
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧКА ФЕ, 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
двоив на српскохрватски одвоено хрватскосрп-
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сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 2 јуни 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 33 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 3-300 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1989 година изнесува 77.369 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650М55; Уредпнш-
тво 651-385; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

496. 
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 ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗ-
НИ ДАВАЧКИ НА УВОЗ НА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИ-
ОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

“ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕ-
ФОВИТЕ НА ДРЖАВИ ИЛИ НА ВЛАДИ НА НЕВРЗА-

НИТЕ ЗЕМЈИ ВО 1989 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање 
на царина и други увозни давачки за увоз на опрема, реп-
родукционен материјал и други стоки за потребите на 
одржувањето на IX конференција на шефовите на држави 
или на влади на неврзаните земји во 1989 година во Бел-
град, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 годи-
на. 

П бр. 955 
2 јуни 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 ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И 
ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗ НА ОПРЕМА, 
РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ СТОКИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕТО НА IX КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИ ИЛИ НА ВЛА-
ДИ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО 1989 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 

Член 1 
Увозот на опрема, репродукционен материјал и дру-

ги стоки што се неопходни за создавање на услови за под-
готовка и одржување на IX конференција на шефовите на 
држави или на влади на неврзаните земји во 1989 година 
во Белград (во натамошниот текст: Конференцијата) се 
ослободува од плаќање на царина и други увозни давачки 
и е слободен. 

Член 2 
Ослободувањето од плаќање на царина и други увоз-

ни давачки се однесува на опремата, репродукциониот ма-
теријал и другите стоки за кои Стопанската комора на Ју-
гославија, во редовна процедура и според утврдените кри-
териуми, ќе издаде потврда дека не се произведуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија или 
не се произведуваат во доволни количества или не можат 
да се произведат во определениот квалитет односно рок, 
или е тоа типизирана опрема, а најмногу до износот на ди-
нарската противвредност од 65.000.000 САД долари, од-
носно до износот од 661.975.700.000 динари, утврден спо-
ред курсот на динарот на ден 27 април 1989 година, спо-
ред кој курс се користат и правата од овој закон. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 

орган на управата надлежен за работи на финансиите, по 
претходно прибавно мислење од Одборот за подготовка 
на град Белград за одржувањето на IX конференција на 
шефовите на држави или на влади на неврзаните земји во 
1989 година во Белград (во натамошниот текст: Одборот), 
врз основа на потврдата на Стопанската комора на Југо-
славија од член 2 на овој закон, ги утврдува организации-
те на здружен труд кои можат да увезуваат опрема, репро-
дукционен материјал и други стоки од член 2 на овој за-
кон, како и количеството и вредноста на тој увоз посебно 
за секоја организација на здружен труд. 

Член 4 
За потребите за одржувањето на Конференцијата ќе 

се одобри привремен увоз на опрема во закуп и привремен 
увоз на други стоки. 

Привремениот увоз на опрема и на други стоки од 
став 1 на овој член царинарницата може да го одобри на 
определено време, под услов таа опрема и тие стоки да се 
увезат најдоцна до 15 септември 1989 година, а да се вра-
тат до 31 декември 1989 година. 

Член 5 
На привремено увезена опрема и други стоки од член 

4 на овој закон не се плаќаат царина и други увозни давач-
ки. 

Член 6 
Се ослободуваат од плаќање на царина и други увоз-

ни давачки стоките што Одборот и организациите на 
здружен труд од член 3 на овој закон ќе ги примат од 
странство бесплатно како подарок или за рекламни цели. 

Член 7 
Одредбите на овој закон се применуваат на увозот на 

опрема, репродукционен материјал и други стоки што ќе 
се изврши до 15 септември 1989 година. 

Одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон се применуваат и 
на увозот на опрема, репродукционен материјал и други 
стоки што е извршен од 1 јануари 1989 година до денот на 
влегувањето на овој закон во сила, чија вредност влегува 
во вредноста утврдена во член 2 на овој закон. 
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Поврат на царината и на другите увозни давачки пла-
тени на увозот на опрема, репродукционен материјал и 
други стоки, што е извршен од 1 јануари 1989 година до 
денот на влегувањето на овој закон во сила, се остварува 
врз основа на поднесено барање до надлежната царинар-
ница. 

Член 8 
Сојузната управа за царини води посебна евиденција 

за увозот на опрема, репродукционен материјал и други 
стоки што се ослободени од царина и од увозни давачки 
според одредбите на овој закон. Евиденцијата содржи: та-
рифен број односно тарифна ознака на Царинската тари-
фа, назив на стоките, датум на увозот, вредност на увезе-
ните стоки и назив на организацијата на здружен труд за 
која се увезуваат стоките. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

497. 
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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ ДННАРСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТ-
ПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за обезбедување динарски 

средства за предвремена отплата на обврските по стран-
ски кредити на Народната банка на Југославија, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 2 јуни 1989 година. 

П бр. 956 
2 јуни 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДИНАРСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Народната банка на Југославија може предвремено 

да ги отплати обврските по рефинансираните односно 
репро грам и раните кредити што ги користела од свое име 
и за своја сметка, до износот од 37 милиони САД долари, 
со конверзија на долгот во динари по работите односно за 
намените: 

1) изградбата на хотелот „Hyatt" во Белград - кон-
верзија на долгот до износ од 18,5 милиони САД долари; 

2) изградбата на апартманска населба во Белград -
конверзија на долгот до износ од 10 милиони САД дола-
ри; 

3) изградбата и опремување на анексот на студиото 
на РТВ Белград! во Белград - конверзија на долгот до из-
нос од 8,5 милиони САД долари. 

Народната банка на Југославија ќе је изврши конвер-
зијата на долгот до износите од став 1 на овој член со ис-
плата на дннарската противвредност, намалено за учес-
твото во дисконтот кој не може да биде помал од 10% од 
номиналната вредност на долгот што е предмет на кон-
верзијата врз основа на овој закон. Височината на учество-
то во дисконтот ја утврдува Советот на гувернерите на 
Народната банка на Југославија различно, зависно од на-
чинот на ангажирањето на Народната банка на Југослави-
ја, за одделните намени од став 1 на овој член. 

Член 2 
За предвремена отплата на обврските од член 1 на 

овој закон Народната банка на Југославија ќе ги користи 
средствата на примарната емисија до износот кој и одго-
вара на динарската противвредност на тие обврски, нама-
лено за учеството во дисконтот од член 1 став 2 на овој за-
кон. 

Користењето на средствата на примарната емисија 
за намените од став 1 на овој член мора да биде во рамки-
те на квантитагивните задачи на монетарно-кредитната 
политика, утврдени со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката монетарна политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1989 година. 

Член 3 
Предвремената отплата на обврските од член 1 на 

овој закон Народната банка на Југославија ќе ја изврши 
вршејќи ги работите на конверзија на долгот во динари со 
кои ќе се финансираат проектите за создавање услови за 
одржување на IX конференција на шефовите на државите 
или владите на невзаните земји во 1989 година во Југосла-
вија. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

498. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Counja. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА ДЕЛ ОД КРЕДИТИТЕ ОД ПРИ-

МАРНАТА ЕМИСИЈА 
Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 

дел од кредитите од примарната емисија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 2 јуни 1989 година. 

П бр. 971 
2 јуни 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 ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА ДЕЛ ОД КРЕДИ-

ТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредува одлагањето на враќањето на 

дел од кредитите од примарната емисија што банките ги 
користеле кај народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини, врз основа на креди-
тите дадени на организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст: корисници на кредити) за кредитирање на оп-
штествено организираното производство на пченка, ше-
ќерна репка, маслодајни култури (сончоглед и соја) и ту-
тун во текот на 1988 година. 

Член 2 
Банките од член 1 на овој закон ќе им го одложат вра-

ќањето на дел од кредитите од примарната емисија на ко-
рисниците на кредити што преку тие банки ги користеле 
кредитите за производство на производите од член 1 на 
овој закон во согласност со Одлуката за условите за ко-
ристење на примарната емисија во 1988 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 19/88,22/88,35/88,37/88,41/88,43/88, 
55/88 и 60/88), а чии приноси се намалени во однос на 
планираниот обем на производството поради штетата 
предизвикана од долготрајната суша во 1988 година. 

Банките од член 1 на овој закон ќе им го одложат вра-
ќањето на дел од кредитите од примарната емисија на ко-
рисниците на кредити до височината на настанатите ште-
ти, а најмногу до 37% за пченката, 26% за шеќерната реп-
ка, 24% за маслодајните култури и 27% за тутунот. 

Член 3 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини ќе им го одложат враќањето на 
дел од кредитите од примарната емисија на банките од 
член 1 на овој закон под услов тие банки да им го од-
ложиле враќањето на дел од кредитите на корисниците на 
кредити, во согласност со овој закон. 

1 Член 4 
Банките од член 1 на овој закон се должни, при под-

несувањето на барање за одлагање на враќањето на дел од 
кредитите од примарната емисија од член 1 на овој закон, 
да и ги поднесат на надлежната народна банка на репуб-
ликата односно на надлежната народна банка на автоном-
ната покраина склучените договори со корисниците на 
кредити за одлагање на краќањето на дел од кредитите од 
примарната емисија користени во текот на 1988 година за 
производство на производите од член 1 на овој закон. 

Член 5 
Основица врз која се применуваат процентите од 

член 2 став 2 на овој закон е највисокиот износ на книго-
водствената состојба на кредитите од примарната емисија 
што преку банките ги користеле корисниците на кредити 
во 1988 година за производство на производите од член 1 
на овој закон. 

Член 6 
Кредитите од член 2 на овој закон ќе се вратат во две 

еднакви рати кои втасуваат за враќање на 31 декември 
1988 година и на 30 јуни 1990 година. 

Член 7 
Каматата на кредитите од член 2 на овој закон cfe пре-

сметува по каматните стапки утврдени со прописот од 
член 22 на Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во периодот на користењето на кредитите од член 1 на 
овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

499. 
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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИ-
ТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за задолжување во странство за рефинансирање 
на кредитите и земање финансиски кредити во периодот 
од 1988 до 1996 година, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
2 јуни 1989 година. 

П бр. 972 
2 јуни 1989 година 
Белград 

Претседеател 
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 И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРА-
ЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ 
КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжување во странство за рефинан-

сирање на кредитите и земање финансиски кредити во пе-
риодот од 1988 до 1996 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 31/88 и 8/89) во член 1 износот: „11.250 милиони САД 
долари“ се заменува со износот: „11.100 милиони САД до-
лари“. 

Член 2 
Во член 2 точка 1 во уводната реченица бројот: „950" 

се заменува со бројот: „800". 
Во точка 1) алинејата 2 се брише. 

Член 3 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
По исклучок од одредбите на член 1 од овој закон, 

Народната банка на Југославија ќе земе од свое име и за 
своја сметка во 1989 и 1990 година Втор заем за структур-
но приспособување од Меѓународната банка за обнова и 
развој во износ до 400 милиони САД долари, со рок на 
враќање од 15 години. Девизите од Вториот заем за струк-
турно приспособување Народната банка на Југославија ги 
користи за продажба на единствениот девизен пазар.". 
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Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

500. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЈА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА 
ПЛОВИДБА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА 

Се прогласува? Законот за утврдување на вкупниот из-
нос на средствата за финансирање на Програмата за мо-
дернизација на системот за безбедност на воздушнаата 
пловидба во периодот од 1989 до 1993 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 2 јуни 1989 година. 

П бр. 966 
2 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевкќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ,УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1989 ДО 1993 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на Програмата за модер-

низација на системот за безбедност на воздушната пло-
видба (во натомашниот текст: Програмата) во периодот 
од 1989 до 1993 година се утврдуваат во вкупен износ од 
562.392.050.000 динари. 

Член 2 
Средствата за финансирање на Програмата се обезбе-

дуваат во буџетот на федерацијата за одделни години, из-
разено во милиони динари, во следните износи: 

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. ВКУПНО 

120.633,29 126.586,96 101.917,50 105.471,80 107.782,50 562392,05 

Член 3 
Средствата за финансирање на Програмата се обезбе-

дуваат со издвојување на дел од наплатените надомести за 
користење на уредите и услугите на контролата на лета-
њето во воздушниот сообраќај, во износ кој не може да би-
де помал од 20% ниту поголем од 45% од вкупниот износ 
на тие надомести уплатени во буџетот на федерацијата за 
одделни години. 

Член 4 
Средствата за финансирање на Програмата се прене-

суваат на посебни сметки на Сојузната управа за контрола 
на летањето, Сојузниот хидрометеоролошки завод и Со-
јузниот воздухопловен инспекторат во процентите утврде-
ни во Програмата од член 1 на овој закон. 

Член 5 
Средствата за финансирање на Програмата се ут-

врдени врз база на цените на производите и услугите во 
1988 година, а се валоризираат секоја година од средства-
та од член 3 на овој закон ако растежот на цените на про-
изводите и услугите во претходната година е поголем од 
5%. 

Одлука за валоризација на средствата за финансира-
ње на Програмата донесува Собранието на СФРЈ, врз ос-
нова на податоците од Сојузниот завод за статистика за 
растежот на цените на мало на производите и услугите во 
прометот, најдоцна до 30 април тековната година за прет-
ходната година. 

Кон одлуката за валоризација од став 2 на овој член 
Сојузниот извршен совет поднесува до Собранието на 
СФРЈ извештај за потрошокот на средствата за претход-
ната година. 

Член 6 
Средствата за финансирање на Програмата што нема 

да се потрошат до крајот на годината за која се обезбеде-
ни ќе се користат во наредната година за исти намени. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

501. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедува-
ње средства за отстранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и член 8 од Законот за средства 
за отстранување на последиците од катастрофалниот зем-
јотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 годи-
на донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛА-
ТИЛЕ ВО 1988 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 
ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основица за валоризација на средствата за 1988 го-
дина претставуваат средствата што републиките и авто-
номните покраини ги уплатиле за 1988 година до 15 јануа-
ри 1989 година и средствата што републиките и автоном-
ните покраини ги уплатиле за 1987 година по 15 јануари 
1988 година, сведени на основицата за валоризација спо-
ред Одлуката за утврдување на структурата на средствата 
што претставуваат основица за валоризација на средства-
та за отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа: 
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Средства без обврска за враќање Динари 
1) СР Босна и Херцеговина 106.370.956 
2) СР Македонија 44.689.767 
3) СР Словенија 136.707.239 
4) СР Србија 179.845.279 
5) САП Војводина 81.232.962 
6) САП Косово 18.698.323 
7) СР Хрватска 192.181.516 
8) СР Црна Гора . 16.137.972 
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валори-

зираат според следната структура: 
1) износот од 677.717.216 динари односно 87,35% од 

вкупно утврдената основица за валоризација за 1988 годи-
на ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цени-
те на градењето, со примена на индекс од 9.125,6 за зголе-
мувањето на цените на градењето во 1988 година во однос 
на 1979 година; 

2) износот од 98.146.798 динари односно 12,65% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1988 годи-
на ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цени-
те на инвестиционата опрема, со примена на индекс од 
8.784,2 за зголемувањето на цените на инвестиционата оп-
рема во 1988 година во однос на 1979 година. 

3. Средствата на валоризацијата за 1988 година, ут-
врдени со примена на индексот на цените, согласно со точ-
ка 2 од оваа одлука, изнесуваат 69.691.309.000 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат ре-
публиките и автономните покраини, без обврска за враќа-
ње, и тоа: 

Динари 
9.554.678.000 
4.014.219.000 

12.279.609.000 
16.154.446.000 
7.296.680.000 
1.679.561.000 

17.262.537.000 
1.449.579.000 

Советот на гувернерите со своја одлука О бр. 29 од 23 
март 1989 година. 

Собрание на СФРЈ 

1) СР Босна и Херцеговина 
2) СР Македонија 
3) СР Словенија 
4) СР Србија 
5) САП Војводина 
6) САП Косово 
7) СР Хрватска 
8) СР Црна Гора 

АС бр. 691 
2 јуни 1989 година 
Белград 

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

АС бр. 694 
2 јуни 1989 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

502. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини, Собрани-
ето на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 2 јуни 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1988 ГОДИНА 
Се потврдува Одлуката за Завршната сметка на На-

родната банка Југославија за 1988 година, што ја донесе 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

503. 
Врз основа на член 37 од Законот за сметководството 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ВРШЕЊЕ ПОПИС И 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА КНИГОВОДСТВЕНАТА 
СОСТОЈБА СО РЕАЛНАТА СОСТОЈБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и роко-

вите за вршење попис и усогласување на книговодствена' 
та состојба со реалната состојба што се утврдува со попи-
сот. 

Член 2 
Промените настанати меѓу денот на попишувањето и 

определениот ден под кој пописот се врши, се внесуваат 
во пописните листи дополнително врз основа на книго-
водствените исправи за тие промени. 

Член 3 
Средствата на правното лице што не се затечени на 

денот на попушувањето (средства на пат, во странство, да-
дени на послуга, на заем, на чување, за поправка и слич-
но), се попишуваат во посебни пописни листи ако до де-
нот на завршувањето на пописот не се примени пописните 
листи од правното лице кај кого тие средства се наоѓаат. 

Правното лице кај кого се наоѓаат туѓи средства од 
став 1 на овој член, должно е тие средства да ги попише и 
пописните листи веднаш по извршениот попис да му ги 
достави на правното лице на кое тие средства му припаѓа-
ат. 

Член 4 
Правното лице формира потребен број постојани или 

повремени комисии за попис, го определува денот под кој 
се врши пописот, времето за попис и рокот за доставување 
на извештај за извршениот пбпис, согласно со општите ак-
ти, со тоа што рокот за доставувањето на овој извештај и 
пописните листи на книговодствената служба може да би-
де најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставу-
вање на годишна пресметка до службата на општествено-
то книговодство. 

Член 5 
Претседателот на комисијата и членовите на комиси-

јата за попис, се определуваат со решение од редовите на 
работниците, односно членовите на . правното лице. 

Лицата материјално задолжени за средствата што се 
попишуваат и нивните непосредни раководители не 
можат да бидат определени во комисијата за попис на тие 
средства. 

Ј 
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Член 6 
Комисијата за попис ја утврдува состојбата со попис, 

составува пописни листи и извештај за извршениот попис. 
"Комисијата за попис може ДГГ користи вештаци за 

процена на квалитетот и вредноста на одделни форми на 
средствата, побарувањата и обврските. 

Член 7 
Лицата материјално задолжени за средствата што се 

попишуваат и нивните непосредни раководители се 
должни, најдоцна до денот определен за почнување на по-
писот да ги групираат, означат и средат средствата заради 
што полесно, побрзо е правилно попишување. 

Член 8 
Пописните листи се формираат одвоено според ана-

литичките сметки. 
Во пописните листи се запишуваат номенклатурните 

броеви, називите, видовите, единиците на мерки и цените 
на средствата за попис. 

Член 9 
Работата на комисијата за попис опфаќа: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опи-

шување на средствата и внесување на тие податоци, во на-
турална форма, во пописните листи; 

2) потпишување на пописните листи; 
3) запишување на натуралните промени настанати 

меѓу денот на испишувањето и определениот ден под кој 
се врши пописот (член 2); 

4) внесување на книговодствената натурална состојба 
на средствата во пописните листи; 

5) утврдување на натуралните разлики меѓу состојба-
та на утврдениот попис и книговодствената состојба; 

6) вредносно пресметување; 
7) утврдување на причините за несложување меѓу сос-

тојбата по пописот и книговодствената состојба. 

Член 10 
Средствата што се во оригинални и неоштетени па-

кувања, се попишуваат врз основа на декларирани ознаки 
и исправи (фактура, спроводник, приемница и слично). 

Количината на кабастиот материјал, полупроизводи-
те, производите и стоките, може да се проценува врз осно-
ва на обемот и специфичната тежина или на друг погоден 
начин. 

Средствата со намалена вредност поради оштетува-
ње, неисправност, застареност и слично се попишуваат во 
посебни пописни листи. 

Член 11 
Пописот на готови пари и други вредносници во ка-

сата, хартии од вредност и странски средства на плаќање, 
се врши со броење, според апоените и со запишување на 
утврдените износи во посебни пописни листи. 

Паричните, девизните и други средства на сметките и 
депозитите кај службата на општественото книговодство 
и банките се попишуваат врз основа на изводот и извешта-
јот за состојбата на тие средства. 

Член 12 
Пописот на побарувањата и обврските се врши спо-

ред состојбата во книговодството, со тоа што комисијата 
е должна да ја провери и утврди реалноста на искажаните 
износи и причините за ненавремената наплата односно ис-
плата. 

Побарувањата и обврските за кои не постои уредна 
документација, во смисла на одредбите на став 1 од овој 
член, комисијата за попис ги искажува во посебни пописни 
листи. 

Член 13 
Податоците од книговодството односно од соодвет-

ните евиденции за количествата не сметат да “и се даваат 

на комисијата за попис, пред запишувањето на реалната 
состојба во пописните листи и нивното потпишување. 

Член 14 
Извештајот од комисијата за попис содржи: предлози 

за книжење на кусоците, односно вишоците (разликата) и 
исправката на вредноста на средствата, побарувањата и 
обврските; забелешки и објасненија на работниците што 
ракуваат со материјалните и паричните вредности за ут-
врдентие разлики, како и други забелешки; објасненија на 
настанатите разлики што се последица од замената на по-
единечни и слични видови, односно димензии на исторо-
ден материјал, ситен инвентар, производство, производи и 
стоки; други предлози во врска со пописот. 

Утврдените вишоци можат да се пребиваат со ут-
врдените кусоци само кај очигледна замена на слични ви-
дови, односно димензии. 

Член 15 
Органот на управувањето на правното лице го раз-

гледува извештајот за извршениот попис во присуство на 
комисијата за попис и раководителот на книговодството и 
одлучува: 

1) за начинот на книжење и ликвидација на утврдени-
те кусоци односно вишоци на материјалните и другите 
вредности; 

2) за директниот отпис и за отписот со исправка на 
вредноста на материјалните вредности, побарувањата и 
обврските; 

3) за расходувањето на дотраените и неупотребливи 
средства; 

4) за кал ото и растурот односно ломот; 
5) за други прашања во врска со пописот. 

Член 16 
Извештајот за извршениот попис заедно со одлуките, 

решенијата и заклучоците на органите на управувањето 
од член 15 на овој правилник, 'и се доставува на книговод-
ствената служба заради книжење на разликите и усогласу-
вање на книговодствената состојба со реалната состојба 
на пописот. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Правилникот за пописот (инвента-
рирање) на средствата и на изворите на средства 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/81 и 73/85) и Правилни-
кот за начинот и роковите на усогласувањето на побарува-
ња и обврските („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/81). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-5224/1 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

504. 

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство, директорот на СОЈУЗ-
НИОТ завод за стандардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ 
НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗА-
ЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИ-
ОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ 

ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и сурогати-

те на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекар-
скиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, 
диететските производи и адитивите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 
53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 20/80, 41/80, 45/81 и 52/86), во 
член 15 во точка 2 бројот: „10" се заменува со бројот: „15". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/94 
15 мај 1989 година 
Белград Заменик на директорот 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

505. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ^ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ РОТАЦИОНИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични ротациони машини што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Електрични ротациони машини. 
Четчиња, колектори и лизгави колца. Де-
финиции и номенклатури JUS N.G3.005 

2) Електрични ротациони машини. 
Држачи на четчиња. Дефиниции и терми-
нологија JUS N.G3.010 

3) Електрични ротациони машини. 
Четчиња и држачи на четчиќа. Мери JUS N.G3.020 

4) Електрични ротациони машини. 
Колектори и лизгави колца. Мери JUS N.G3.050 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

506. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗАЈСООБРА 

ЌАЈНИТЕ 311АЦИ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за сообраќајните знаци на патиштата што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Сообраќајни знаци за водење на сообраќа-
јот на автопати и на патишта со раскрсни-
ци во повеќе нивоа. Форма и мери ' JUS Z.S2.315 

2) Сообраќајни знаци на патиштата. 
Потврдување на правецот. Форма и мери. 
Измени и дополненија JUS Z.S2316/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на со-
обраќајните знаци на патиштата од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Сообраќајни знаци на патиштата. 
Сообраќајни знаци за водење на сообраќа-
јот на автопати и на патишта со раскрсни-
ци во повеќе нивоа. Форма и мери JUS Z.S2.315 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
сообраќајните знаци на патиштата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 19/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/89 
27 април 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/91 
27 април 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

507. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за радиокомуникации кој го има следниот нази? 
и ознака: 
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Радиокомуникации. Минимални 
вредности на карактеристиките на опре-
мата за сателитски раднодифузен прием 
во фреквенцискиот опсег од 12 GHz JUS N.N6.144 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радио-
комуникациите од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на трие-

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

Бр. 07-93/90 
27 април 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

508. 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
АВАНСИ, ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА 
ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕК-
ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ 
ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување 
на аванси, испраќање, полагање и пренос на девизи на 
сметките на Народната банка на Југославија остварени со 
отхуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни пис-
ма и со продажба на бензински бонови („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 65/88 и 9/89) во точка 3 по став 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина, во периодот од 1 Јуни до 30 сеп-
тември, им го одобрува авансот од точка 1 на оваа одлука 
на овластената банка и на Поштенската штедилница на 
нивно барање, до износот на извршениот откуп на стран-
ски средства на плаќање во последната декада зголемен за 
50% од износот во таа декада." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„од став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2". 

.-Досегашниот став 3 станува став 4. 
Во досегашниот став 4, КОЈ станува став 5, зборовите: 

„од став 3" се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 4". 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јуни 1989 година. 

О. бр. 55 
30 мај 1989 година 
Б е л г Р а д Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

509. 
Врз основа на плен 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86, 3/88 
и 59/88), член 64а и член бб став 2 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87,45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 
39/88 и 8/89), во точка 1 бројот: „300.000" се заменува со 
бројот: „1,000.000" а бројот: „200.000" се заменува со бро-
јот: „500.000". 

2. Во точка 2 бројот: „50.000" на обете места се заме-
нува со бројот: „100.000". 

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

О. бр. 53 
24 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

510. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86,42/87,75/87 и 69/88), Сојузниот завод 
за статистика утврдува и објавува 

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБ-

ЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ ЗА МАЈ 1989 ГОДИНА 

1-5 1989 
1 0 im 

СФР Југославија 315,7 
СР Босна и Херцеговина 319,4 
СР Македонија 309,8 
СР Словенија 321,3 
СР Србија 312,4 
САП Војводина 302,6 
САП Косово 303,3 
СР Хрватска 314,7 
СР Црна Гора 309,5 
Забелешка: Основните организации со седиште на те-

риторијата на СР Србија надвор од териториите на САП 
можат да применуваат индекс на животните трошоци 
318,5, а кој е пресметан врз база на податоците од оваа те-
риторија. 

Бр. 001-2285/1 
31 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д -р Драгутин Групковнќ, с. р. 
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511 
Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојуз-
ниот завод за статистика утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО 

ВО МАЈ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПО-
БАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ КАЈ БАНКИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

мало во мај во однос на април 1989 година е 0,234. 
2. Коефициентот на растежот на цените на мало од 

почетокот на годината до крајот на мај е 1,594. 
3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-

ните на мало од почетокот на годината до крајот на мај е 
0,210. 

Бр. 001-2286/1 
31 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
став 3 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на претседателот на Сојузниот извршен 

совет се назначува Јован Вејновиќ, досегашен советник за 
политички работи во Амбасадата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Каиро. 

С. п. п. бр. 699 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

ласта на општествените дејности и социјалната политика 
во Претседателството на СР Хрватска. 

С. п. п. бр. 700 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет , 

Претседател, 
Анте Марковиќ, 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

7 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
Андрија Јовичиќ се разрешува од должноста помош-

ник на директорот на Сојузниот завод за цени, поради за-
минување на друга должност. 

С. п. п. бр. 701 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

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, 18/85,37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
УПРАВАТА 

За заменик на директорот на Сојузниот завод за 
унапредување на управата се назначува д-р Богољуб Ми-
лосавлевиќ, досегашен помошник на директорот на Репуб-
личкиот завод за јавна управа на СР Србија. 

С. п. п. бр. 702 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 245 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-

чува м-р Вера Бочкај - Зориќ, досегашен советник во сб-

Врз основа на член 245 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

% НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За сојузен советник во Сојузниот извршен совет за 

работи од областа на сообраќајот и врските се назначува 

I 
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Андреј Грахор, порано заменик на претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

С. п. п. бр. 703 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува i 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува Андрија Јовичиќ, досегашен помош-
ник на директорот на Сојузниот завод за цени. 

С. п. п. бр. 704 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С. п. п. бр. 705 
П мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

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

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Миладин Миленовиќ, досега-
шен советник на генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет. 

С. п. п. бр. 707 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, 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, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
За помошник на директорот на Сојузниот завод за 

цени се назначува м-р Душанка Стричевиќ, досегашен со-
ветник за пазар и цени во Заводот за општествено плани-
рање на СР Словенија. 

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, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

496. Закон за ослободување од плаќање на царина и 
други увозни давачки на увоз на опрема, реп-
родукционен материјал и други стоки за по-
требите на одржувањето на IX конференција на 
шефовите на држави или на влади на неврзани-
те земји во 1989 година во Белград 821 

497. Закон за обезбедување динарски средства за 
предвремена отплата на обврските по стран-
ски кредити на Народната банка на Југослави-
ја 822 

498. Закон за одлагање на враќањето на дел од кре-
дитите од примарната емисија 822 

499. Закон за измени и дополненија на Законот за 
задолжување во странство за рефинансирање 
на кредитите и земање финансиски кредити во 
периодот од 1988 до 1996 година 823 

500. Закон за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програмата за 
модернизација на системот за безбедност на 
воздушната пловидба во периодот од 1989 до 
1993 година 824 

501. Одлука за валоризација на средствата што ре-
публиките и автономните покраини ги уплати-
ле во 1988 година за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го по-
годи подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година 824 

502. Одлука за потврдување на Одлуката за За-
вршната сметка на Народната банка на Југо-
славија за 1988 година - 1 825 

503. Правилник за начинот и роковите на вршење 
попис и усогласување на книговодствената сос-
тојба СО' реалната состојба 825 

504. Правилник за измена на Правилникот за ква-
литетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, 
зачините, концентратите за супа, пекарскиот 
квасец, прашокот за печиво, прашокот за пу-
динг, диететските производи и адитивите 826 
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505. 

506. 

ј Г f, 

508. 

Страна 
Правилник за југословенските стандарди за 
електрични ротациони машини 827 
Правилник за југословенските стнадарди за со-
обраќајните знаци на патиштата 827 
Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокомуникации 827 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот и роковите за одобрување на аван-
си, испраќање, полагање и пренос на девизи на 
сметките на Народната банка на Југославија 
остварени со откуп на ефективни странски па-
ри, чекови, кредитни писма и со продажба на 
бензински бонови 828 

Страна 
509. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и 

внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство 828 

510. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, со-
цијалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини за мај 1989 година 828 

511. Коефициенти на растежот на цените на мало 
во мај 1989 година за Ревалоризација на поба-
рувањата и обврските кај банките и другите 
финансиски организации — 829 

Назначувања и разрешувања 829 
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