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1356. 
Врз основа член 315 точка 3 од Уставот на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТАТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДО КРАЈОТ НА ПРВОТО ПО-

ЛУГОДИЕ ОД 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за исплатата на личните дохо-

ди до крајот на првото полугодие од 1990 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1120 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДО КРАЈОТ 

НА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1990 ГОДИНА 

Член 1 -

Со овој закон се уредува исплатата на месечните чис-
ти лични доходи во правните лица со седиште во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кои вршат 
дејности утврдени со сојузниот закон за единствената кла-
сификација на дејностите (во натамошниот текст: правни-
те лица) во периодот од 1 декември 1989 година до 30 јуни 
1990 година. 

Член 2 
Правното лице ги исплатува месечните аконтации на 

чистите лични доходи во согласност со општиот акт, а нај-
многу до износот што ќе го утврди во височина на чисти-
от личен доход за ноември 1989 година, што го исплатило 
до 15 декември 1989 година односно во согласност со чл. 3 
и 4 од овој закон. 

Правното лице чијшто чист личен доход по работник 
за октомври 1989 година е за 21% и повеќе понизок од про-
сечниот чист личен доход во стопанството на републиката 
односно на автономната покраина може, доколку е тоа за 
него поповолно, ?а основица да земе 80% од просечниот 
чист личен доход по работник во стопанството на репуб-
ликата односно на автономната покраина за октомври 

1989 година, зголемен за бројот на работници во ноември 
1989 година и за процентот на растежот на животните тро-
шоци во републиката односно во автономната покраина 
во ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година 
на територијата на републиката односно на автономната 
покраина. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, правното лице 
кое врши дејност распоредена според Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 
28/86,72/86,78/87,63/88 и 6/89) во областа: 01 Индустри-
ја и рударство, 02 Земјоделство, 03 Шумарство, 05 Гра-
дежништво; гранката 0601 Железнички сообраќај; облас-
тите: 09 Занаетчиство и лични услуги? 12 Образование, на-
ука, култура и информации и 13 Здравствена и социјална 
заштита може основицата од ст. 1 и 2 на овој член да ја 
зголеми за 20%. 

Член 3 
Правното лице кое не ја исплатило месечната аконта-

ција на чистите лични доходи по работник за ноември 
1989 година до 15 декември 1989 година, ја исплатува ме-
сечната аконтација на чистите лични доходи по работник 
во согласност со општиот акт, а најмногу до износот што 
ќе го утврди во височина на чистиот личен доход по ра-
ботник што го исплатило за октомври 1989 година зголе-
мен за процентот на растежот на животните трошоци во 
републиката односно во автономнава покраина во ноем-
ври 1989 година во однос на октомври 1989 година. 

Член 4 
Правното лице кое делумно ја исплатило аконтација-

та на чистите лични доходи по работник за ноември 1939 
година до 15 декември 1989 година, може да ја исплати 
разликата помеѓу износот утврден во согласност со член 3 
на овој закон и износот на делумно исплатените лични до-
ходи по работник за ноември 1989 година до 15 декември 
1989 година. 

Член 5 
Правните лица што вршат дејност распоредена спо-

ред Одлуката за единственага класификација на дејности-
те во областа: 02 Земјоделство и рибарство, освен по д гру-
пата 020140 Сточарство; 03 Шумарство? 04 Водостопан-
ство, 05 Градежништво и во подгрупата 080111 Хотели, 
мотели, пансиони и туристички населби со сезонско рабо-
тење, можат да ги исплатуваат месечните аконтации на 
чистите лични доходи до износот што ќе го утврдат во ви-
сочина на просечно исплатениот чист личен доход по ра-
ботник за октомври 1989 година во стопанството на ре-
публиката односно на автономната покраина, зголемен за 
бројот на работниците во ноември 1989 година и зголемен 
за процентот на растежот на животните трошоци во ноем-
ври 1989 година во однос на октомври 1989 година во ре-
публиката односно во автономната покраина, ако тоа е за 
нив поповолно. 

Правното лице кое ќе започне со работа по влегува-
њето на овој закон во сила односно правното лице кое до 
влегувањето на овој закон во сила не исплатувале чисти 
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лични доходи, ги исплатува за првиот месец чистите лич-
ни доходи најмногу до износот утврден во согласност со 
својот општ акт. 

Правното лице кое настанува со статусна промена 
(припојување, спојување и раздвојување) не се смета за 
правно лице во смисла на став 2 од овој член. 

Член 6 
Правните лица од чл. 2 до 5 на овој закон можат да го 

зголемат износот на просечниот чист личен доход утврден 
во согласност со одредбите на чл. 2 до 5 од овој закон за 
процентот на промената на курсот на динарот спрема 
OEM на денот на исплатата по влегувањето на овој закон 
ло сила во однос на курсот утврден на 18 декември 1989 
година, а според средниот курс утврден на девизниот па-
зар. 

По исклучок од одредбите на овој закон, правните ли-
ца што ќе остварат добивка по завршната сметка за 1989 
година можат, согласно со општиот акт, да извршат рас-
пределба на дел од добивката на работниците по пат на 
издавање на акции односно обврзници. Со одлуката за из-. 
давање на акции односно обврзници се утврдуваат права-
та и обврските на издавачот и на имателот, со тоа што ис-
платите по издадените обврзници не можат да бидат из-
вршени пред ?О јуни 1990 година. 

Член 7 
Правното лице кое не ќе го исплати месечниот чист 

личен доход во највисокиот износ во согласност со овој за-
кон, може тоа право да го искористи во наредните месеци. 

Член 8 
Ако со дополнителна контрола се утврди дека прав-

ното лице исплатило поголем износ на чистите лични до-
ходи од дозволените со овој закон, должно е за тој износ 
да ја намали исплатата на чистиот личен доход наредниот 
месец. 

Член 9 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на трудот, здравството, бореч-
ките прашања и социјалната политика ќе го пропише на-
чинот на утврдување на износот на средствата за исплата 
на чистите лични доходи, на составувањето на пресметка-
та и доставувањето до Службата на општественото книго-
водство. 

Прописот од став 1 на овој член ќе се објави истовре-
мено со текстот на овој закон. 

Сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката ќе го утврди и ќе го објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, во рок од три дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила, просечниот чист личен доход по работ-
ник во стопанството на републиката односно на автоном-
ната покраина за октомври 1989 година. 

Член 10 
Со парична казна од 45.000.000 до 450.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап правното лице кое лични-
те доходи ќе ги исплати над износот утврден според од-
редбите од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во правното лице со 
парична казна во износ од 2.500.000 до 25.000.000 динари. 

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

стануваат да важат одредбите на член 31а од Законот за 
финансиското работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
9/89, 26/89, 35/89, 58/89 и 79/89). 

Член 12 
Правното лице може да ја исплати аконтацијата на 

чистиот личен доход за декември 1989 година до крајот на 

овој месец, а најмногу до износот на исплатениот чист ли-
чен доход за ноември од 1989 година. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1357. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за банките и другите финансиски организации, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1096 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Драовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за банките и другите финансиски органи-. 

зации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) во член 
82а став 1 точката 4 се менува и гласи: 

„4) правниот следбеник за секоја одделна обврска на 
банката, кој се утврдува на следниов начин: 

- за постојна основна банка, која се основа како банка 
во согласност со овој закон - врз основа на одлука на ос-
новачкото собрание, со која се утврдува дека таа банка во 
целост ги презема сите обврски на постојната банка; 

- за постојна здружена банка, која со сите постојни 
основни банки - основачи на таа здружена банка, основа 
една банка во согласност со овој закон - врз основа на од-
лука на основачкото собрание, со која се утврдува дека таа 
банка во целост ги презема сите обврски на постојната 
здружена банка и на сите постојни основни банки - осно-
вачи на таа здружена банка; 

- за постојна здружена банка, чијашто една или пове-
ќе постојни основни банки - основачи на таа здружена 
банка, не сака со постојната здружена банка да основат 
банка во согласност со овој закон, туку основа друга банка 
или банки, во согласност со овој закон - врз основа на до-
говор склучен помеѓу постојната здружена банка и постој-
ната основна банка или банки, со кој се утврдува состојба-
та на сите обврски за кои таа банка или банки стануваат 
правни следбеници; 

- за постојна здружена банка, која престанува со ра-
ботата - врз основа на договор склучен помеѓу постојните 
основни банки - основачи на таа здружена банка, што се 
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основаат како банки во согласност со овој закон и постој-
ната здружена банка, со тоа што постојните основни бан-
ки што се основаат во согласност со овој закон преземаат 
неограничена солидарна одговорност за сите обврски 
спрема странство на постојната здружена банка, а за об-
врските во земјата преземаат одговорност во согласност 
со самоуправната спогодба за основање на таа здружена 
банка“. 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) дали основачите на банката, што одлучиле да ос-

новат друга банка, ги извршиле во целост своите обврски 
преземени со Самоуправната спогодба за основање на 
банката, со друга самоуправна спогодба или со договор 
склучен согласно со Законот за основите на банкарскиот и 
кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86,34/86,72/86 и 65/87), под условите и на начинот што 
важеле во времето на преземањето на тие обврски, што го 
потврдува надлежниот орган на управувањето со таа бан-
ка“. 

Досегашните ст. 2 до 4 се заменуваат со нови ст. 2 до 
7, кои гласат: 

„Врз основа на доказите и документацијата од став 1 
на овој член, Народната банка на Југославија е должна, во 
рок од 30 дена од денот на нивното доставување, да ја оце-
ни оправданоста за основање на банка и да издаде дозвола 
за основање или да донесе негативно решение. 

Решението од став 2 на овој член е конечно во управ-
ната постапка. 

По исклучок од одредбата на став 2 од член 82 на 
овој закон, банката која до 31 декември 1989 година не ќе 
добие дозвола за основање, може да продолжи со работа-
та најдоцна до 31 март 1990 година според одредбите од 
Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 
65/87), со тоа што од 1 јануари 1990година не може да ко-
ристи средства од примарната емисија, над состојбата на 
31 декември 1989 година. \ 

Мерката од став 4 на овој член ја изрекува Народната 
банка на Југославија со свое решение, а може во банката 
да постави и контролор, кој се грижи за примената на таа 
мерка. 

Ако банката до 31 март 1990 година не добие дозвола 
за основање, над неа се поведува постапка за санација, сте-
чај или ликвидација, под условот и на начинот пропишани 
со сојузниот закон. 

Народната банка на Југославија го следи исполнува-
њето на условите од став 1 на овој член и на банката која 
повеќе не ги исполнува тие услови и издава решение за 
укинување на дозволата и поведува постапка за санација, 
стечај или ликвидација над банката, под условите и на на-
чинот пропишани со сојузниот закон.". 

Член 2 
Член 826 се менува и гласи: 

„Член 826 
Банката од член 82а на овој закон може да спроведе 

постепено приспособување на своето работење кон усло-
вите од член 16 на овој закон во текот на 1990 и 1991 годи-
на. 

Роковите за приспособување на работењето на банка-
та кон условите утврдени со член 16 на овој закон ги ут-
врдува Народната банка на Југославија во рокот од став 1 
на овој член.". 

Член 3 
По член 82г се додава нов член 82д, кој гласи: 

„Член 82д 
На банката од член 82а на овој закон која добила до-

звола за основање Народната банка на Југославија може 
да и даде овластување за вршење работи на платен про-
мет со странство и кредитни работи со странство односно 
овластување за вршење платен промет со странство, а на-
родната банка на републиката односно народната банка 

на автономната покраина - овластување за вршење девиз-
но-валутни работи во земјата, под условите и на начинот 
што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.". 

Член 4 
Во член 85 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата на резервниот фонд банките од член 82а 

на овој закон можат да ги користат за формирање на ре-
зерви на новата банка.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 5 
По член 85 се додава нов член 85а, кој гласи: 

„Член 85а 
Средствата од заедничкиот доход на банката од член 

82а на овој закон, пред распределбата според годишната 
пресметка за 1989 година, можат со одлука на собранието 
на банката да се внесат во резервите на новата банка.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1358. 
Врз основа на член 315 точка 1 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД 
ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И 

РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОША ОД 1936 ДО 1939 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Измени на Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1107 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООС-
ЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 

1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за основните права на борците од Шпан-

ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
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67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) во 
член 10 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 2 
Во чл. П, 12 и 16 став 1 бројот: „6" се заменува со 

бројот: „60". 

Член 3 
Во член 14 запирката и зборовите: „со тоа што усог-

ласениот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата 
не можат да бидат поголеми од износот на највисокиот 
месечен личен доход на член на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија," се 
бришат. 

Член 4 
Во член 20 став 1 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од последното тримесеч-
је на претходната година“. 

Член 5 
Во член 24 став 1 зборовите: „од претходната година, 

се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје“. 

Член 6 
Во член 25 став 1 се менува и гласи: 
„Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија од претходната годи-
на, зголемен за 60% претставува основ за определување на 
постојаното месечно парично примање од член 16 на овој 
закон.". 

Став 2 се брише. 
Ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4. 
Став 6, кој станува став 5, се менува и гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди ја утврдува височината на основот за определува-
ње на постојаното месечно парично примање според од-
редбите на ст. 2 и 3 од овој член и височината на годишно-
то парично примање за закрепнување и на надоместот на 
трошоците за погреб врз основа на официјалните подато-
ци на сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката.". 

на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 го-
дина. 

П бр. 1114 
26 декември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЃЕ-
ВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО 

МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со Орден Бел орел 
со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 67/72,22/73,33/76,68/81,75/85 и 44/89) во член 
1а став 2 зборовите: „од претходната година“ се заменува-
ат со зборовите: „од последното тримесечје на претходна-
та година“. 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „од претходната година“ 

се заменуваат со зборовите: „од последното тримесечје на 
претходната година“. 

Члан 3 
Во член И став 1 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од претходното триме-
сечје.". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1359. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА OCHOBHHTC ПРАВА НА ЛИЦАТА ОД-
ЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО 
МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден Караѓорѓе-
ва ѕвезда со мечеви, со Орден Бел орел со мечеви и со Зла-
тен медал на Обилиќ, што го усвои Собранието на СФРЈ 

1360. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ 

НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на носителите на „Партизанска споменица 
!94Г\ што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1115 
26 декември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА-
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИ-

ЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за основните права на носителите на 

„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) 
во член 9 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 2 
Во чл. 10 и 11 и во член 15 став 1 бројот: „6" се заме-

нува со бројот: „60". 

Член 3 
Во член 13 по зборот: „пензија“ запирката и зборови-

те: „со тоа што усогласениот износ на пензијата и на дода-
токот кон пензијата не може да биде поголем од износот 
на највисокиот месечен личен доход на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија“ се бришат. 

Член 4 
Во член 19 став 1 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од последното тримесеч-
је на претходната година“. 

Член 5 
Во член 23а став 1 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од претходното триме-
сечје“. 

Член 6 ^ 
Во член 24 став 1 се менува и гласи: 
„Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија од претходната годи-
на, зголемен за 60% претставува основ за определување на 
постојаното месечно парично примање од член 15 на овој 
закон.". 

Став 2 се брише. 
Ст. 3,4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4. 
Став 6, кој станува став 5, се менува и гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди ја утврдува височината на основата за определува-
ње на постојаното месечно парично примање според од-
редбите на ст. 2 и 3 од овој член и височината на годишно-
то парично примање за закрепнување и на надоместот на 
трошоците за погреб брз основа на официјалните подато-
ци на сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката.". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1361. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОД-

ЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1124 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА 
НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) во 
член 10а ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 2 
Во член 106 став 1 и во член 13 ст. 1, 3 и 5 бројот: „6" 

се заменува со бројот: „60". 

Член 3 
Во член 10д запирката и зборовите: „со тоа што усог-

ласениот износ на пензијата и додатокот кон пензијата не 
може да биде поголем од износот на највисокиот месечен 
личен доход на член на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија“ се бришат. 

Член 4 
Во член И став 1 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од претходното триме-
сечје“. 

Член 5 
Во член 18 ст. 1 и 2 се бришат 
Ст. 3 и 4 стануваат ст. 1, 2 и 3. 
Став 6, кој станува став 4, се менува и гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за прашања на борците и воените ин-
валиди ја утврдува височината на постојаното месечно па-
рично примање според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член 
врз основа на официјалните податоци од сојузната орга-
низација надлежна за работи на статистиката.". 

Член 6 
Во член 19 став 2 зборовите: „од претходната годи-

на“ се заменуваат со зборовите: „од претходното триме-
сечје“. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1362. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИН-

ВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 
БОРЦИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1125 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА 

ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

Член 1 
Во Законот за основните права на воените инвалиди 

и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 44/89) во член 32 став 2 
зборовите: „просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, зголемен за 
52%" се заменуваат со зборовите: „2,2 просечни месечни 
лични доходи во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година“. 

Член 2 

Во член 36 став 3 бројот: „13,02 “ се заменува со бро-
јот: „30". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1363. 
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 ИЗМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 
Се прогласува Законот за измена на Законот за бореч-

киот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1126 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собрението на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ 

ДОДАТОК 

Член 1 
Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85 и 44/89) во 
член 2 став 1 бројот: „6" се заменува со.бројот: „60". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1364. 
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 ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКО-

TO И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за основ-

ните права од пензиското и инвалидското осигурување, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 декември 1989 година. 

П бр. 1127 
26 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското и инва-

лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
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23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87) во член 53 став 4 бројот: 
„6" се заменува со бројот: „60". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1365. 
Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од 

Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 
и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗ-
НОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕ-
НИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕ-

МА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

1. Во Одуката за утврдување на износите за кои нема 
да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои 
нема да се врши присилна наплата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 41/79 и 36/88) во точ. 1 и 2 бројот: „10.000" се 
заменува со бројот: „500.000". 

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

2. Во точка 2 став 4 зборовите: „бр. 35/76" се замену-
ваат со зборовите: „бр. 2/82". 

3. Во точка 7 одредба под 2 бројот: „10.000" се заме-
нува со бројот: „1,000.000". 

Во одредба под 2 точката се заменува со точка и за-
пирка и се додава одредба под 3, која гласи: 

„3) за стоки наменети за лекување на лица заболени 
од рак, што ги примаат друштвата за борба против рак.". 

4. По точка 10 се додава точка 10а, која гласи: 
„10а. Одредбите на точ. 1,2, 3 и 10 од оваа одлука со-

гласно се применуваат при извозот на стоки." 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 865 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседатела 
Анте Марковиќ, с. р. 

1367. 
Врз основа на член 9 од Законот за исплата на'лични-

те доходи до крајот на првото полугодие на 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/89), сојузниот секретар 
за труд, здравство, боречки прашања и социјална полити-
ка пропишува 

Е. п. бр. 866 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ, ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕ-
СМЕТКАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

1366. 
Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 
и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕТО НА СТО-
КИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦА-

РИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

1. Во Одлуката за условите и начинот на царинењето 
на стоките за кои не е поднесена документација и за случа-
ите во кои не се поднесува царинска декларација 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79, 18/81, 18/82 и 
65/85) во точка 1 став 1 во одредба под 8 точката се заме-
нува со точка и запирка и се додава одредба под 9, која 
гласи: 

„9) репродукционен материјал (суровини, делови за 
тековно одржување, делови за изградба при изработка на 
нови производи и потрошен материјал) неопходен за про-
цесот на производството, освен репродукционен матери-
јал што се увезува по основ на контингенти и дозволи." 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на ут-
врдување на износот на средствата за исплата на чистите 
лични доходи, начинот на составување на пресметката на 
средства за исплата на аконтациите на чистите лични до-
ходи и начинот на доставување на таа пресметка до 
Службата на општественото книговодство. 

Член 2 

Правното лице со седиште во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија што врши дејност утврде-
на со сојузниот закон за единствената класификација на 
дејностите (во натамошниот текст: правното лице) го ут-
врдува износот на месечната аконтација на чистите лични 
доходи на начинот пропишан со овој пр^р^лник и ум и с. 
кажува податоците на Образецот ЧЛД - Пресметка на 
средствата за исплата На аконтацијата на чистите лични 
доходи за (месец) 19 година, што е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Податоците од став 1 на бвој член се искажуваат во 
броеви со два децимала. 

Правното лице и го доставува на Службата на оп-
штественото книговодство Образецот ЧЈ1Д во два приме-
рока при секоја исплата на аконтацијата на чистите лични 
доходи. 

Правното лице го составува Образецот ЧЛД врз ос-
нова на податоците за октомври односно ноември 1989 го-
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дина и врз основа на податоците што ќе ги утврди на де-
нот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 правното лице од член 2 став 1 на 
Законот за исплатата на личните доходи до крајот на 
првото полугодие на 1990 година (во натамошниот текст: 
Законот) го внесува износот на исплатените аконтации на 
чистите лични доходи и надоместот на личните доходи од 
средствата на правното лице за ноември 1989 година, што 
се исплатени до 15 декември 1989 година, искажан под ре-
ден број 11 на Образецот ЈТД што го составил за тој месец 
односно износот од налогот за исплата. Правното лице од 
чл. 3 и 4 на Законот, што за ноември 1989 година ги испла-
тило личните доходи според Образецот ЧЛД-1, како и 
правното лице што ги исплатило чистите лични доходи за 
ноември 1989 година и по 15 декември 1989, под овој реден 
број го внесува износот што е искажан под ред. бр. 7 или 8 
(помал износ) на тој образец; 

2) под реден број 2 внесува 80% од просечниот чист 
личен доход по работник во стопанството на територијата 
на републиката односно автономната покраина за октом-
ври 1989 година, што ги објавил Сојузниот завод 5а ста-
тистика. Податокот под овој реден број го внесува правно-
то лице од член 2 став 2 на Законот; 

3) под реден број 3 го внесува просечниот чист личен 
доход по работник во стопанството на територијата на ре-
публиката односно автономната покраина за октомври 
1989 година, што го објавил Сојузниот завод за статисти-
ка. Податокот под овој реден број го внесува правното ли-
це од член 5 на Законот; 

4) под реден број 4 го внесува бројот на работниците 
на кои им е исплатен чистиот личен доход и надоместите 
на личните доходи, што го утврдува така што бројот на 
остварените часови на работа и на часовите за кои работ-
ниците примаат надомест на личниот доход од средствата 
на правното лице ќе се подели со бројот на можните часо-
ви на работа во ноември 1989 година; 

5) под реден број 5 го внесува коефициентот што го 
добива кога процентот на растежот на животните трошо-
ци на територијата на републиката односно автономната 
покраина што го објавил Сојузниот завод за статистика во 
ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година ќе 
го подели со 100 и ќе го зголеми за еден; 

6) под реден број 8 го внесува износот што се добива 
со множење на износот искажан под реден број 1 или 6 (кој 
за правното лице е поповолен) со коефициентот 1,2. Пода-
токот цод овој реден број го внесува правното лице од 
член 2 став 3 на Законот; 

7) под реден број 9 го внесува коефицентот што ќе се 
утврди така што курсот на динарот спрема DEM на денот 
на исплатата на личниот доход по влегувањето во сила на 
Законот ќе го подели со курсот утврден на 18 декември 
1989 година; 

8) под реден број 11 го внесува износот на средствата 
за чистите лични доходи според критериумите од општо-
от акт; 

9) под реден број 12 го внесува износот искажан под 
реден број 16 на Образецот ЧЛД што го поднел за пре-
тходниот месец; 

10) под реден број 13 го внесува износот на исплате-
ните аконтации на чистите лични доходи и надоместот за 
месецот закој се однесува исплатата; 

11) под реден број 14 го внесува изсносот на средства-
та за исплата на чистите лични доходи што се добива кога 
на помалиот износ искажан под ред. бр. 10 или И ќе му се 
додаде износот искажан под реден број 12 и одземе изно-
сот искажан под реден број 13; 
^ 12) под реден број 15 го внесува износот од налогот 
за исплата на чистите лични доходи за месецот за кој ја 
составува пресметката; 

И) под реден број 17 го внесува износот на загаран-
тираните лични доходи што ќе ги утврди во согласност со 

републичкиот односно покраинскиот закон за бројот на 
работниците за кои ги Исплатува личните доходи. 

Член 3 

По исклучок од одредбите на член 2 од овој правил-
ник, правното лице од чл! 3 и 4 на Законот го утврдува из-
носот на месечната аконтација на чистите лични доходи 
за ноември 1989 година и ги искажува податоците на Об-
разецот ЧЛД-1 - Пресметка на средствата за исплата на 
аконтациите на чистите лични доходи за ноември 1989 го-
дина, што е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Образецот ЧЛД-1 го составува и правното лице кое 
за ноември 1989 година ги исплатило чистите лични дохо-
ди по 15 декември 1989 година до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, со поднесување на Образецот ЛД 
или врз основа на периодичната пресметка за периодот ја-
нуари-ноември 1989 година, заради утврдување на основи-
цата за исплати на чистите лични доходи за декември 1989 
година и за наредните месеци. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат во 
броеви со два децимала. 

Правното лице од став 1 на овој член и доставува до 
Службата на општественото книговодство Образец ЧЛД-1 
во два примерока при исплатата на чистите лични доходи 
за ноември 1989 години, а правното лице од став 2 на овој 
член - при првата исплата на чистите лични доходи по 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Правното лице го составува Образецот ЧЛД-1 врз ос-
нова на податоците за октомври 1989 година и врз основа 
на податоците што ќе ги утврди на денот на составување-
то на образецот, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи и надоместите на лич-
ните доходи искажан под реден број 11 на Образецот ЛД 
што го составил за октомври 1989 година; 

2) под реден број 2 го внесува бројот на работниците 
за октомври 1989 година пресметан на начинот од член 2 
став 4 точка 4 на овој правилник; 

3) под реден број 4 го внесува коефициентот што ќе 
го добие кога процентот на растежот на животните тро-
шоци на територијата на републиката односно автоном-
ната покраина што го објавил Сојузниот завод за статис-
тика во ноември 1989 година ќе го подели со 100 и зголеми 
за еден; 

4) под реден број 6 го внесува бројот на работниците 
за ноември 1989 година пресметан на начинот од член 2 
став 4 точка 4 на овој правилник; 

5) под реден број 9 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи и надоместите за но-
ември 1989 година; 

6) под реден број 19 го внесува износот на средствата 
за исплата на чистите лични доходи што ќе се добие кога 
од помалиот износ искажан под ред. бр. 7 или 8 ќе го одзе-
ме износот искажан под реден број 9. 

Член 4 f 
. Правното лице од член 2 став 2 на Законот, при ис-

платата на аконтацијата на чистите лични доходи, покрај 
пресметката на средствата за исплата на личните доходи 
на обрасците пропишани во чл. 2 или 3 на овој правилник, 
доставува до Службата на општественото книговодство и 
пресметка! врз основа на која може да се утврди дека него-
виот чист личен доход по работник за октомври 1989 годи-
на е за најмалку 21% понизок од просечниот чист личен 
доход во стопанството на републиката односно автоном-
ната покраина за тој месец. 
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Член 5 

Ако настане статусна промена на правното лице (спо-
јување, припојување, поделба односно издвојување), прав-
ното лице што продолжува со работата, за првиот месец 
по статусната промена, составува Образец ЧЛД така што 
под реден број 1 на тој образец ги внесува податоците што 
ќе ги утврди за претходниот месец за работниците на кои 
им ги исплатува чистите лични доходи за првиот месец по 
статусната промена. 

Член 6 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на де-, 
лот од чистиот личен доход на работниците чии места на 
работа се во странство, а што се исплатуваат во странска 
валута. 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-3282 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачнќ, с. р. 

Образец ЧЛД 

(Назив и седиште на правното 
лице) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА 19 

ГОДИНА 

Образец ЧЛД - 1 
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Одредбата под 4 се менува и гласи: 
„4) износот се испишува во динари со пари на две де-

цимали, така што динарите се одвојуваат со запирка, а кај 
парите' второто децимално место се заокружува на нула, 
со тоа што износот до 5 пари се занемарува, а износот на 5 
пари се заокружува на 10 пари. Пред износот на динарите 
се ставаат две паралелни цртички или ѕвездички. На ин-
струментите на платниот промет издадени до 31 декември 
1989 година, со рок на втасување од 1 јануари 1990 година, 
подносителот е должен пред доставувањето на инструмен-
тите до Службата да изврши пресметување на износот 
според одредбите на чл. 1 и 9 од Законот за промената на 
вредноста на динарот, така што пресметувањето на изно-
сот на поднесениот инструмент се врши со прецртување, а 
над прецртаниот износ се запишува читливо пресметани-
от износ“. 

2. Во точка 60 став 3 се брише. 
3. Во точ.: 4, 11, 14, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 41,44, 47, 50, 

53 и 56 зборовите: „број на инвестициониот објект“ се бри-
шат. 

4. Во обрасците што се составен дел на Упатството се 
брише полето: „број на инвестициониот објект, а полето: 
„број на инвестициониот објект“ не се пополнува. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. у 

40 Број: 1/95 
27 декември 1989 година 
Белград Заменик 

на генералниот директор на 
Службата на општественото 

книговодство, 
Момчило Томиќ, с. р. 

1369. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 
41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, пропишува 

1368. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89), 
генералниот директор на Службата на општественото 
книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕД-
НООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Во Упатството за формата, содржината и употре-

бата на енообразни обрасци за вршење работи на платни-
от промет во земјата преку Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84, 67/84, 
42/85,64/86,64/86,37/88 и 22/89), во точка 59 во одредба-
та под под 2 се додава реченицата, која гласи: 

„Ако по издавањето на инструментите на платниот 
промет дошло до измена на бројот на сметката на товар 
на која е издаден инструментот, организационата единица 
на Службата кај која се водат сметките на должникот ќе 
изврши плаќање по издадените инструменти на платниот 
промет, на товар на сметката на правниот следбеник на 
тој должник." 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

1. Во Упатството за потребната документацја за ос-
тварување право на средства за регрес за вештачки ѓубри-
ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88, 17/89, 43/89 
и 80/089) во точка 1 став 2 зборовите: „30 септември 1989 
година“ се заменуваат too зборовите: „31 декември 1989 го-
дина“. 

2. Во Образецот за пресметка на регрес, во колона 6, 
зборовите: „30 септември 1989 година“ се заменуваат со 
зборовите: „31 декември 1989 година“. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 5054/1 
25 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мвврјаинќ, с. р. 
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1370. 
Брз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76/ 
52/79, 12/82/61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 'А^ 
70/89), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА 
ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌА-

ЊЕ ЦАРИНА 

1. Се утврдуваат предметите што се ослободени од 
плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од 
Царинскиот закон и тоа: 

Тарифен 
број на Ца- Тарифна 
римската та- ознака 

рнфа 
Наименување Количество 

87.05 Моторни возила за специ-
јални цели (на пример: са-
монатоварни возила за пре-
влекување на дефектни вози-
ла, возила-дигалки, пожарни-
карски возила, возила со 
вградени бетонски мешалки, 
возила за чистење на патиш-' 
та, возила а за прскање или 
посинување, возила-под-
вижни работилници, под-
вижни радиолошки едини-
ци), освен оние конструира-
ни првенствено за превоз на 
патници или стоки 

8705.909 други 
Ех. 
Специјални машини „ВО-
КОМОБИЛ" - ТРАНСПОР-
ТЕР TYP 1300 HY 1 парче 

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

Е. п. бр. 867. 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
^ Страна 
1356/ Закон за исплатата на личните дохрди до кра- ^ 

-""""'“ јот на првото полугодие на 1990 година f2129 
1357. Закон за измени и дополненија на Законот за : 

банките и другите финансиски организации - ' 2130 
1358. Закон за измени на Законот за основните пра-

ва на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година 2131 

1359. Закон за измени на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со Орден Караѓорѓе-
ва ѕвезда со мечеви, со Орден Бел орел со ме-
чеви и со Златен мелел на Обилиќ 2132 

1360. Закон о измени на Законот за основните пра-
ва на носителите на ,,Партизанска споменица 
1941" - 2132 

1361. Закон за измени на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со Орден на Наро-
ден херој - 2133 

1362. Закон за измени на Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци 2133 

1363. Закон за измени на Законот за боречкиот до-
даток 2134 

1364. Закон за измена на Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурува-
ње 2134 

1365. Одлука за измени на Одлуката за утврдување 
на износите за кои нема да се донесува реше-
ние за дополнителна наплата и за кои нема да 
се врши присилна наплата г 2135 

1366. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите и начинот на царинењето на сто-
ките за кои не е поднесена документација и за 
случаите во кои не се поднесува царинска дек-

""чларација ' 2135 
1367,, Правилник за начинот на утврдување на из-
- “ носот на средствата за исплата на чистите 

лични доходи, на начинот на составување на 
пресметката и на начинот на доставување до 
службата на општественото книговодство - v 213 5 i 

1368. Упатство за измени и дополненија на Упат-^ ^ 
ството за формата, содржината и употребата 
на еднообризни обрасци за вршење на работи 
на платниот промет во земјата преку Служба-
та на општественото книговодство - 2133 

1369. Упатство за измени на Упатството за потреб-
ната документација за остварување на право 
на средства за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе 2138 

1370. Решение за утврдување на видот и количес-
твото на предметите што се ослободени од 
плаќање царина 2139 
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