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339. 
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 СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за сојуз-
ната пазарна инспекцЈпа, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1987 го-
дина. 

П бр. 692 
30 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Hero Борковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за сојузната пазарна инспекција 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74, 22/78, 23/80) во член' 
30 став 1 зборовите: „од 5.000 до 50.000" се заменуваат со 
зборовите: „од 50.000 до 500.000". 

Во став 2 зборовите: „од 500 до 3.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 5.000 до 30.000". 

Член 2 
Во член 31 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 20.000 до 100.000". 

учесници на Универзијадата '87 - Загреб, без југословен-
ска виза, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 30 март 1987 година. 

П бр. 693 
30 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Hero Боркови^, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОАЃАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ 
УЧЕСНИЦИ НА УНИВЕРЗИЈАДАТА '87 - ЗАГРЕБ, БЕЗ 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА 

Член 1 
Странците учесници на Универзијадата '87 - Загреб 

можат за време на одржувањето на Универзијадата, како и 
еден месец пред денот на почетокот и еден месец по денот 
на завршувањето на Универзијадата '87 - Загреб, да доаѓа-
ат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и да заминуваат од неа без југословенска виза. 

Како странци учесници на Универзијадата '87 - За-
греб, во смисла на овој закон, се сметаат странците кои, 
покрај патна исправа, поседуваат и пријава за учество на 
УниверзиЈадата '87 - Загреб, што ја издала националната 
студентска спортска организација или меѓународна спорт-
ска организација на образецот на Организациониот коми-
тет на Универзијадата '87 - Загреб. 

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

. објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

340. 
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 ДОАЃАЊЕТО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ УЧЕСНИЦИ НА 
УНИВЕРЗИЈАДАТА '87-ЗАГРЕБ, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕН-

СКА ВИЗА 
Се прогласува Законот за доаѓањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија на странците 

341. 
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 ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВ-

НОСТА НА ТРУДОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за привремена забрана на располагањето со де-
лот од општествените средства за лични доходи и за заед-
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нинка потрошувачка на работниците за 1987 година над 
растежот на продуктивноста на трудот, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 
март 1987 година. 

Е п бр 695 
31 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
, Hero Борковиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ 

НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со делот од општествените средства за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година 
над растежот на продуктивноста на трудот („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 12/87) во член 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Основните организации на здружен труд во соста-
вот на иста работна организација можат чистите лични 
доходи да ги исплатуваат во височина над износот што ќе 
го утврдат во согласност со одредбите на овој закон под 
услов другите основни организации на здружен труд да го 
намалат износот на средствата за исплата на своите лич-
ни доходи што ќе го утврдат во согласност со овој закон, 
под услов тоа да е утврдено со самоуправната спогодба. 

Одредбата на став 2 од овој член се однесува и на ра-
ботните организации што се здружени во истата сложена 
организација на здружен труд, под услов тоа да е уредено 
со самоуправна спогодба што е склучена до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон,". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
По исклучок од одредбите на член 2 ст. 1 и 2 од овој 

закон, корисникот на општествени средства што врши деј-
ност на угостителство и туризам од сезонски карактер, 
превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај, ае-
родромски услуги, производство на морска сол, полјодел-
ство, земјоделски услуги за растително произведете, ви-
сокоградба и нискоградба, ако во завршната сметка за 
1986 година не искажал загуба во работењето и ако во прво-
то полугодие од таа година остварил помалку од 35% од 
вкупниот приход, и корисникот на општествени средства 
што врши дејност распоредена според Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите во подгрупата 
011411 - Производство на енергетски машини и уреди и во 
гранката 0116 - Бродоградба, како и корисникот на оп-
штествени средства кој произведува предмети на воо-
ружување и воена опрема, што ќе го определи Сојузниот 
извршен совет, може да ги исплатува чистите лични дохо-
ди за 1987 година во височина на просечниот месечен чист 
личен доход што го исплатил за истиот пресметковен пе-
риод во 1986 година во согласност со Законот, зголемен 
до височината на стапката на растежот на својата продук-
тивност на трудот, а најмногу до височината на стапката 
на зголемувањето на просечниот месечен доход по работ-
ник во 1987 година во однос на истиот период 1986 годи-
на.". 

Член 3 
Во член 3 по зборот: „четвртина“ се додаваат зборо-

вите: „пресметани односно“. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства кој според за-

вршната сметка за 1986 година искажал стапка на акуму-
лативноста поголема од стапката на акумулативноста 
што според завршната сметка за таа година е остварена 
во иста или'сродна дејност - подгрупа, група или на ниво 
на стопанството во републиката односно во автономната 
покраина или во СФРЈ, согласно со начинот на споредува-
ње утврден во општествениот договор односно во самоуп-
равната спогодба може; заради утврдување на просечниот 
чист личен доход по работник, износот од став 1 на овој 
член да го зголеми за половината од процентот за колку 
што стапката на неговата акумулативност е поголема од 
стапката на акумулативноста во подгрупата, групата или 
на ниво на стопанството, а најмогу до 25%.". 

Член 4 
Во член 5 се додава став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ко-

рисникот на општествени средства кој аконтациите на 
чистите лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 го-
дина ги исплатил просечно по работник во височина на 
аконтациите за третото тримесечје на 1986 година може, 
заради утврдување на височината на просечниот месечен 
чист личен доход по работник во согласност со одредбата 
на став 1 од овој член, износот на средствата за лични до-
ходи за четвртото тримесечје на 1986 година да го зголеми 
до стапката на растежот на чистиот личен доход по работ-
ник во стопанството на републиката односно на автоном-
ната покраина, а органите и организациите во федерација-
та - до стапката на растежот на чистиот личен доход по 
работник во стопанството на СФРЈ во четвртото триме-
сечје во однос на третото тримесечје на 1986 година, во 
согласност со Законот.". 

Член 5 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
По исклучок од одредбите на чл. 2, 2а и 5 од овој за-

кон, корисникот на општествени средства којшто загубата 
во работењето во 1986 година ја покрил при изработката 
на завршната сметка за таа година може просечниот чист 
личен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 
година, што ќе го утврди во согласност со член 3 од овој 
закон, да го зголеми до просекот на чистиот личен доход 
по работник што е исплатен за четвртото тримесечје на 
1986 година во подгрупата, групата или на ниво на сто-
панството во републиката односно во автономната покра-
ина или во СФРЈ, согласно со начинот на споредување ут-
врден во општествениот договор односно во самоуправна-
,та спогодба.". 

Член 6 
Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако корисникот на општествени средства во пре-

сметката од став 1 на Овој член ги утврди средствата за ис-
плата на чистите лични доходи во износ помал од зага-
рантираниот личен доход, може да го исплати чистиот ли-
чен доход во височина на со закон загарантираниот личен 
доход.". 

Член 7 
Во член 9 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Службата на општественото книговодство на Југо-

славија, врз основа на податоците од завршните сметки за 
1986 година, ќе ги утврди и ќе ги објави стапките на акуму-
лативноста по подгрупи, групи на ниво на стопанството 
во републиката односно во автономната покраина и во 
СФРЈ во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката ќе ја утврди и ќе ја објави стапката на растежот 
на чистиот личен доход по работник од член 5 став 2 на 
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овој закон и просечниот чист личен доход исплатен по ра-
ботник за четвртото тримесечје на 1986 година во подгру-
пата, групата или на ниво на стопанството во република-
та односно во автономната покраина и во СФРЈ, од член 
6а, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.". 

Член 8 
Во член 10 по зборовите: „нареден месец“ се додаваат 

запирка, а зборовите: „по поднесувањето на завршната 
сметка“ се заменуваат со зборовите: „почнувајќи од ис-
платата на аконтацијата на чистите лични доходи за ме-
сец април“, а по зборовите: „за една-третина“ се додаваат 
запирка и зборовите: „а најмногу до износот на средства-
та што во 1987 година ќе ги зголеми во согласност со од-
редбите на член 2 став 2 и на чл. 2а, 4 и 5 од овој закон“. 

Член 9 
Во член 11 по зборовите: „во секој месец“ се додаваат 

запирка и зборовите: „почнувајќи од исплатата на аконта-
цијата на чистите лични доходи за месец април“, а по збо-
ровите: „исплатениот износ“ се додаваат запирка и зборо-
вите: „а најмногу до износот на средствата што во 1987 
година ќе ги зголеми во согласност со одредбите на член 2 
став 2 и на чл. 2а, 4 и 5 од овој закон“. 

Член 10 
Во член 12 став 1 по зборовите: „по работник“ се до-

даваат зборовите: „во истиот пресметковен период“. 

Член 11 
Во член 15 став 1 точка 1 по зборовите: „чл. 2 до 5" се 

додаваат зборовите: „или член 6а". 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

342. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, по добиена-

та согласност од собранијата на социјалистичките репуб-
лики и од собранијата на социјалистичките автономни по-
краини, на седницата од 30 март 1987 година, го разгледа 
Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се пристапи 
кон промена на Уставот на СФРЈ и врз основа на член 400 
од Уставот на СФРЈ донесе 

О Д Л У К А 
ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ПРОМЕНА НА УСТАВОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се при-
стапи кон промена на Уставот на СФРЈ и одлучува да се 
пристапи кон промена на Уставот на СФРЈ. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 175 -
30 март 1987 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Него Борковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григорневиќ, с. р. 

343. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 
2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот н^ републиките и покраините од 31 март 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 
1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/86) во точка 2 став 2 се менува и гласи: 

„Во согласност со одредбата од став 1 на оваа точка, 
ќе се обезбеди зголемување на паричната маса, во перио-
дот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, најмногу до 12%, а 
на вкупните динарски пласмани на банките до 16%, во од-
нос на нивната состојба на 31 декември 1986 година.". 

По став 2 се додава нов став 3, који гласи: 
„Во порастот на паричната маса и на динарските 

пласмани на банките од став 2 на оваа точка не се сметаат 
ефектите што ќе настанат врз основа на припишувањето 
на ревалоризационата камата кон главницата, во смисла 
на Законот за вкупниот приход и доходот.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
2. Во точка 9 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„На кредитите што банките ги користат кај Народна-

та банка на Југославија во согласност со утврдената моне-
тарно-кредитна политика, банките можат да засметуваат 
каматна маржа најмногу до два процентни поени.". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: 
„12 месеци“ се заменуваат со зборовите: „6 месеци“. 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, по зборот: 
„зголемен“ се додава зборот: „најмалку“. 

По став 5, кој станува став 6, се додаваат нови ст. 7 и 
8,̂  кои гласат: 

„На износот на кредитот од банките што организаци-
ите на здружен труд и другите корисници на општествени 
средства го користат ненаменски, како и на износот на 
кредитите од примарната емисија што банките ги корис-
тат ненаменски, се плаќа камата по стапка за 50% поголе-
ма од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 

На организациите на здружен труд, на другите корис-
ници нз општествени средства и на банките за кои ќе се 
утврди дека ненаменски ги користат дадените кредити, по-
крај наплатата на каматата од став 7 на оваа точка, ќе им 
се запре давањето на нови кредити во траење од најмалку 
6 месеци.". 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ct.v9 и 10. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС. бр. 201 
31 март 1987 година 
Белград 

П отпретсе д ате л 
на Собранието на СФРЈ, 

Hero Борковиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Филиповци, с. р. 
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344. 
Врз основа на чл. 17, 64а и член бб став 2 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно 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 соглас-
ност со точка 6 од Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 
44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87 и 21/87), во точка 2 
став 1 во одредбата под 1 процентот: „18%" се заменува со 
процентот: „20%". 

2. Прва пресметка на задолжителната резерва според 
оваа одлука банките ќе извршат на 31 март 1987 година, 
според состојбата на средствата на 28 февруари 1987 годи-
на. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен на-
лог за уплата на задолжителната резерва, 

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

О. бр. 36 
30 март 1987 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

345. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надвореш-
на трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГО-
ВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШЈО СЕ ПРИМЕНУ-

ВААТ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за начинот на усогласување на прија-

вите за склучени договори за надворешнотрговскиот про-

Вторник, 31 март 1987 

мет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за 
извоз и увоз што се применуваат во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/86, 4/87 и 14/87) во точ-
ка 5 зборовите: „15 март“ се заменуваат со зборовите: „20 
април“. 

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

П. бр. 26000/2 
31 март 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

Ненад Крекиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

339. Закон за измени на Законот за сојузната пазар-
на инспекција 585 

340. Закон за доаѓањето во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на странците 
учесници на Универзијадата '87 - Загреб, без 
југословенска виза 585 

^ 341. Закон за измени и дополненија на Законот за 
привремена забрана на располагањето со де-
лот од општествените средства за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка на работници-
те за 1987 година над растежот на продуктив-
носта на трудот 586 

342. Одлука да се пристапи кон промена на Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија 586 

343. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1987 година 587 

344. Одлука за измени на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 587 

345, Наредба за измена на Наредбата за начинот на 
усогласување на пријавите за склучени догово-

. ри за надворешнотрговскиот промет поднесе-
ни до 31 декември 1986 година со прописите за 
извоз и увоз кои се применуваат во 1987 година 588 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса 
на налепницата во горниот лев агол.. 
Ова ни е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања. 
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