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910. 

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 ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИ-

ОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за осно-
вите на системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септем- -
ери 1989 година. 

П бр. 1043 
'29 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИС-
ТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Законот за основите на системот на општествено-
то планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88), членот 31 се менува 
и гласи: 

„Се овластува Сојузниот извршен совет да ги утврду-
ва планираните појдовни големини за распределба на до-
ходот и добивката за стопанството на Југославија и облас-
тите и гранките на стопанството и начинот на нивното 
утврдување во 1989 и 1990 година во согласност со Оп-
штествениот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправно уредување на односите во стекнувањето и 
распределбата на доходот во СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 2/85 и 28/87 и 36/89). Л 

Член 2 

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

911. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Усгавот 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 СУЗБИВАЊЕ НА 
НЕЛОЈАЛЕН НАТПРЕВАР И НА МОНОПОЛИСТИЧ-

КИ СПОГОДБИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на моно-
полистички спогодби, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 го-
дина. 

П бр. 1044 
29 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СУЗБИВАЊЕ НА НЕЛОЈАЛЕН НАТПРЕВАР И НА 

МОНОПОЛИСТИЧКИ СПОГОДБИ 

Член 1 

Во Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на 
монополистички спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
24/74 и 72/86) во член 12а во точка 5 на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и се додаваат нови точ. 6 и 7, 
кои гласат: 

„6) склучување на договор за увоз на стоки по цена 
повисока од берзанската цека односно по цена повисока 
од најповолната цена на пазарот; 
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7) користење на посебни погодности при увозот на 
стоки (ослободување или намалување на увозните давач-
ки) со зголемување на трошоците за прометот на увозот 
на стоки, прометот на големо или мало заради стекнува-
ње на противправна имотна корист.". 

Член 2 

По член 23 се додава нов член 23а кој гласи: 

„Член 23а 

Одговорното лице во претпријатие или во друго 
правно лице кое заради стекнување на противправна 
имотна корист, за стоките ослободени од увозни давачки 
односно со намалени увозни давачки ќе склучи договор за 
увоз по цена повисока од берзанската цена односно по це-
на повисока од најповолната цена на пазарот и ќе ги увезе 
тие стоки, или со користење на посебни погодности при 
увозот на стоки ќе ги зголеми трошоците за прометот на 
увозот, прометот на големо или на мало, ќе се казни за 
кривично дело со затвор од една до пет го дини“. 

Член 3 

Во член 24 став 1 зборовите: „од 100.000 до 
10,000.000" се заменуваат со зборовите: „најмалку 
100,000.000". 

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 300.000" се замену-
ваат со зборовите: „најмалку 7,000.000". 

Член 4 

Во член 25 зборовите: „од 20.000 до 200.000" се заме-
нуваат со зборовите „од 900.000 до 45,000.000". 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

912. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претсда-
телството на Социјалистичка Федративна Република Југо-
славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за стоковните резрви, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 29 септември 1989 година. 

П бр. 1045 
29 септември 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. 

З А К О Н 
ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 

Со овој закон се уредувваат основите на системот на 
стоковните резерви, формирањето и користењето на сојуз-
ните стоковни резерви, изградбата и одржувањето на скла-
дишниот простор за сместување и чување на сојузниот 
стоковни резерви и работењето со тие резерви., 

II. ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ 

Член 2 

Стоковни резерви се формираат во федерацијата и во 
републиките и во автономните покраини, а во другите оп-
штествено-политички заедници и во определени претпри-
јатија односно организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст: претпријатие) во случаите и под условите ут-
врдени со закон. 

Член 3 

Стоковните резерви ги сочинуваат основни земјодел-
ски и прехранбени производи, суровини, репродукционен 
материјал и индустриски производи, лекови и санитетски 
материјал определени со програмите од член 5 на овој за-
кон. 

Стоковните резерви можат да ги сочинуваат и динар-
о т средсва и девизи за формирање на стоковни резерви за 
намените од член 4 став 1 точка 1 на овој закон. 

Член 4 

Стоковните резерви формирани во општествено-по-
литичките заедници и во определени претпријатија се ко-
ристат за: 

1) обезбедување на потребите на земјата во случај на 
војна и во други вонредни околности; 

2) интервенции на пазаров заради обезбедување ста-
билност на пазарот во случај на поголеми растројства на 
тој пазар. 

Член 5 

Формирањето, обновувањето и користењето на сто-
ковните резерви и изградбата на складнион простор за 
сместување и чување на тие резерви се вршат врз основа 
на среднорочните и годишните програми за формирање, 
обновување и користење на стоковните резерви и за из-
градба и одржување на складитивот простор за сместува-
ње и чување на тие резерви. 

Програмите од став 1 на овој член ги содржат и нај-
малите количества на стоки во стоковните резерви што се 
користат за обезбедување на потребите на земјата во слу-
чај на војна и во други вонредни околности. 

Член 6 

Федерацијата, републиките и автономните покраини 
меѓусебно ги усогласуваат програмите за формирање, об-
новување и користење на стоковните резерви и изградба и 
одржување на складиштен простор за сместување и чува-
ње на тие резерви, во согласност со актите на надлежните 
органи на тие општествено-политички заедници. 
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Во постапката за усогласување на програмите од 
став 1 на овој член се утврдуваат особено видот на стоки-
те, количеството и намената на сојузните, републичките и 
покраинските стоковни резерви во согласност со законот. 

Член 7 

Стоковните резеви се формираат со купување на сто-
ки од домашно производство и со договарање на произ-
водството на одделни производи за стоковни резерви. 

Ако на домашниот пазар нема доволно определени 
стоки од домашно производство или тие не се произведу-
ваат во земјата, стоковните резерви се формираат со купу-
вање на стоки во странство. 

Член 8 

Организациите за стоковни резерви на општествено-
-политичките заедници се должни, кога пазарните цени се 
пониски од заштитните цени, да ги кредитираат или да ги 
откупат понудените количества земјоделски производи за 
кои надлежните органи на нивните општествено-политич-
ки заедници пропишале заштитни цени - по тие цени. 

Условите за кредитирање и откуп на производите од 
став 1 на овој член ги утврдуваат надлежните органи на 
општествено-политичките заедници. -

Член 9 

Организациите за стоковни резерви на федерацијата, 
на републиките и на автономните покраини се должни ме-
ѓусебно да се известуваат за состојбата на стоковните ре-
зерви заради успешно функционирање на системот на сто-
ковните резерви. 

Член 10 

Организациите за стоковни резрви на општествено-
-политичките заедници имаат својство на општествено 
правно лице. 

III. СОЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Заеднички одредби 

Член П 
Сојузните стоковни резерви ги сочинуваат основни 

земјоделски и прехранбени производи, резерви на месо во 
жив добиток, индустриски производи, лекови, санитетски 
материјал, суровини и репродукцион материјал определе-
ни со програмите од член 14 на овој закон. 

Сојузните стоковни резерви можат да ги сочинуваат 
и динарски средства и девизи за формирање на сојузните 
стоковни резерви за намените од член 4 став 1 точка 1 на 
овој закон. 

Член 12 
Формирањето и обновувањето на сојузните стоковни 

резерви и изградбата на складнион простор за сместување 
и чување на тие резерви се вршат во согласност со оп-
штествениот план на Југославија и со програмата на мер-
ки на економската политика, со потребите за одбрана на 
СФРЈ утврдени со насоките на Претседателството на 
СФРЈ и во други акти на Собранието на СФРЈ и на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 13 
Ностиел на правата, обврските и одговорностите во 

поглед, на управувањето, користењето и располагањето со 
сојузните стоковни резерви е Сојузната дирекција за сто-
ковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата), во 
согласност со одредбите на овој закон. 

2. Програми на сојузните стоковни резерви 

Член 14 
Формирањето, обновувањето, користењето и терито-

ријалното разместување на сојузните стоковни резерви и 
изградбата и одржувањето на складираниот простор за 
сместување и чување на тие резерви се вршат врз основа 
на среднорочните и годишните програми. 

Член 15 
Среднорочните програми се донесуваат за период од 

пет години во согласност и истовремено со општествени-
от план на Југославија за среднорочниот период. 

Среднорочните програми содржат вид, назив, коли-
чество и вредност на стоките што се формир“аат, глобано 
територијално разместување на сојузните стоковни резер-
ви, намена и капацитет на складишннот простор за нивно 
сместување и чување и потребен износ на средства за из-
градба на тој простор. 

Предлозите на среднорочните програми Дирекцијата 
ги изработува по претходно извршена соработка со над-
лежните органи на републиките и на автономните покраи-
ни, со надлежните сојузни органи на управата, организа-
ции и заедници и со Стопанската комора на Југославија. 

Среднорочните програми ги донесува Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Годишните програми се донесуваат во согласност со 

среднорочната програма и истовремено со програмата на 
мерки на економската политика за остварување на оп-
штествениот план на Југославија за среднорочниот пери-
од. 

Со годишните програми се утврдуваат: видот, нази-
вот, количеството и вредноста на стоките што се форми-
раат и обновуваат, територијално^ разместување, наме-
ната и капацитетот на складишниот простор за сместува-
ње и чување на сојузните стоковни резерви и потребниот 
износ на средства за изградба на тој простор. 

Со годишните програми може посебно да се утврди 
делот од сојузните стоковни резерви што, по потреба, ќе 
се формира за намените од член 4 став 1 точка 1 на овој за-
кон, со динарските средства и со девизите од член 11 став 
2 на овој закон. 

На барање од сојузниот секретар за народна одбрана 
и на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на трговијата, даде-
но врз основа на соодветни анализи за конјунктурните 
движења на домашниот и на странскиот пазар, Сојузниот 
извршен совет одлучува за потребата од формирање на со-
јузните стоковни резерви од став 3 на овој член. 

Годишните програми Дирекцијата ги изработува во 
соработка со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на трговијата и со Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Годишните програми ги донесува Сојузниот извршен 
совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на трговијата, 
по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 17 
За одделни видови стоки на сојузните стоковни резер-

ви можат да се донесуваат посебни среднорочни и годиш-
ни програми. 

Програмите од став 1 на овој член се донесуваат во 
согласност со одредбите од чл. 15 и 16 на овој закон. 

Член 18 
Со програмите од чл. 15, 16 и 17 на овој закон посеб-

но се утврдуваат условите под кои определени видови и 
количества стоки долгорочно им се доверуваат на обнову-
вање на претпријатијата. 
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3. Формирање и обновување на сојузните стоковни резерви 

Член 19 
Сојузните стоковни резерви се формираат и се обно-

вуваат според годишната програма во согласност со од-
редбите на член 7 од овој закон. -

Член 20 
Дирекцијата непосредно или преку претпријатија ку-

пува во земјата и во странство стоки за сојузните стоков-
ни резерви. 

Купување на стоки за сојузните стоковни резерви ,и 
продажба на стоки од сојузните стоковни резерви заради 

| формирање и обновување на сојузните стоковни резерви 
' Дирекцијата врши со jaerfo огласување на собирањето на 
писмени понуди. 

По исклучок oft одредбата на став 2 од овој член, Ди-
рекцијата може да ги изврши работите од тој член без јав-
но собирање на писмени понуди со согласност од функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на трговијата. 

Одредбите од ст. 2 и 3 на овој член не се применуваат 
на задолжителното купување на земјоделски производи за 
кои се пропишани заштитни цени, ако елементите за купу-
вање односно продажба на стоките (цена, квалитет, пари-
тет и др.) се пропишани и за купувањето на стоки на до-
машниот пазар што ги произведува само еден производи-
тел. 

W h 2 1 
За купувањето на стоки од домашно производство и 

од увоз за формирање и обновување на сојузните стоковни 
резерви одлучува, во согласност со годишната програма, 
директорот на Дирекцијата. 

Член 22 
Сојузните стоковни резерви се одржуваат со повреме-

но обновување, зависно од видот и природата на стоките 
и од нивниот век на траење, во согласност со годишната 
програма. 

Стоките се обновуваат со размена, давање на заем, со 
продажба и купување, за што одлучува директорот на Ди-
рекцијата. 

Ако стоките од сојузните стоковни резерви се прода-
ваат, позајмуваат или разменуваат заради обновување, на-
место стоките што се продадени или разменети ќе се обез-
беди истиот вид и количество на стоки или друг вид на 
стоки што одговараат на иста намена, во согласност со 
програмите од чл. 16 и 17 на овој закон. 

4. Користење на сојузните стоковни резерви 

Член 23 
Сојузните стоковни резерви се користат за намените 

утврдени во член 4 став 1 на овој закон. 
Сојузниот извршен совет одлучува за користењето на 

сојузните стоковни резерви од став 1 на овој член. 

Член 24 
Како мерки за интервенција на пазарот со сојузните 

стоковни резерви, во смисла на одредбите од овој закон, се 
сметаат кредитирањето или откупот на понудените коли-
чества основни земјоделски производи по заштитни цени 
и продажбата на тие производи на домашниот пазар. 

Член 25 
Како мерки за интервенција на пазарот, во смисла на 

одредбите од овој закон, се смета и давањето стоки на за-
ем и увозот на стоки за интервенции на пазарот. 

Член 26 
Мерка за интервенција на пазарот со продажба на 

стоки од сојузните стоковни резерви откупени по заштит-
ни цени се презема заради спречување односно заради от-

странување на растројствата што можат да настанат или 
што настанале на домашниот пазар. 

Член 27 
Ако настанале или ако можат да настанат растрој-

ства на домашниот пазар, можат да се преземат и мерки 
за интервенција со увоз на стоки и со давање стоки на заем 
од сојузните стоковни резерви. 

Стоките од став 1 на овој член им се даваат на заем 
на организациите за стоковни резерви на републиките и 
на организациите за стоковни резерви на автономните по-
краини, како и на заинтересираните претпријатија, под ус-
лов во сојузните стоковни резерви да се вратат стоки од 
ист вид, кочество и квалитет. 

Член 28 
Ако функционерот кој раководи со сојузниот орган 

на управата надлежен за работи на трговијата оцени, врз 
основа на соодветни анализи за конјуктурните движења на 
домашниот и на странскиот пазар, дека можат да наста-
нат или дека настанале растројства на домашниот пазар, 
ќе му предложи на Сојузниот извршен совет преземање на 
мерките за интервенција на пазарот од чл. 26 и 27 на овој 
закон. 

Член 29 
Сојузниот извршен совет одлучува за преземањето на 

мерките од чл. 24 и 25 на овој закон и ги утврдува услови-
те под кои се преземаат тие мерки. 

Сојузниот извршев совет не може да утврди пониска 
цена од заштитната цена при продажбата на производи на 
домашниот пазар откупени по заштитни цени. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на трговијата, може да одлучи стоките од сојуз-
ните стоковни резерви откупени по заштитни цени да се 
продадат на странскиот пазар. Условите и начинот на 
продажбата ги утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 30 
Стоките од сојузните стоковни резерви што се корис-

тат во претпријатија и што имаат карактер на средства за 
работа можат да се дадат под закуп. 

За закупот од став 1 на овој член одлучува директо-
рот на Дирекцијата, со претходна согласност од функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на трговијата. 

5. Изградба и одржување на складишниот простор и смес-
тување н чување на сојузните стоковни резерви 

Член 31 
Заради сместување и чување на сојузните стоковни 

резерви, Дирекцијата обезбедува складнион простор со 
кредитирање на претпријатија заради изградба на тој про-
стор со средствата предвидени за тие намени во годишна-
та програма. 

Сојузниот извршен совет ги утврдува условите за 
кредитирање од став 1 на овој член. 

Член 32 
По исклучок од одредбата на став 1 од член 31 на 

овој закон, Дирекцијата обезбедува сместување и чување 
на сојузните стоковни резерви со изградба на сопствен 
складнион простор кога е тоа во интерес на одбраната на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот извршен совет посебно одлучува за изград-
бата на складнион простор од став 1 на овој член при до-
несувањето на годишната програма, по предлог на сојуз-
ниот секретар за народна одбрана. 

Чл1ен 33 
Сојузните стоковни резерви Дирекцијата ги сместува 

и чува во складишта чија изградба ја кредитирала, во свои 
складишта и во складишта земени во закуп. 
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Сместувањето и чувањето на стоките, складиштата и 
опремата на сојузните стоковни резерви Дирекцијата 
може да им го довери на организациите за стоковни резер-
ви на други општествено-политички заедници, на прет-
пријатија и на единици и установи на Југословенската на-
родна армија, врз основа на договор со кој се уредуваат 
условите за сместување и чување на стоките, складиштата 
и опремата на сојузните стоковни резерви. 

Член 34 
Организациите од член 33 став 2 на овој закон на кои 

стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни 
резерви им се доверени на чување врз основа на договор, 
не можат, без одобрение од Дирекцијата, тие стоки, скла-
дишта и опрема да ги користат, да ги отуѓат, да им ја про-
менат намената, да ги прескладираат стоките во други 
складишта односно да располагаат со нив на друг начин 
спротивно на тој договор. 

Со договорот од став 1 на овој член не може да се 
предвиди право на приоритетно купување на стоки од со-
јузните стоковни резерви во корист на организацијата на 
која стоките и се доверени на сместување и чување. 

6. Работење со сојузните стоковни резерви 

Член 35 
Со сојузните стоковни резерви работи Дирекцијата 

во рамките на правата и должностите утврдени со овој за-
кон. 

Член 36 
Во работењето со сојузните стоковни резерви Дирек-

цијата склучува договори за работите на стоковен промет 
и други договори на начинот и под условите што се пред-
видени за претпријатијата, ако со овој закон не е поинаку 
определено. 

Дирекцијата е должна на претпријатијата да им обез-
беди да учествуваат, под еднакви услови, во вршењето на 
работите од став 1 на овој член. 

Член 37 
Девизите за намените од член 16 став 3 на овој закон 

и девизите остварени од работењето со сојузните стоков-
ни резерви Дирекцијата ги држи на девизната сметка на 
Народната банка на Југославија - Воениот сервис. 

За располагањето со девизите од став 1 на овој член 
одлучува Сојузниот извршен совет. 

Член 38 
Средствата за формирање и обновување на стоките 

на сојузните стоковни резерви, за изградба и одржување 
на складишта за сместување и чување на сојузните стоков-
ни резерви и за опрема на тие складишта се утврдуваат и 
распоредуваат со ф и н а н с и с к и о т план на Дирекцијата. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите донесува пропи-
си за начинот на составување на финансискиот план и го-
дишната пресметка на Дирекцијата. 

Член 39 
Со финансискиот план на Дирекцијата средствата од 

член 38 став 1 на овој закон се утврдуваат и распоредуваат 
особено за: 

1) формирање, обновување и одржување на сојузните 
стоковни резерви; 

2) формирање на сојузните стоковни резерви од член 
16 став 3 на овој закон; 

3) кредитирање и изградба на складнион простор, оп-
рема за складишта и одржување на складишниот простор 
и опремата за сместување и чување на сојузните стоковни 
резерви; 

4) сместување, чување и други трошоци на сојузните 
стоковни резерви. 

Член 40 
Сојузниот извршен совет, по потреба, ги обезбедува и 

распоредува, согласно со прописите, средствата за креди-
тирање или за откуп на понудените количества основни 
земјоделски производи по заштитни цени и за увоз на сто-
ки за интервенции на пазарот од чл. 24 и 25 на овој закон, 
во случај расположливите средства од резервниот фонд на 
Дирекцијата и средствата од член 39 точка 2 на овој закон 
да не се доволни за финансирањето на тие намени. 

Член 41 
Финансискиот план го изработува Дирекцијата, а го 

донесува Сојузниот извршен совет, по предлог на функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на трговијата. 

Член 42 
Дирекцијата ги утврдува резултатите од работењето 

и ги распоредува остварените средства со својата годишна 
пресметка. 

Годишната пресметка на Дирекцијата ја донесува ди-
ректорот на Дирекцијата, а ја одобрува Сојузниот из-
вршен совет. 

Кон годишната пресметка, Дирекцијата му доставува 
на Сојузниот извршен совет и извештај за работењето со 
сојузните стоковни резерви, заедно со мислење на функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на трговијата. 

Член 43 
Средствата на позитивниот резултат од работењето 

утврдени со годишната пресметка на Дирекцијата се рас-
поредуваат на дел што се внесува во деловниот фонд, дел 
што се користи за намените од член 39 точка 3 на овој за-
кон, дел што се внесува во резервниот фонд и дел што се 
уплатува во буџетот на федерацијата. 

Член 44 
Средствата на резервниот фонд се користат за покри-

вање на негативниот резултат од работењето утврден со 
годишната пресметка на Дирекцијата, за финансирање на 
намената од член 40 на овој закон и за намените од член 
39 точка 1 на овој закон за кои во финансискиот план на 
Дирекцијата не се предвидени средства или не се предви-
дени во доволен износ. 

Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата 
можат да се користат и како обртни средства за што одлу-
чува директорот на Дирекцијата. 

Заради порационално работење, привремено слобод-
ните средства од деловниот и резервниот фонд на Дирек-' 
цијата можат да им се даваат на краткорочно користење 
на претпријатијата што работат со Дирекцијата, за што 
одлучува директорот на Дирекцијата, при претходна сог-
ласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на трговијата. 

Член 45 
Ако негативниот резултат во работењето утврден со 

годишната пресметка на Дирекцијата не можел да се по-
крие од средствата на резервниот фонд од член 43 на овој 
закон, ќе се покрие со средства од буџетот на федерација-
та. 

Член 46 
Средствата на ануитетите од кредитите од член 31 на 

овој закон можат да се користат само за изградба на скла-
днион простор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ди-
ректорот на Дирекцијата може да одлучи средствата од 
тој став привремено да се користат и како обртни сред-
ства. 

Член 47 
Нематеријалните и материјалните вложувања и сто-

ките на сојузните стоковни резерви служат за потребите 
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на општонародната одбрана, освен стоките што се форми-
раат според член 8 на овој закон. 

Книговодствена евиденција, отпишување и Ревалори-
зација на нематеријалните и материјалните вложувања и 
на стоките на сојузните стоковни резерви Дирекцијата 
врши во согласност со Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89). 

Член 48 
За продажба на недвижностите што се дотраени, за-

старени или што не се потребни за сојузни стоковни резер-
ви, Сојузниот извршен совет одлучува на предлог од ди-
ректорот на Дирекцијата. 

Дирекцијата може да продаде одделни подвижни 
предмети и опрема што повеќе не се потребни за сојузни 
стоковни резерви, за што одлучува директорот на Дирек-
цијата, во согласност со функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на тргови-
јата. f 

Недвижностите, подвижните предмети и опремата 
што определено време не се потребни за сојузните стоков-
ни резерви можат со надомест да се дадат под закуп, за 
што одлучува директорот на Дирекцијата. 

Сојузниот извршен совет односно директорот на Ди-
рекцијата истовремено ја определуваат и намената за ко-
ристење на средствата остварени според одредбите на 
овој член. 

Член 49 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за усло-

вите и начинот на користење на сојузните стоковни резер-
ви за потребите на Заедницата на југословенските желез-
ници, на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи 
и телефони и на Југословенското електростопанство, како 
и за стоките од сојузните стоковни резерви што служат за 
посебни намени, а. претставуваат средства за работа на 
претпријатија. 

Член 50 
Сојузниот извршен совет ги утврдува роковите за об-

новување на сојузните стоковни резерви на предлог од со-
јузната организација на управата надлежна за работи на 
стандардизацијата. 

7. Работење со сојузните стоковни резерви во случај на не-
посредна воена опасност или за време на воена состојба 

Член 51 
Во случај на непосредна воена опасност или за време 

на воена состојба, Сојузниот извршен совет одлучува за 
сите прашања на формирањето, обновувањето и користе-
њето на сојузните стоковни резерви и за изградбата и 
одржувањето на отпаднатиот простор за сместување и 
чување на тие резерви, со тоа што првенствено се корис-
тат за потребите на Југословенската народна армија. 

h Член 52 
Претпријатијата што, согласно со сојузниот пропис, 

се должни во случајна непосредна воена опасност или за 
време на воена состојба да произведуваат определени сто-
ки и да вршат промет на тие стоки, се должни додека трае 
таа состојба односно таа опасност, врз основа на пропис 
на Сојузниот извршен совет, да произведуваат односно да 
продаваат стоки за формирање и обновување на сојузните 
стоковни резерви. 

Член 53 
Финансиските средства за намените од член 52 на 

овој закон се утврдуваат и користат врз основа на финан-
сискиот план што to донесува Сојузниот извршен совет, 
на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата надлежен за работи на трговијата, по пре-
тходно прибавено мислење од сојузниот секретар за на-
родна одбрана, f' 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Одговорното лице во претпријатието или во друго 

правно лице со кое е склучен договор за чување на стоки-
те, складиштата и опремата на сојузните стоковни резер-
ви, кое тие стоки, складишта или опрема неовластено ги 
користи, ги отуѓи, им ја промени намената, ги пресклади-
ра стоките или опремата, или на друг начин располага со 
нив без одобрение од Дирекцијата, ќе се казни за кривично 
дело со затвор до три години. 

Ако поради делото од став 1 на овој член настапила 
имотна штета која изнесува повеќе од 100,000.000 динари, 
одоговорното лице од тој став ќе се казни со затвор од ед-
на година до пет години. 

Член 55 
Со парична казна од најмалку 100,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап претпријатие или друго 
правно лице: 

1. ако сместува и чува стоки складишта и опрема на 
сојузните стоковни резерви спротивно на утврдените ус-
лови (член 33 став 2); 

2. ако стоките, складиштата и опремата на сојузните 
стоковни резерви доверени на чување и складирање, без 
одобрение од Дирекцијата ги отуѓи, ги користи, им ја про-
мени намената, изврши прескладирање на стоките во дру-
го складиште односно iia друг начин располага со нив 
(член 34 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во претпријатието 
или во другото правно лице со парична казна од најмалку 
5.000.000 динари. 

Член 56 
Со парична казна од 2.000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во Дирекцијата: 
1. ако не обезбеди складнион простор заради сместу-

вање и чување на сојузните стоковни резерви со кредити-
рање на претпријатија или на други правни лица во рам-
ките на средствата предвидени за тие намени со годишни-
те програми (член 31 став 1); 

2. ако не обезбеди сместување и чување на сојузните 
стоковни резерви со изградба на сопствен складнион про-
стор кога за тоа во интерес на одбраната на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија одлучил Сојузниот 
извршен совет (член 32). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за основите на системот на сојуз-
ните стоковни резерви и за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84 и 34/86). 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

913. 
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 ПРЕСТАНУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УС-
ЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ 
НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВА-
ЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ 
Се прогласува Законот за престанување на важењето 

на Законот за основите на работењето на организациите 
на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги 
во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се 
спречува нарушувањето на единството на југословенскиот 
пазар во таа област, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1046 
29 септември 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. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕ-
ТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТО-
КИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ 
СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ 

Член 1 
Законот за основите на работењето на организациите 

на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги 
^во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се 
спречува нарушувањето на единството на југословенскиот 
пазар во таа област („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76, 
23/79, 54/81, 20/84 и 43/86) престанува да важи. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

914. 
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 ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансиското работење, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 сеп-
тември 1989 година. 

П бр. 1047 
29 септември 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИ-

НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за финансиското работење („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 10/89,26/89 и 35/89) во член 7а по збо-
рот: „лица“ се додаваат зборовите: „и граѓани“. 

Член 2 
Во член 13а зборот: „неликвидно" се заменува со збо-

рот: „инсолвентно". 

Член 3 
Во член 14, во уводната реченица, зборот: „неликвид-

но" се заменува со зборот: „инсолвентно". 
Во точка 4 зборовите: „бруто личните доходи по ос-

нов на тековниот труд“ се бришат. 
По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) бруто личните доходи“. 
Досегашната точка 5 станува точка 6. 

Член 4 
Во член 26 став 1, во уводната реченица, зборовите: 

„од 9,000.000 до 45,000.000" се заменуваат со зборовите: 
„најмалку 30,000.000". 

Во став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, која гла-
си: 

„4) ако обврските не ги намирува во договорениот од-
носно во пропишаниот рок (член 12 став 1);". 

Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 5 до 7. 
Во досегашната точка 7, која станува точка 8, зборо-

вите: „во случај на искажување на загуба“ се бришат, а 
бројот: „25" во заградата се заменува со бројот: „31 а“. 

Во став 2 зборовите: „од 500.000 до 2,500.000" се заме-
нуваат со зборовите: „најмалку 1,000.000". 

Член 5 
По член 27 се додава нов член 27a, кој гласи: 

„Член 27а 
Со парична казна од 9,000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок правното лице ако во пропишаниот 
рок не и достави на надлежната организација за платен 
промет податоци за намирените обврски со пребивање и 
со пренос на хартии од вредност (член 12 став 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 2,000.000 до 10,000.000 динари.". 

Член 6 
Во член 28 во уводната реченица бројот: „200.000" се 

заменува со бројот: „2,000.000", а бројот: „3,000.000" се за-
менува со бројот: „10,000.000". 

Член 7 
Член 29 се брише. 
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Член 8 
По член 31 се додаваат нови чл. 31а и 316, кои гласат: 

„Член 31а 
Правното лице што го утврдува износот на средства-

та за бруто лични доходи врз основа на резултатите од ра-
ботењето по периодичната односно годишната пресметка, 
ги исплатува месечните аконтации на бруто личните дохо-
ди во согласност со општиот акт усогласен со општестве-
ниот договор, со колективниот договор односно со зако-
нот. 

Во периодот кога правното лице од став 1 на овој 
член не ги утврдува резултатите од работењето, месечните 
аконтации на бруто личните доходи ги исплатува до изно-
сот на исплатениот бруто личен доход по работник за пре-
тходниот месец зголемен за 90% од растежот на трошоци-
те на животот во републиката односно во автономната 
покраина во месецот Ја кој се врши исплата во однос на 
претходниот месец. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член 
правното лице ги исплатува аконтациите на бруто лични-
те доходи за октомври 1989 година најмногу до износот на 
просечниот бруто личен доход исплатен по работник за 
август 1989 година, зголемен за сразмерниот дел на бруто 
личниот доход од резултатите од работењето за пресмет-
ковниот период јануари-септември 1989 година и за рас-
тежот на трошоците на животот во септември во однос на 
август 1989 година. Вака утврдениот износ на бруто лич-
ните доходи по работник може да се зголеми за 90% од 
растежот на трошоците на животот во републиката однос-
но во автономната покраина во октомври во однос на сеп-
тември 1989 година. 

Правното лице што не го утврдува износот на сред-
ствата за бруто лични доходи на начинот од став 1 на овој 
член, месечните аконтации на бруто личните доходи ги ис-
платува во согласност со општиот акт усогласен со оп-
штествениот договор, со колективниот договор односно 
со законот, а' најмногу до износот што ќе го утврди во сог-
ласност со ст. 2 и 3 на овој член. 

Правното лице што ќе биде основано по влегувањето 
на ОВОЈ закон во сила ги исплатува бруто личните доходи 
за првиот месец според општиот акт, а за наредните месе-
ци до поднесувањето на периодична односно годишна 
пресметка, во износ на исплатениот бруто личен доход по 
работник за првиот месец зголемен за 90% од растежот на 
трошоците на животот во републиката односно во авто-
номната покраина во месецот за кој се врши исплатата во 
однос на претходниот месец. 

Правното лице што настанува со статусна промена 
(припојување, спојување и раздвојување) не се смета за но-
воосновано правно лице во смисла на став 5 од овој член. 

Исплатата на месечните аконтации на бруто личните 
доходи се врши по истекот на. месецот најмногу во два де-
ла. 

Службата на општественото книговодство не може 
да ги извршува налозите на правните лица за исплата на 
бруто личните доходи спротивно на одредбите од овој 
член. 

1 Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ќе го пропише, 
во рок од 15 дена од денот на влегувањето на овој закон во 
сила, начинот на составувањето на пресметката на сред-
ствата за исплата на бруто личните доходи што се доста-
вува до Службата на општественото книговодство при ис-
платата. 

Сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката го утврдува и го објавува до крајот на месецот 
процентот на растежот на трошоците на животот од став 
2 на овој член. 

Одредбите на овој член ќе се применуваат на бруто 
личните доходи што се исплатуваат за периодот од 1 ок-
томври 1989 година до 31 март 1990 година. 

Член 316 
Сојузниот извршен совет може да пропише поблиски 

услови за одобрување на потрошувачки кредити на граѓа-
ните. 

Одредбата на став 1 од овој член ќе се применува до 
31 декември 1990 година.". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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