниот план што го донесу-
ва Собранието на Поштенската штедилница. 

Прибраните слободни средства Поштенската ште-
дилница ги користи за давање кредити за намените ут-
врдени со среднорочниот план на Поштенската штедил-
ница, преку банките и Народната банка на Југославија -
Воениот сервис, со нивна гаранција. 

Слободните парични средства Поштенската штедил-
ница ги користи за давање на краткорочни кредити на 
банките, водејќи сметка за сигурноста и ликвидноста на 
пласманите и за ликвидноста на Поштенската штедилни-
ца. 

Член 71 
Во Поштенската штедилница може да се формира ра-

ботна заедница. 
Односите помеѓу Поштенската штедилница и работ-

на заедница се уредуваат со одлуката за основање на По-
штенската штедилница, со нејзиниот статут и со догово-
рот за меѓусебните права, обврските и одговорностите. 

2. Штедилница 

Член 72 
Штедилница можат да основаат правни лица и граѓа-

ни. 
Член 73 

Штедилницата се занимава со работи на прибирање 
на средства од граѓаните во вид на штедни влогови и де-
позити по тековни сметки и по жиро-сметки и со други 
банкарски работи со граѓаните, во согласност со сојузниот 
закон. 

Прибраните средства штедилницата ги користи за 
давање кредити на граѓаните за унапредување на нивната 
дејност што ја вршат со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните, за купување и изградба на станови, за 
набавка на стоки за широка потрошувачка и за други по-
треби на граѓаните. 

Слободните средства што нема да се искористат за 
давање за кредити на граѓаните штедилницата може да ги 
користи, во согласност со одлуката на нејзините основачи, 
за давање на кредити на претпријатијата за потребите на 
станбено-комуналното стопанство и на малото стопан-
ство и за потребите на станбената изградба. 

Средствата што нема да се искористат за давање на 
кредитите од ст. 2 и 3 на овој член штедилницата може да 
ги користи, во согласност со одлуката на нејзините осно-
вачи, за давање кредити на организации на здружен труд 
преку банките. 

3. Други штедио-кредктни организации 

Член 74 
Штедно-кредитни организации се, особено: 
1) штедно-кредитните задруги; 
2) штедно-кредитните служби при земјоделските, за-

наетчиските и другите задруги, при основните задружни 
организации и при основните организации на кооперанти. 

Член 75 
Организациите на здружен труд, другите правни ли-

ца, работните луѓе и граѓаните можат да основат штедно-
-кредитни организации. 

Член 76 
За штедните влогови и текуштите сметки на граѓани-

те во динари кај банките и кај Поштенската штедилница 
гарантира Народната банка на Југославија, според сојуз-
ниот закон, а за штедните влогови во странска валута и за 
депозитите на девизните сметки на граѓаните и на стран-
ските физички лица гарантира федерацијата. 

За штедните влогови во динари кај штедилниците и 
другите штедно-кредитни организации може да се устано-
ви гаранција на републиката, на автономната покраина 
односно на друга општествено-пОлитичка заедница и на 
основачите, под условите утврдени со закон. 

Член 77 
Врз работењето на штедилниците, другите штедно-

-кредитни организации, банкарскиот конзорциум и други-
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те финансиски организации, ако се занимаваат со банкар-
ски работи, се применуваат одредбите од овој закон за 
работењето на банките'. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банката: 
1) ако обемот на своето работење не го врши зависно 

од височината на вложените средства во основачкиот 
фонд на банката и од височината на средствата на резер-
вите (член 16 став 2); 

2) ако не ја одржува ликвидноста на работењето и 
сопствената солвентност (член 57 став 1); 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и директорот на банката и друг работник со посебни 
овластувања и одговорности во банката со парична казна 
од 45.000 до 2,500.000 динари. 

Директорот на банката и другиот работник со посеб-
ни овластувања и одговорности во банката кој е осуден за 
стопански престап од точ. 1 и 2 на овој член не може да 
врши раководни должности во банката или во друга фи-
нансиска организација за време од две години од денот на 
правосилноста на пресудата. 

Член 79 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап претпријатие, друго правно 
лице, освен општествено-политичката заедница, ако за на-
плата на своите побарувања одбие да прими чек издаден 
врз товар на тековната сметка на граѓаните (член 22 став 
2). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатие, во друго прав-
но лице и во општествено-политичка заедница со парична 
казна од 45.000 до 2,500.000 динари. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 80 
Постојните банки можат да продложат со работата 

според одредбите на Законот за основите на банкарскиот 
и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86, 34/86, 72/86 и 69/87), најдоцна до 31 декември 1990 
година. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, постојни-
те банки престануваат со работата и се бришат од судски-
от регистар. 

Новооснованата банка може да одлучи одредбата на 
член 16 став 3 од овој закон да ја применува од 1 јануари 
1991 година. 

Член 81 
Член 59 од овој закон се применува од 1 јануари 1991 

година. 
До 31 декември 1990 година постапка за стечај на бан-

ката се покренува ако банката е неликвидна непрекинато 8 
дена односно со прекини 12 дена во текот на 30 дена од-
носно со прекини 21 ден во текот на 90 дена. 

Член 82 
Другите финансиски организации основани според 

одредбите од Законот за основите на банкарскиот и кре-
дитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85,9/86, 
34/86,72/86 и 65/87) се должни да ги усогласат својата ор-
ганизација, работењето и самоуправните општи акти со 
одредбите од овој закон и со другите прописи најдоцна до 
31 декември 1989 година. 

Член 83 
Интерните банки основани според одредбите на Зако-

нот за основите на банкарскиот и кредитниот систем 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 
65/87) престануваат со работата како банки најдоцна до 
31 декември 1990 година. 

Член 84 
Основачите на банките и банките основани според 

одредбите на Законот за основите на банкарскиот и кре-
дитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 
34/86, 72/86 и 65/87), се должни да ги извршат своите об-
врски преземени со самоуправната спогодба за основање 
на банка, со друга самоуправна спогодба или со договори, 
склучени согласно со тој закон, под условите и на начинот 
што важеле во времето на преземањето на тие обврски. 

Член 85 
Средствата на фондот за солидарна одговорност, 

средствата на резервниот фонд, на фондот на основните 
средства како и другите фондови во постојните банки 
можат да се користат за формирање на основачки фонд 
односно како основачки влог на основачите на новата бан-
ка. 

Член 86 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за основите на банкарскиот и 
кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86, 34/86, 72/86 и 65/87). 

Член 87 
^ . % 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

95. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-
КОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за привремени мерки за изме-

ни и дополненија на Законот за компензациите за опреде-
лени производи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 
февруари 1989 година. 

П бр. 934 
16 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

; З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ MEPKii ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-

НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за компензациите за определени произво-

ди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/88 и 64/88) во член 1 
по зборовите: „за 1988 година“ се додаваат зборовите: „и 
за периодот од 1 јануари до 28 февруари 1989 година“, а 
зборовите: „брашно од типот „850", пастеризирано млеко 
и рафиниран^ растително масло за јадење од сончоглед, 
соја и маслодајна репка“ се заменуваат со зборовите: 
„брашно од типот „850" и пастеризирано млеко“. 
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Член 2 
Во член 3 став 1 точка 3 се брише. 

Член 3 
Во член 4 став 1 бројот: „236" се заменува со бројот: 

„348,5". 
Во став 5 бројот: „236" се заменува со бројот: „348,5". 

Член 4 
Во член 7 став 1 по зборовите: „од типот „850", за-

пирката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и рафи-
нирано растително масло за јадење од сончоглед, соја и 
маслодајна репка“ се бришат. 

Во став 2 точка 2 по зборовите: „од типот „850", за-
пирката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и рафи-
нирано растително масло за јадење од сончоглед, соја и 
маслодајна репка“ се бришат. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

96. 
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 х 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СУДСКИ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за сојуз-

ните судски такси, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 февруари 1989 година. 

П бр. 945 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СУДСКИ 

ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните судски такси („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 65/81), во член 5 став 2 бројот: „200" се за-
менува со бројот: „10.000". 

Член 2 
Во член 13 бројот: „20" се заменува со бројот: „1.000". 

Член 3 
Таксената тарифа, која е составен дел на Законот за 

сојузните судски такси, се менува и гласи: 

„ Таксена тарифа 

I. ПРОЦЕСНА ПОСТАПКА 

Tap. број 1 
За тужба, за предлог за повторување на постапката, 

за одговор на тужба, за пресуда, за порамнување, за жалба 
против пресуда или решение и за одговор на жалба во по-

стапката пред воени судови такса се плаќа според судска-
та таксена тарифа на републиката односно на автономна-
та покраина на чија територија се наоѓа воениот суд од 
прв степен. 

II. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА 

Tap. број 2 
За приватна тужба, за противтужба, за предлог за 

враќање во поранешната состојба, за барање за повторува-
ње на кривичната постапка, за првостепена пресуда, за ре-
шение на првостепениот суд со кое се изрекува судска опо-
мена, за жалба против пресуда и за жалба против решение 
со кое се изрекува судска опомена во постапката пред воен 
суд од прв степен такса се плаќа според судската таксена 
тарифа на републиката односно на автономната покраина 
на чија територија се наоѓа судот. 

III. ПОСТАПКА ПО БАРАЊЕ ЗА СУДСКА ЗАШТИТА 

Tap. број 3 
За барање за судска заштита против решение за пре-

кршок што го донел Сојузниот совет за прекршоци и за 
одлука по тоа барање се плаќа 3.000 динари. 

IV. ПОСТАПКА ВО УПРАВНИ СПОРОВИ 

Tap. број 4 
(1) За тужба против управен акт и за жалба против 

одлука на првостепен суд се плаќа 3.000 динари. 
(2) За тужба за обнова на постапката се плаќа 4.000 

динари. 

З а б е л е ш к и : 
1. Според овој тарифен број се плаќа и таксата во уп-

равно-сметковен спор. 
2. Во споровите за девизни работи се плаќа такса зго-

лемена за 100%. 
3. За поднесоците што не се наведени во овој тарифен 

број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа 
такса. 

Tap. број 5 
(1) За пресуда во постапката во управен спор се пла-

ќа: 
1) ако предметот на спорот е проценлив - 1% од вред-

носта на спорниот предмет, а најмногу 30.000 динари; 
2) ако предметот на спорот е непроценлив - 3.000 ди-

нари. 

З а б е л е ш к и : 
1. Таксата од точка 1 на овој тарифен број не може да 

биде помала од 3.000 динари. 
2. Ако предметот на спорот е делумно проценлив, а 

делумно непроценлив, таксата се плаќа за делот што е 
проценлив. 

3. Ако се во прашање боречко-инвалидски работи и 
работи од социјалното осигурување, таксата се плаќа како 
за предмет на спор од непроценлива вредност. 

4. Во спорови за девизни работи таксата за пресуда се 
плаќа зголемена за 100%. 

5. Според овој тарифен број се плаќа и таксата за од-
луки во управно-сметковен спор. 

6. За одлуките што не се наведени во овој тарифен 
број не се плаќа такса. 

7. Дали вредноста на предметот на спорот е процен-
лива или непроценлива одлучува судот по слободна оце-
на. 

8. Проценлив е и управниот спор чија вредност може 
несомнено да се утврди. 

V. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

Tap. број 6 
(1) За поднесок со кој се бара издавање на уверение се 

плаќа 500 динари. 
(2) За уверение се плаќа 1.000 динари. 
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З а б е л е ш к и : 

1. Ако со едно уверение се посведочуваат повеќе фак-
ти, особини, односи или околности, се плаќа една такса. 

2. За потврда дека таксата е платена, издадена во 
форма на уверение, таксата се плаќа според овој тарифен 
број. Не се плаќа такса ако се издава само признаница за 
платена такса. 

3. Не се плаќа таксата од овој тарифен број за по-
тврди што судот ги издава на странка, на сведок, на веш-
так или на толкувач дека присуствувале на рочиштето, 
ако биле должни да присуствуваат и ако таа потврда им 
служи само заради правдање на изостанокот од работа. 

4. За потврда за правосилноста или извршноста, која 
се става на судска отправка, не се плаќа такса. 

5. Таксата за уверение се лепи на поднесокот со кој се 
бара издавање на уверение. 

6. Ако уверението се издава во два или повеќе приме-
роци, за вториот или за секој натамошен примерок се пла-
ќа една половина од таксата од овој тарифен број. 

Tap. број 7 
(1) За давање на усно полномошно во записник пред 

судот се плаќа 1 .ООО динари. 
(2) За усно отповикување или откажување на полно-

мошно пред судот се плаќа 1.000 динари. 
(3) За судско известување за отповикување или за от-

кажување на полномошно се плаќа 1.000 динари. 

З а б е л е ш к и : 

1. Ако повеќе лица овластени за потпишување на 
правно лице му издаваат полномошно на еден застапник, 
таксата се плаќа за едно полномошно. 

2. Не се плаќа такса за писмено полномошно што не-
заверено се поднесува до судот како доказ за застапување. 

3. Не се плаќа таксата од овој тарифен број за давање 
усно полномошно во записник пред судот во кривична по-
стапка за дела за кои се гони по службена должност. 

4. Таксата според овој тарифен број се лепи на суд-
скиот записник. 

5. За издавање на усно полномошно според став 1 од 
овој тарифен број се плаќа една такса и кога повеќе лица 
истовремено издаваат полномошно на едно лице или на 
поголем број лица. 

Tap. број 8 
За разгледување на свршени судски списи се плаќа 

1.000 динари. 

З а б е л е ш к и : 

1. Не се плаќа такса за разгледување на списи по кои 
постапката е во тек, ако списите ги разгледува странката 
или нејзин застапник односно полномошник. 

2. Таксата од овој тарифен број се лепи на списот што 
се разгледува, а службеното лице потврдува дека списот е 
разгледан. 

3. За писмено или усно барање да се допушти разгле-
дување на списи не се плаќа такса. 

Tap. број 9 
За препишување на судски акти што го извршил су-

дот по барање на странката се плаќа од полутабак на ори-
гиналот 1.000 динари. 

З а б е л е ш к и : 

1. За писмено или усно барање да се изврши препи-
шување таксата се плаќа според тар. број 6 став 1 од оваа 
тарифа. 

2. Таксата за препишување се лепи на молбата со која 
е барано препишување, а во случај на усна молба - на спи-
сот. 

3. Под полутабак се подразбира лист хартија од две 
страни во нормална канцелариска големина, со тоа што 
започнатиот полутабак се смета како цел полутабак. 

4. Ако се препишува на странски јазик, таксата од 
овој тарифен број се зголемува за 100%. 

5. За препис на расправниот записник што е израбо-
тен истовремено со составувањето на изворникот (преку 
индиго) се плаќа една половина од таксата од овој тари-
фен број. 

Tap. број 10 
За опомена со која некој се повикува да плати такса 

што бил должен да ја плати без опомена се плаќа 1.000 ди-
. кари.". 

Член 4 
Во постапките пред судовите на федерацијата во кои 

таксената обврска настанала до денот на влегувањето на 
овој закон во сила ќе се плати такса според Таксената та-
рифа утврдена во Законот за сојузните судски такси 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/81). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

97. 
Врз основа на член 12 од Уставниот закон за спрове-

дување на Амандманот IX до XLVII на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 70/88), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ 
ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОС-

НОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ 

Член 1 
На прометот на производите од точ. 1, 2, 9 и 10 на 

тар. бр. 2 од Тарифата на основниот данок на промет се 
плаќа основен данок на промет на производи, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ - 86 74,7103% 
- МБ - 98 59,6402% 
- Б М Б - 95 48,7940% 

2) дизел-гориво: 
- Д - 1 69,9196% 
- Д - 2 67,3196% 
- Д - 3 66,4456% 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно специјално (ЛС), ако се продава исклучиво за за-
гревање на станови, станбени згради, станбени простории, 
хотели и други угостителски објекти односно за горење на 
индустриски печки, и тоа: 

- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 8,6016% 
- масло за горење лесно специјално (ЛС) - 8,7852% 
4) масло ,за горење-мазут, и тоа: лесно (Л) 

средно (С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ), ниско-
сулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно 
(НСС) и нискосулфурно тешко (ИСТ), и тоа: - 11,1584%. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за зголемување, намалување од-
носно укинување на стапките на основниот денок на про-
мет на нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“; бр. 
54/88). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 50 
2 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 
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98. 
Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ ОДОБРУВАЊЕТО НА УВОЗ НА СТОКИ БЕЗ 
ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА, ОДНОСНО СО НАМАЛЕНА ЦА-
РИНСКА СТАПКА ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НА 

СТОКИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 

престанува да важи Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при одобрувањето на увоз на стоки без пла-
ќање царина односно со намалена царинска стапка заради 
производство на стоки за извоз („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 57/88). 

2. Решенијата донесени до денот на влегувањето на 
оваа одлука во сила според одредбите од Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при одобрувањето на 
увоз на стоки без плаќање царина односно со намалена ца-
ринска стапка заради производство на стоки за извоз се 
применуваат само до количината и вредноста на стоките 
утврдени со тие решенија. 

3. Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на економските односи со стран-
ство, ќе донесе решение за ослободување од плаќање цари-
на односно за намалување на царината по барањата со 
документација што се уредено поднесени до денот на вле-
гувањето на оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 39 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Мнкулнќ, с. р. 

99. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезени 
стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88), во точка 1 став 
1 бројот: „27" се заменува со бројот: „30", а зборовите: 
„член 28 точ. 1 и 2 и точ. 6 до ? 6 и чл. 29 и 30 и на стоки на 
чиј увоз не се плаќа царина согласно со член 50" се бри-
шат. 

2. Точката 2 се брише. 
3. Во точка 4 во одредбата под 1 на крајот се брише 

знакот точка и запирка и се додаваат зборовите: „и на 
увоз на суровини и репродукциони материјали, на кри не 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки, а кои ќе се употребат во 
производство на стоки за извоз во целост.". 

Во одредбата под 2 на крајот точката се брише и се 
додаваат зборовите: „и на увоз на опрема кој се врши врз 
основа на договор за вложување склучен со странско лице 
за период подолг од пет години под услов најмалку 45% 
од производството да е насочено на конвертибилното под-
рачје и влогот на странското лице да изнесува најмалку 
20% од вкупното вложување. 

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

Е. п. бр. 40 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

100. 
Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-

ско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88) во 
точка 1 став 1 зборовите: „и на стоки на чиј увоз не се пла-
ќа царина согласно со член 50 од Царинскиот закон“ се за-
менуваат со зборовите: „од Царинскиот закон, на опрема 
што се увезува врз основа на договор за вложување склу-
чен со странско лице за период подолг од пет години под 
услов најмалку 45% од производството да е насочено во 
извоз на конвертибилното подрачје и влогот на странско-
то лице да изнесува најмалку 20% од вкупното вложување 
и на увоз на суровини и репродукционен материјал на кој 
не се плаќа даночна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки а кој ќе се употреби во 
производство на стоки за извоз во целост“. 

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

Е. п. бр. 41 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

101. 
Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен Лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИК-

НУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските 

и другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88), во точка 3 збо-
ровите: „со девизи остварени со извоз по меѓудржавни 
аранжмани со земјите на СЕВ" се бришат, а по зборовите: 
„до југословенската граница“ се додаваат зборовите: „со 
динари што се наплатуваат според член 55 став 1 од Зако-
нот за девизното работење“, а по зборовите: „по посебен“ 
се додаваат зборовите: „меѓудржавен или“. 

2. Во точка 11 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„По исклучок од ст. 1 и 2 на оваа точка, право на вра-

ќање на 15% од износот на платената возарина може да се 
оствари и кога стоките се увезуваат од земјите наведени 
во Прилогот 4, а договорот за увоз е склучен со продавач 
од СССР “ 

3. Во точка 12 во табелата во колона 3 бројот: „31,50" 
се заменува со бројот: „21,00", бројот: „26,00" - со бројот: 
„17,30", бројот: „30,50" - со бројот: „20,30" бројот: „26,00" 
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^ со бројот: „17,30", бројот: „13,50" - со бројот: „9,00", 
бројот: „13,00" - со бројот: „8,60", бројот: „24,50" - со бро-
јот „16,30" и бројот: „12,00" - со бројот: „8,00". 

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

. Е. п. бр. 42 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

102. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ДЕНВЕР, СОЈУЗНА ДРЖАВА КОЛОРАДО, СОЕДИНЕ-

ТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија со почесен конзул на чело, со се-
диште во Денвер, Сојузна Држава Колорадо, Соединети 
Американски Држави, со конзуларно подрачје што ја оп-
фаќа територијата на Сојузна Држава Колорадо. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршувањето на оваа од-
лука. 

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

Е. п. бр. 44 
19 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

103. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), 
врз основа на согласност од надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен своет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛА-
ЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-

НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 
СТОКИ 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 
се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 
25 до 30 и на стоките за кои се плаќа царина по снижена 
стапка според одредбите на член 30 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), во 1989 година за израм-
нување на даночното оптоварување на увезените стоки се 
плаќа посебна давачка во височина од 6% од царинската 
основица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка на-
увозот на предмети за домаќинство што ги увезуваат 
државјани на СФРЈ, давачката за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки се плаќа по стапка 
од 10%. 

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на сто-
ките на кои според меѓународните договори не се плаќа 
царина, а што Југославија ги потпишала и ратификувала. 

2. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на 
оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки не се плаќа: 

1) на увозот на суровини што се увезуваат за домаш-
ни потреби, а што се предвидени со Проекцијата на потре-
бите од одделни видови енергија во 1989 година и со реги-
оналниот распоред на увозот. 

При поднесувањето пријава за склучен договор за 
увоз на суровини од став 1 на оваа точка, увозникот е 
должен во таа пријава да стави ознака: „Увоз во соглас-
ност со Проекцијата на потребите од одделни видови 
енергија во 1989 година“. 

По исклучок од одредбата под 1 од став 1 на точка 2 
од оваа одлука, на дериватите на нафта што се увезуваат 
надвор од Проекцијата на потребите од одделни видови 
енергија во 1989 година, не се плаќа посебна давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на увезените сто-
ки ако тие деривати се увезуваат заради рамномерно и 
под еднакви услови снабдување на пазарот со деривати на 
нафта, односно заради повторен извоз. Мислењето за тоа 
дали е во прашање увоз заради рамномерно и под еднакви 
услови снабдување на пазарот со деривати на нафта, го да-
ва сојузниот орган на управата надлежен за работи на сто-
панството; 

2) на увозот на готови лекови, медицински потрошен 
материјал и инструменти што не се произведуваат во зем-
јата; 

3) на увозот на суровини што не се произведуваат во 
земјата а служат за производство на фармацевтски суро-
вини и лекови; суровини и репродукционен материјал за 
производство на дијализатори; суровини што служат за 
производство на репродукционен материјал што се корис-
ти во производството на средства за заштита на растени-
јата вештачки ѓубрива и детерџенти; репродукционен ма-
теријал што служи за производство на средства за зашти-
та на растенијата, вештачки ѓубрива и детерџенти. 

4) на увозот на руда и концентрати од следните та-
рифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и 
тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

25.19 

2519.10 

2519.90 
2519.902 

26.01 

2601.1 

2601.11 
2601.112 
2601.119 

26.03 2603.00 
26.06 2606.00 

2606.001 
26.07 2607.00 

2607.002 
26.08 2608.00 

2608.002 
26.10 2610.00 

2610.001 
2610.002 

26.17 
2617.10 

Природен магнезиум-карбонат (маг-
незит); електростопен магнезит; син-
термагнезит со содржина или без 
содржина на мали количини на други 
оксиди додадени пред синтерирање-
то; други оксиди на магнезиум, чисти 
или нечисти 
- Природен магнезиум-карбонат (маг-

незит) 
- Друго: 

синтермагнезит 
Руди на железо и концентрати, вклу-
чувајќи и пржени пирити на железо: 
- Руда на железо и концентрати, ос-

вен пржени пирити на железо: 
- неагломерирани: 

преку 42% Fe до 60% Fe 
преку 60% Fe 
Руди на бакар и концентрати 
Руди на алуминиум и концентра-
ти: 
боксит 
Руди на олово и концетрати: 

- - - концентрати 
Руди на цинк и концентрати: 
концентрати 
Руди на хром и концентрати: 
до 28% хром 
преку 28% хром 

Други руди и концентрати: 
- Руди на антимон и концентрати 
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5) на увозот на целулоза и целулозно дрво од следни-
те тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тари-
фа, и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 

44.03 

47.01 

47.02 

47.03 

47.04 

47.05 
47.06 

4403.20 
4403.203 
4403.9 
4403.91 
4403.912 
4403.92 
4403.992 
4403.99 
4403.992 

4403.94 
4403.996 

4701.00 

4702.001 

4703.11 
4703.— 
4703.2 
4703.21 

4704.1 
4704.11 
4704.2 
4704.21 
4705.00 

4706.9 
4706.91 
4706.92 

Дрво необработено со кора или без 
кора или белика или грубо обработе-
но (учетворено): 
- Друго, иглолисно: 

целулозно 
- Друго: 
- од даб; 

целулозно 
- - од бука: 

целулозно 
- - друго: 

целулозно дрво од други тврди 
широколисници 
целулозно дрво од топола 
целулозно дрво од други меки 
широколисници 

Механичка дрвна целулозна (дрвеси-
на) 
Ех. 
Дрвесина од иглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, растворили-
ва: 

од иглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, каустична 
или сулфатна, освен растворлива: 
- Небе лена: 
- - од иглолисници 
- Полубелена или белена: 
- - од иглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, 
освен растворлива; 
- Небелена: 
- - од иглолисници 
- Полубелена или белена: 
- - од иглолисници 
Полухемиска целулоза, дрвна 
Целулоза од други влакнести целулоз-
ни материјали: 
- Друга: 
- - механичка 
- - хемиска 

6) на увозот на репродукционен материјал и алати за 
истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви и 
тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н о в а њ е 

3823.40 - Подготвени адитиви за цсмеџти, 
малтери или бетови 

Ех. 
Адитиви за нафтни и гасни друпчоти-
ни 

3823.90 - Друго: 
3823.902 - - - средства за плакнење на нафтни 

и гасни дуплитини 
73.04 Цевки и шупливи профили, безрабни, 

од железо (освен од леано железо) или 
челик: 

73Q4.20 - Заштитни цевки („casing"), произ-
I, водствени цевки („tubing") и прачки 
1 за дупчење што се користат при 

дупчење за добивање нафта или гас: 
7304.201 заштитни цевки со надворешен 

промер 4 1/2" до 24", од не'рѓо-
сувачки челик 

7304.204 производствени цевки со надво-
решен премер 3/4" до 3 1/2", од 
не'рѓосувачки челик 

82.07 Изменлив алат за рачни алати, со или 
без механички погон, или за машини 
алатки (на пример: за пресување, ко-
вење, втиснување, пресечување, из-
режување и врежување на навои, дуп-
чење, проширување на отвори со 
стругање, провлекување, глодање), 
вклучувајќи и матрици за извлекува-
ње или експедирање на метал, и 
алат за дупчење на карпи и земја: 

8207.1 - Алат за дупчење на карпи и земја: 
8207.11 - - со работен дел од синтерувани 

карбиди на метали или кермети: 
8207.111 за нафтни и гасни дупчотини 
8207.12 - - со работен дел од други материја-

ли: 
,8207.121 за рударството и за нафтни и 

гасни дупчотини 

7) на увозот на репродукционен материјал од следни-
те тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тари-
фа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

72.09 

25.23 Портланд-цемент, топен цемент, це-
мент од згура, суперсулфатен цемент 
и слични хидраулични цементи, вклу-
чувајќи обоени и во форма на клинке-
ри: 

2523.2 - Портланд цемент: 
2523.211 за цементирање на нафтни и гас-

ни дупчотини 
38.23 Подготвени врзивни средства за леар-

ски калапи или леарски јадра, хемис-
ки производи и препарати на хемиска-
та индустрија и на сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние што се состо-
јат од мешаница на природни произ-
води) на друго место неспомнати или 
неопфатени, други производи на хе-
миската индустрија или на сродни ин-
дустрии, на друго место неспомнати 
или неопфатени: 

7209.2 

7209.24 
7209.241 

Плоскати валани производи, од желе-
зо или нелегиран челик, со широчина 
600 mm или поголеми, ладно валани 
(ладно редукувани) неплатирани и не-
преслечени: 
- Други, во макари, само ладно ваЛа-

ни: 
- - со дебелина помала од 0,5 mm: 

за електродите^ калаисување 

8) на увозот на земјоделски производи од следните 
тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, 
и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 

23.01 Брашно, прав и пелети од месо или 
месни отпадоци од риба или од че-
рупкари, мекотелци или други водени 
без'рбетници неподобни за човечка ис-
храна; џимиринки: 

2301.10 - Брашно, прав и пелети од месо или 
месни отпадоци; џимиринки 

2301.20 - Брашно, прав и пелети од риба или 
чарупкари, мекотелци или други во-
дени без'рбетници 
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2 9) на увозот на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за изградба на објекти 
за развој на работните организации во општините на СР 
Србија што се погодени од земјотресот на Копаоник 1984 
година, под услов тие објекти да се изградуваат врз основа 
на самоуправни спогодби за здружување на труд и сред-
ства; 

10) на увозот на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на меѓународните поморски плов-
ни патишта и внатрешните пловни патишта; 

Л1) на увозот на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на воздушната пловидба; 

12) на увозот на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за опремување на 
службата за безбедност на аеродромите (антидиверзиона 
и друга опрема); 

13) на увозот на опрема што се увезува врз основа на 
,договор за вложување склучен со странско лице за период 
подолг од пет години под услов најмалку 45% од произ-
водството да е насочено за извоз на конвертибилното под-
рачје и влогот на странското лице да изнесува најмалку 
20% од вкупното вложување; 

14) на увозот на суровини и репродукционен матери-
јал чиј увоз се плаќа со средства од стоковните кредити од 
конвертибилното подрачје, под услов тие суровини и реп-
родукционен материјал да се употребат во производство-
то на стоки за извоз на конвертибилното подрачје; , 

15) на увозот на опрема и делови, суровини и репро-
дукционен материјал што се плаќаат од кредитите на ме-
ѓународните финансиски организации ако таа опрема и 
делови домашните изведувачи на работи ги вградуваат во 
објекти по работи добиени на меѓународни лицитации од-
носно ако суровините и репродукциониот материјал до-
машните производители ги употребат во производството 
на опрема што ќе биде вградена во објекти по работи до-
биени на меѓународни лицитации; 

16) на увозот на опрема за заштита на човековата 
животна и работна околина; 

17)^а увозот на суровини и репродукционен матери-
јал кој јВО целост ќе се употреби во производството на сто-
ки за извоз под услов: 

- увозот на суровини и репродукционен материјал да 
се врши од земјите од конвертибилното подрачје или од 
клириншкото подрачје а произведените стоки да се извезу-
ваат во земјите од конвертибилното подрачје; 

- увозот на суровини и репродукционен материјал да 
се врши од клириншкото подрачје а произведените стоки 
да се извезуваат на клириншкото подрачје; 

- вредноста на извезените стоки да е поголема од 
вредноста на увезените суровини и репродукционен мате-
ријал најмалку за 30%; 

- увезените суровини и репродукционен материјал да 
се употребат во производството на стоки за извоз и нај-
доцна во рок од една година од денот на преминувањето 
на стоките преку царинската линија да се извезат тие сто-
ки. 

По исклучок од четвртата алинеја на став 1 од оваа 
точка, на увозот на суровини и репродукционен материјал 
што ќе се употреби во производството на бродови, турби-
ни и друга опрема, чиј процес на производство трае по-
долго од една година, рокот на извозот не може да биде 
подолг од три календарски години од денот на преминува-
њето на првата пратка суровини односно репродукционен 
материјал преку царинската линија. 

Ако увезените суровини и репродукционен материјал 
не се употребат во производството на стоки за извоз во це-
лост или ако во роковите од ст. 1 и 2 на четвртата алинеја 
од став 1 на оваа точка не се извезат стоките во странство, 
а вредноста .на извезените стоки не е зголемена за најмал-
ку 30% од вредноста на увезените суровини и репродукци-
онен материјал, посебната давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезени стоки ќе се наплати на 
вкупната вредност на увезените суровини и репродукцио-
нен материјал пресметана по курсот што важел на денот 
на истекот на рокот за извоз. 

3. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од 1% на 
увозот на опрема и резервни делови кои не се произиведу-

ваат во земјата, а се увезуваат за реализација на програми-
те за развој по основ на здружување на труд и средства по 
основ на средствата на Фондот на федерацијата за креди-
т и р а ^ на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во периодот од 
1986 до 1990 година, на територијата на САП Косово. 

4. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од оваа 
одлука посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од 2% на 
увозот на опрема и резервни делови што не се произведу-
ваат во земјата, а се увезуваат за реализација на програми-
те за развој што се реализираат со здружување на труд и 
средства по основ на средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година, на територијата на стопан-
ски недоволно развиените републики. 

5. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од 3% на 
увозот на бродови за превоз на стоки, на бродови за пре-
воз на патници и стоки и на танкери од сите видови. 

6. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од 4% на 
увозот на опрема што не се произведува во земјата, а се 
увезува за: 

1) изградба на објекти врз основа на самоуправна 
спогодба за здружување на труд и средства за развој на не-
доволно развиените републики и Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово и на неразвиените општини на 
СР Србија надвор од териториите на автономните покра-
ини што се утврдени со републички прописи; 

2) изградба на клучни објекти во областа на енергети-
ката, обоените метали и земјоделството во Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово; 

3) дупчење на уран; 
4) истражување и производство на нафта и гас, како и 

за потребите на геолошкото и рударско-геолошкото ис-
тражување на минерални суровини; 

5) замена на потрошувачката на мазут и масло за го-
рење со јаглен и со друго домашно енергетско гориво; 

6) потребите на изградба на објекти за производство 
на опрема што се вградува во електроенергетски објекти; 

7) потребите на југословенските железници; 
8) потребите на југословенските ПТТ; 
9) развој на средствата за јавно информирање; 
10) реализација на заедничките програми за унапре-

дување на производството на стоки и услуги наменети за 
извоз; 

11) производство, сепарација, гасификација, прера-
ботка и сушење на јаглен. 

7. Посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на увозот на готови леко-
ви, медицински потрошен материјал и инструменти од 
точка 2 одредба под 2 на оваа одлука не се плаќа ако леко-
вите, медицинскиот потрошен материјал и тие инструмен-
ти ги увезуваат организации на здружен труд регистрира-
ни за вршење на работи на надворешнотрговски промет 
на лекови, и тоа: за лекови за хуманитарна медицина врз 
основа на одобрение од Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална политика, а за ветеринарски лекови - Со-
јузниот комитет за земјоделство. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на суровини и реп-
родукционен материјал од точка 2 одредба под 3 не се пла-
ќа врз основа на потврда од Стопанската комора на Југо-
славија дека суровините и репродукциониот материјал не 
се произведуваат во земјата и изјава на корисникот дека 
организацијата на здружен труд е регистрирана за произ-
водство на фармацевтски суровини односно лекови, дија-
лизатори, средства за заштита на растенијата, вештачки 
ѓубрива и детерџенти односно за производство на репро-
дукционен материјал кој се користи во производството на 
средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и 
детерџенти и дека суровините и репродукциониот матери-
јал ќе ги употреби исклучиво за производство на репро-
дукционен материјал односно лекови, дијализатори, сред-
ства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и детер-
џенти. 
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Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
2 одредба под 9, точ. 3 и 4 и точка 6 одредба под 1 на оваа 
одлука се плаќа по стапките од тие одредби врз основа на 
потврда од Стопанската комора на Југославија дека пред-
метната опрема односно резервни делови не се произведу-
ваат во земјата и потврда од надлежниот републички од-
носно покраински органи дека увозот се врши врз основа 
на самоуправни спогодби за изградба на објекти по основ 
на здружување на труд и средства по основ на средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година на 
територијата на САП Косово односно на територијата на 
недоволно развиените републики и за развој на неразвие-
ните општини на СР Србија и на работните организации 
во општините на СР Србија погодени со земјотресот на 
Копаоник во 1984 година. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 одредба под 2 на оваа одлука се плаќа по стапката од таа 
одредба врз основа на потврда од Стопанската комора на 
Југославија дека таа опрема не се произведува во земјата 
и потврда од надлежниот покраински орган дека се рабо-
ти за изградба на клучни објекти во областа на енергети-
ката, обоените метали и земјоделството во САП Косово. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 одредби Под 3 до 6 на оваа одлука се плаќа по стапките 
од тие одредби врз основа на потврда од Стопанската ко-
мора на Југославија дека тие производи не се произведува-
ат во земјата. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема и резер-
вни делови од точка 2 одредби под 10,11 и 12 и точка 6 од-
редби под 7 и 8 се плаќа по стапките од тие одредби врз 
основа на потврда од Стопанската комора на Југославија 
дека таа опрема не се произведува во земјата и мислење 
од Сојузниот комитет за сообраќај и врски за потребата 
од увоз на таа опрема. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
2 одредба под 13 не се плаќа врз основа на потврда од со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
ските односи со странство дека договорот е склучен на 
подолго од пет години, дека повеќе од 45% од производ-
ството е насочено во извоз на конвертибилното подрачје и 
дека влогот на странското лице изнесува најмалку 20% од 
вкупното вложување. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
2 одредба под 16 не се плаќа врз основа на потврда од 
Стопанската комора на Југославија дека предметната оп-
рема не се произведува во земјата и мислење од Сојузниот 
секретаријат за стопанство. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на суровини и реп-
родукционен материјал од точка 2 одредба под 17 не се 
плаќа врз основа на изјава на корисникот на стоките, која 
се прилага кон увозната декларација, дека суровините и 
репродукциониот материјал во целост ќе ги употреби во 
производството на определени стоки за извоз. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од .точка 
6 одредба под 9 се плаќа по стапката од таа одредба за оп-
рема наменета за развој на средства за јавно информира-
ње што не се произведуваат во земјата, а служи за потре-
бите за издавање на дневни весници чиишто основачи се 
општествено-политички организации, организации на 
здружен труд кои издаваат службени гласила на Соција-
.листичка Федеративна Република Југославија, републики-
те и автономните покраини, Југословенската радио-теле-
визија, телевизиските центри на републиките и автоном-
ните покраини и новинската агенција „Танјуг", врз основа 
на потврда од Стопанската комора на Југославија дека 
предметната опрема не се произведува во земјата. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 одредба под 10 се плаќа по стапката од оваа одредба, а 
во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет за 
царинските.контингенти. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 одредба под 11 се плаќа но стапката од таа одредба во 
согласност со Самоуправната спогодба за долгорочна со-
работка на рудниците за јаглен, машиноградбата и елек-
троиндустријата. 

8. Сојузната управа за царини води евиденција за уво-
зот на стоки во согласност со оваа одлука, и тоа: за вред-
носта на увезените стоки, износот на наплатената давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на увезените 
стоки, како и за износот на давачката што би се платила 
да не се користени повластици. Сојузната управа за цари-
ни води посебна евиденција за увозот на стоки од точка 2 
одредба под 13, која содржи: назив на корисникот и вред-
ност на увезената опрема и посебна евиденција за увозот 
на стоки од точка 2 одредба под 17, која содржи: назив на 
корисникот и матичен број на корисникот, вредност на 
увезените стоки и вредност на извезените стоки, искажани 
по статистичкиот курс. Сојузната управа за царини му до-
ставува на Сојузниот извршен совет, преку СОЈУЗНИОТ сек-
ретаријат за финансии, тримесечен извештај за податоци-
те од евиденциите. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за привремено определува-
ње на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмну-
вање на даночното оптоварување на увезените стоки во 
1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/89). 

10. Оваа одлука се применува до 31 декември 1989 го-
дина. 

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

Е. п. бр. 43 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

104. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), ,Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА 
КОЈ СЕ ДОДАВА КОН ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА 

НАФТА 
1. Кон цената на дериватите на нафта формирана во 

согласност со Одлуката за задржување на цените на нафта 
и на деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/89) и со Одлуката за начинот на формирање на цените 
на нафтени деривати во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 54/88), се додава надомест за патишта во из-
нос, и тоа: 

а) за одржување на патиштата и за отплата на стран-
ските кредити: 

1) моторен бензин 
- МБ-86 17,0654% 
- МБ-98 14,5777% 
- БМБ-95 12,6157% 

2) гасно масло - дизел гориво 
- Д - 1 15,5566% 
- Д - 2 15,1265% 
- Д - 3 15,6416% 

б) за изградбата на автопатот „Братсгво-единство" и 
на магистралните патишта од интерес за целата земја -т за 
повлекување и отплата на странските кредити: 

1) моторен бензин 
- МБ-86 18,6831% 
- МБ-98 14,9031% 
- БМБ-95 12,1076% 

2) гасно масло - дизел гориво 
- Д-1 17,7619% 
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- Д-2 17,0403% 
- Д - 3 16,7597% 

2. Износот на надоместот за патишта од точка 1 на 
оваа одлука организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со промет на деривати на нафта го пресметуваат и 
уплатуваат на посебна сметка на републичката односно 
покраинската самоуправна интересна заедница за патиш-
та на чие подрачје е извршен прометот на деривати на на-
фта. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ор-
ганизациите на здружен труд кои произведуваат деривати 
на ̂ нафта и организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со промет на деривати на нафта, а им ги испорачува-
ат непосредно на крајните потрошувачи износот на надо-
местот за патишта од точка 1 на оваа одлука го пресмету-
ваат и уплатуваат на посебна сметка на републичката од-
носно покраинската самоуправна интересна заедница за 
патишта на чие подрачје се наоѓа седиштето на крајниот 
потрошувач. 

Пресметување И уплата на износот на надоместот за 
патишта од ст. 2 и 3 на оваа точка се врши во роковите и 
по постапката што е пропишана со Законот за одночување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86,21/87, 10/88,27/88 и 31/88) за пресметување и упла-
та на основниот данок на промет. 

3. Организациите на здружен труд на железничкиот, 
Поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај не плаќаат 
надомест за патишта од точка 1 на оваа одлука за количи-
ните дизел гориво што ги набавуваат исклучиво за погон 
на шински возила и пловни објекти. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување за надомес-
тот за патишта кој се додава кон цената на дериватите на-
нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/88 и 54/88). 

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

Е. П. бр. 51 
2 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

105. 
Врз основа на член 2 од Законот за компензациите за 

определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
45/88, 64/88 и 10/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ОД ЧЛЕН 2 СТАВ 2 НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ И НА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИЈА-

ТА ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО МЛЕКО 
1. Како цена со која се обезбедуваат рамноправни ус-

лови за стопанисување и стекнување доход на организаци-
ите на здружен труд кои произведуваат пастеризирано 
млеко се утврдува цената на пастеризираното млеко на 
која согласност ќе даде Сојузниот завод за цени согласно 
со одредбите на Одлуката за.давање согласност на цените 
на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/88). 

2. Компензацијата за пастеризирано млеко се утврду-
ва во износ од 203,00 динари по единица млечна маст, а 
најмногу до 730,80 динари за еден литар. 

3. Цената на пастеризираното млеко од точка 1 на 
оваа одлука го содржи и износот на компензацијата ут-
врден во точка 2 на оваа одлука. 

4. Правото на износот на компензацијата утврден со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден со Законот за компензациите за определени произ-
води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/88, 64/88 и 10/89). 

5. Со денот на влегувањево во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на цената од 
член 2 став 2 на Законот за компензациите за определени 
производи и на износот на компензацијата за пастеризи-
рано млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/88 и 65/88). 

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

Е. п. бр. 53 
17 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

106. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за 
компензациите за определени производи („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 45/88,64/88 и 10/89), во соработка со репуб-
личките и покраинските органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕ-
НИЧНОТО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И НАЈВИСО-
КАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ 
ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ 

„850" 
1. Во називот на Одлуката за определување на најви-

соката цена на пченичното брашно од типот „850" и најви-
соката цена на основниот вид пченичен леб произведен од 
пченично брашно од типот „850" („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 5/89) на крајот се додаваат зборовите: „и за ут-
врдување на компензација за брашно од типот „850". 

2. Точката 1 се менува и гласи: 
,Л. Заради обезбедување на рамноправни услови за 

стопанисување и стекнување на доход организациите на 
здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани (во натамошниот текст: иматели на дуќани) 
кои произведуваат пченично брашно од типот „850" 
можат цените на тоа брашно да ги формираат така што, 
при постојните услови на продажбата, највисоката цека да 
изнесува 1.03 It ,50 динари за еден килограм. 

Компензацијата за пченичното брашно -од типот 
„850" се утврдува во износ од 362,70 динари за еден кило-
грам. 

Цената од став 1 на оваа точка го содржи износот на 
компензацијата од став 2 на оваа точка. 

Правото на износот на компензацијата утврдена со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден со Законот за компензациите за определени произ-
води“. 

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

Е. п. бр. 52 
17 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, с. р. 

107. 
Врз основа на член 16 став 4 од Уредбата за условите 

за отворање и работење на претставништва на странски 
лица во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85), 
сојузниот секретар за економски односи со странство до-
несува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО СЕ ВРАБОТУВААТ ВО 

ПРЕТСТАВНИШТВАТА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Правилникот за условите што мораат да ги ис-
полнуваат југословенските државјани што се вработуваат 
во претставништвата на странски лица во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/87) во член 1 став 1 во 
точка 4 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка 
југословенските државјани можат да се вработуваат во 
претставништвата на странски лица во Југославија и пред 
истекот на рокот од тој став ако за тоа постои писмена 
согласност меѓу организацијата на здружен труд - застап-
никот и странското лице и ако тоа е во интерес на органи-
зацијата на здружен труд." 

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

П. бр. 28001 
8 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за економски односи со 

странство, 
Ненад Крекиќ, с. р. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА РОКОВИТЕ ВО КОИ 
СЕ ВРШАТ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕТАЛОНИ-

ТЕ И МЕРИЛАТА 
1. Во Наредбата за роковите во кои се вршат перио-

дични прегледи на еталоните и мерилата („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 26/84), точка 3 одредба под 13, во одредбата 
под г) зборот: „осум“ се заменува со зборот „дванаесет“. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 02-1851/1 
6 јануари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

110. 
Врз основа на чл^н 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

168. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), сојузниот секретар 
за економски односи со странство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВО-

РЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. Во Наредбата за поднесување пријави за склучени 

договори за надворешнотрговскиот промет („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85,7/86 и 13/88) во точка 8 став 1 во 
одредбата под 1 бројот: „2,000.000" се заменува со бројот: 
„10,000.000." 

Во одредбата под 2 бројот: „500.000" се заменува со 
бројот: „5,000.000." 

Во одредбата под 12 бројот: „500.000" се заменува со 
бројот: „1,000.000." 

Во одредбата под 14 бројот: „200.000" се заменува со 
бројот: „1,000.000." 

2. Во,точка 10 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 
„500.000". 

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

П. бр. 28000 
3 февруари 1989 градина 
Белград 

Сојузен секретар 
за економски односи со 

странство, 
Ненад Крекиќ, с. р. 

109. 
Врз основа на член 26 став 2 и на член 41 став 1 од За-

конот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали издава 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-

понирани кај Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 70/87, 
86/87, 29/88, 53/88 и 65/88), во точка 1 став 1 одредба под 
1 процентот: „15%" се заменуваат со процентот „25%". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува на пресметката на каматате од февруари 1985 
година. 

О. бр. 13 
9 февруари 1989 година . 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

' Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

111. 
Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за 

вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88,46/88 и 61/88), Народна-
та банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖ НА ЦЕНИ-
ТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКАТА НА РАСТЕЖ НА СРЕД-

НИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА 
ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 
на странските валути од растежот на цените на произ?о-
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дителите на индустриски производи во јануари 1989 годи-
на изнесуваат: 

Ознака Коефициенти 
шифра з е м ј а на за јануари 

валутата 1989 година 

036 Австралија (AUD) 0,143 
040 Австрија (АТЅ) 1,052 
124 Канада (CAD) 0,260 
208 Данска (DKK) 1,161 
246 Финска (FIM) 0,730 
250 франција (FRF) 0.946 
280 Германија СР (DEM) 1,011 
380 Италија (ITL) 0,925 
392 Јапонија (JRY) 0,772 
474 
528 

Кувајт 
Холандија 

(KWD) 
(NLG) 

0,636 
1,024 

578 Норвешка (NOK) 0,637 
620 Португалија (PTE) 0,824 
752 Шведска (ЅЕК) 0,752 
756 Швајцарија (CHF) 1,143 
826 Велика Британија (GBP) 0,620 
840 САД (USD) 0,342 
955 Европска пресметковна еди-

ница 
(XV А) 0,928 

992 Белгија (BEL) 1,027 
993 Белгија (ВЕС) 0,998 
995 Шпанија (ЕЅВ) 0,470 

Пресметковен долар (USD YU) 0,342 

С. бр. 4 
7 февруари 1989 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

112. 
Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 
став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
на 17. седница одржана на 31 јануари 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА. 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Висината на годишната аконтација на средствата 

на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1989 година, (во натамошниот тек-
ст: Фондот), се утврдува во износот, и тоа: 

- во милиони динари -

О д т о а : 

Републики и автономни 
покраини В К У П Н О С 0 „ 3 Ж а Љ е З а с и т е л е , , 

средства 

1 2 3 4 

СР Босна и Херце-
говина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР СРбија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

615.008,2 
257.170,7 
925.080,0 

1.065.940,5 
418.080,0 
96.279,8 

1.252.935,2 
94.091,2 

339,423,0 
141.932,6 
510.551,6 
844.651,2 
331.286,6 
76.292,1 

691.494,9 
51.929,0 

275.585.2 
115.238,1 
414.528,4 
221.289.3 
86.793,4 
19.987,7 

561.440,3 
42.16,2 

2. Месечните аконтации на средствата на Фондот од 
точка 1 на оваа одлука, се утврдуваат во следните износи: 

- во милиони динари -

Од тоа : 
Републики и автономни 
покраини ВКУПНО С 0

Н
3 Ж Г З^олж-лен ЗАСМ средства 

1 
СР Босна и Херце-
говина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

51.250,7 
21.430,9 
77.090,0 
88.828,4 
34.840,0 

8.023,3 
104.411,3 

7.840,9 

28.285,2 
11.827,7 
42.546,0 
70.387,6 
27,607,2 
6.357,7 

57.624,6 
4.327,4 

22,965,5 
9.603,2 

34.544,0 
18.440,8 
7.232,8 
1.665,6 

46.786,2 
3.513,5 

ВКУПНО: 393.715 248.963,4 144.752,1 

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1989 го-
дина. 

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

02 Бр: 40/4-89 
31 јануари 1989 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штиглиќ, с. р. 

ВКУПНО: 4.724,585,6 2.987.561 ,О 1.737.024,6 

113. 
Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална полити-
ка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ AMOXIL 
ТАБЛЕТИ 16 х 500 mg СЕРИЈА БР. 751108, ПРОИЗВОД 

НА ФАБРИКАТА „ПЛИВА“ ОД ЗАГРЕБ 
1. Се повлекува од промет лекот Amoxil таблети 16 х 

500 mg, серија бр. 751108, производ на фабриката „Плива“ 
- Загреб, за кој е утврдено дека не им одговара на услови-
те предвидени со овој закон за пуштање на лекови во про-
мет и на прописите донесени врз основа на тој закон. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведената серија, од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количества на лекот од точка 1 на 
ова решение да му ги вратат на производителот во рок од 
осум дена од денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние. 

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

Бр. 06-89 
16 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 
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114. 
Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална полити-
ка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ JUGO-
CILLIN АМПУЛИ 50 х 800.000 ЕДИНИЦИ, СЕРИИ БР. 
20220388, 20270388, 20340388, 21960388, 21970388, 22040388, 
22050388, 22610388, 26770488 И 26780488, ПРОИЗВОД 

НА ФАБРИКАТА „ГАЛЕНИКА" ОД ЗЕМУН 
1. Се повлекува од промет лекот Jugocillin ампули 50 

х 8000.00 единици,серии број 20220388, 20270388, 20340388, 
21960388, 21970388, 22040388, 22050388, 21960388, 21970388, 
22040388, 22050388, 22610388, 26770488 и 26780488, произ-
вод на фабриката Галеника од Земун, за кој е утврдено де-
ка не им одговара на условите предвидени со Законот за 
пуштање на лекови во промет и на прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии, од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количества на лекот од точка 1 на 
ова решение да му ги вратат на производителот во рок од 
осум дена од денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние. 

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

Бр. 06-90 
16 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

115. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
26/78, 1/80,41/80 и 24/86) претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди донесу-
ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗЌ УТВРДУВАЊЕ НА 
СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАША-

ЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
1. Во Решението за утврдување на составот на Сојуз-

нит комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 35/ЅЛ и 63/86), во точка 1 под 
б) одредбата под 7 се менува и гласи: 

„7) Миќо Костиќ, директор на Покраинската управа 
за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Из-
вршниот совет на Собранието на САП Косово; 

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

01 Бр. 01-899/88 
9 февруари 1989 година 
Белград 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 238 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 
Весна Пајковиќ-Пудар, досегашен директор на ЕСЦ 

во Сојузниот завод за информатика, се назначува за заме-
ник на директорот на Сојузниот завод за информатика. 

С. п. п. бр. 74 
19 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата'(„Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Живко Жужул, досегашен директор на РО „Пионир-

. ка" во Имотско, се назначува за помошник на сојузниот 
секретар за стопанство. 

С. п. п. бр. 75 
19 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Фатмир Гаши, поранешен советник на претседателот 

на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, се на-
значува за советник на сојузниот секретар за стопанство. 

С. п. п. бр. 76 
19 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател Сојузен извршен совет 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, Потпретседател, 
Милан Шешлија, с. р. Јанез Земљарич, с. р. 
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