
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Вторник, 28 ноември 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 77 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 8.500 динари. - Прет-
платата за 1989 година изнесува 
1.050.000 динари. - Рок за рекламации 15 
дена. - Редакција Улица Јована Ристика 
бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756; Телефакс 651-482 

1219. 
Врз основа на член 31? 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 ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕ-
НУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕФЕКТИВ-

НИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 27 ноември 1989 година. 

П бр. 1082 
27 ноември 1989 година 
Белреад 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 И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕ-

ТОТ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Законот за вршење на менувачки работи и за про-
метот на ефективни странски пари во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) во член 1 по 
зборовите: „на кредитни писма“ се додаваат запирка и 
зборовите: „бонови за патарина за возилата со странска 
регистрација (во натамошниот текст: бонови за патари-
на)". 

Член 2 

Во член 2 ставот 1 се менува и гласи: / 
„Работите од член 1 на овој закон можат да ги вршат 

банките овластени за работи со странство и банките ов-' 
ластени за девизно-валутни работи во земјата (во ната-
мошниот текст: овластените банки), организациите за 
здружен труд односно претпријатијата на ПТТ сообраќа-
јот (во натамошниот текст: поштите), како и организации-
те на здружен труд односно претпријатијата, другите 
правни лица и физичките лица со живеалиште во СФРЈ, 
кои самостојно Bpuiaf дејност на туристичко посредување 
со личен труд, а согласно со законот немаат статус на 
правно лице, ако со овластената банка склучат договор за 
вршење на менувачки работи (во натамошниот текст: ов-
ластените менувачи). 

% Во став 2, на двете места, по зборовите: „организаци-
ја на здружен труд“ се додаваат зборовите: „односно на 
претпријатие“. 

Во став 3 по зборовите: „со организациите на 
здружен труд“ се додаваат зборовите: „односно со прет-
пријатијата“. 

По став 5 се додаваат нови ст. 6 и 7 кои гласат: 
„Боновите за патарина ги издава Авто-мото сојузот 

на Југославија од името и за сметка на организациите на 
здружен труд односно на претпријатијата од патното сто-
панство. Односот помеѓу издавачите на бонови за патари-
на и организациите на здружен труд односно претпријати-
јата од патното стопанство се уредува со договор. 

Дистрибуцијата на боновите за патарина, што ги из-
дава Авто-мото сојузот на Југославија, ја вршат Авто-мо-
то сојузот на Југославија, другите овластени менувачи и 
организациите на здружен труд односно претпријатијата 
што за тоа ќе склучат договор со организациите на 
здружен труд односно со претпријатијата на патното сто-
пансуво". 

Член 3 

Во член 6 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: 
„и Авто-мото сојузот на Југославија за бензиски бонови и 
на субјектите од член 2 ст. 6 и 7 на овој закон за'боновите 
за патарина“. 

Член 4 

Во член 9 став 2 по зборовите: „кредитни писма“ се 
додаваат запирка и зборовите: „бонови за патарина“. 

Ј Член 5 

Во член 13 по зборовите: „бензиски бонови“ се дода-
ваат запирка и зборовите: „бонови за патарина“. 

Член 6 

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

1220. 
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- ЗА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБО-
ТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИ-
ТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПО ЗАЕМОТ НА ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИ-

КА ГЕРМАНИЈА 
Се прогласува Законот за гаранција на федерацијата 

за обврските на Фондот за финансирање на зголемување-
то на вработеноста во недоволно развиените и изразито 
емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија по заемот на Владата на Сојузна 
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Република Германија, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
27 ноември 1989 година. 

П бр. 1091 
27 ноември 1989 година Претседател 
Белград н а Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновтек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ 
НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ЗАЕМОТ НА ВЛАДАТА НА СО-

ЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

Член 1 
Федерацијата презема обврска, како гарант, да ги на-

мири обврските на Фондот за финансирање на зголемува-
њето на вработеноста во недоволно развиените и изразито 
емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија по заемот на Владата на Сојузна 
Република Германија за финансирање на проекти заради 
побрзо вработување на повратниците од привремена ра-
бота од Сојузна Република Германија, во износ од 2,5 ми-
лиони DEM, односно во динарска противвредност од 
100.000,000.000, зголемен за износот на договорената кама-
та и трошоците на заемот. 

L 
Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-

ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика, 
ако се промени вредноста на валутата во однос на курсот 
на динарот врз основа на која е утврдена динарската про-
тиввредност на заемот. 

Член 2 
Федерацијата ја презема обврската од член 1 на овој 

закон под услов банката овластена за работи со странство 
на крајниот корисник на заемот да му гарантира на Фон-. 
дот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во 
недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
дека, ако крајниот корисник на заемот не ја изврши своја-
та обврска во рокот на втасување спрема Германската 
банка за порамнување - Бон, банката овластена за работи 
со странство ќе ја изврши таа обврска. 

Член 3 
Начинот и условите на извршувањето на обврските -

по заемот за кој се дава гаранцијата со овој закон се вршат 
според одредбите на Законот за начинот и условите за из-
вршување на обврските по кредитите од меѓународни фи-
нансиски организации за кои федерацијата дала гаранција 
или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спо-
годби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86). 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од денот на влегувањето во сила на законот за рати-
фикација на Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен совет 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Владата на Сојузна Република Германија 
за соработка во областа на професионалната! реинтеграци-
ја на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија привремено вработени во Сојузна Републи-
ка Германија. 

1221. 
Врз основа на член 124 став 1 и член 286 став 2 точка 

1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПО-

ТРЕБИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД 

1. Се прифаќа Општествениот договор за намалува-
ње на учеството на средствата за општи општествени и за 
заеднички потр^и во националниот доход. 

2. Се овластува д-р Миран Мејак, претседател на Со-
борот на републиките и покраините, од името на Собрани-
ето на СФРЈ да го потпише овој општествен договор. 

Собравме на СФРЈ 

АС бр. 565 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

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

1222. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на 
Амандманот XL точка 3 потточка 2 на Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со чл. 9 и 23 на Законот за девизното работење, Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 27 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕ-
ВИЗНА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТ-
НИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заедничката девизна политика и за 
проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 41/89) во точка 
1 став 18 потточка 13 бројот: „1.664,1" се заменува со бро-
јот: „3.516,5". 

Во потточка 14 бројот: „73,3" се заменува со бројот: 
„85,3". 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 902 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с . р. 
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1223. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како и точка 3 потточка 3 на Амандманот XL 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 2 ст. 2 и 3 од Законот за обез-
бедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенија и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 
41/89), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините одржана на 27 ноември 1989 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИ-
СОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И КВАЛИ-
ТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на височината на рег-

ресот за вештачки ѓубрива, средства за заштита на расте-
нија и квалитетно сортно семе за периодот од 1 јули до 31 
декември 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
41/89) во точка 1 зборовите: „30 јуни 1989 година“ се заме-
нуваат со зборовите: „30 Септември 1989 година“. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 896 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

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

1224. 
Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 4, 7 и 8, член 29 став 1 

точка 1 став 3 и точка 7 став 2. член 30 став 6 и член ЗОа, 
став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
10/76, 36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 
и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧИНИТЕ 
И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ 
- ПОВЛАСТИЦИ 

1. Ослободени се од плаќање царина согласно со член 
28 точка 2 од Царинскиот закона, домашни патници, освен 
на предметите на личен багаж, на предмети што ќе ги вне-
сат од странство до вкупна динарска противвредност од 
100 САД долари. 

2. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 3 став 1 од Царинскиот закон, државјаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија -
членови на екипаж на југословенски бродови и државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
што по било која основа поминале на работа во странство 
непрекинато најмалку две години или 24 месеци во перио-
дот од четири години - на предмети за своето домаќин-
ство, освен на патнички моторни возила, до вкупна динар-
ска противвредност од 3.000 САД долари. 

3. Ослободени се од плаќање царина согласно со член 
28 точка 3 став 2 на Царинскиот закон, државјаните на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија кои по 
било која основа се наоѓаат на работа во странство еднаш 
годишно, при доаѓањето од странство заради користење 
на годишниот одмор, посети на семејството и сл. - на 
предмети што не се наменети за препродавање до вкупна-
та динарска противвредност од 700 САД долари. 

4. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 4 од Царинскиот закон, државјаните на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и стран-
ските државјани - на предмети што ќе ги примат од стран-
ство во пратките до вкупна динарска противвредност од 
30 САД долари. Пратките чија вкупна динарска против-
вредност го преминува износот од 30 САД долари не се 
опфатени со оваа повластица. 

5. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 28 точка 6 од Царинскиот закон, државните органи, 
организациите на здружен труд, однрсно претпријатијата, 
заедниците и другите организации - на рекламни матери-
јали и мостри што бесплатно ги примаат од странство. 

Како рекламни материјали во смисла на оваа одлука, 
се сметаат: 

1) печатени или снимени материјали, објави, огласи, 
плакати, ценовници, каталози, микрофилмови и други 
форми на трговско известување за стоки, превоз и услуги 
што ги дава странскиот испраќач, без оглед на вредноста 
количината; 

2) разни рекламни предмети на кои видно е втисната 
фирмата на странскиот испраќач со кој државниот орган, 
организацијата на здружен труд односно претпријатието 
иј̂ и друга организација одржува деловни врски. Како рек-
ламни предмети, во смисла на оваа одредба, не се сметаат 
цигари, жестоки алкохолни пијачки, парфеми, освен пар-
феми што исклучиво служат за демонстрација и други по-
трошни стоки. 

Како мостри, во смисла на оваа одлука се сметаат 
предметите чија поединечна динарска противвредност не 
го преминува износот од 10 САД долари и модели од 
предмети што се испраќаат заради прибавување на порач-
ки или понуди на стоки односно склучување на договор за 
производството на тие стоки, како и прикажување, испиту-
вање и сл. Мострите не можат да се продаваат ниту да се 
употребуваат во други цели, освен во оние поради кои се 
увезени. 

6. Ослободени се од плаќање царина во согласност со 
член 28 точка 7 на Царинскиот закон, странски излагачи 
што учестуваат на меѓународни саеми и трговски изложби 
во Југославија - на предмети што ќе ги увезат или примат 
од странство заради вообичаена распределба и потрошу-
вачка за време на одржување на саем, односно изложба. 

Како предмети за распределба и потрошувачка на са-
еми односно на трговски изложби, во смисла на, оваа одлу-
ка, се сметаат: 

1) мостри на странски стоки изложени на саеми из-
ложби или како мостри направени од увезени стоки, под 
услов: 

- да се делат бесплатно; 
- да имаат незначителна вредност во однос на цената 

по единица мера од истиот вид стоки; 
- да се спакувани или приготвени за вообичаена рас-

пределба и потрошувачка во количина која очигледно е 
помала од стандардните пакувања за продажба на мало; 

2) рекламни материјали чија вкупна динарска про-
тиввредност е 1.000 САД долари под услов поединечната 
динарска противвредност на предметите да не е поголема 
од 10 САД долари; 

3) стоки што се увезуваат од странство, односно што 
се купуваат од консигнационен склад во земјата заради 
потрошувачка на приредби што ги организираат излага-
чите за време на траење на саемот односно на трговската 
изложба и тоа: 

- до 1.000 парчиња цигари и 0,5 kg други тутунски 
преработки, до 10 литри жестоки алкохолни пијачки и 
други стоки, освен козметичка препарати, парфеми и ко-
лонии води, во вкупна динарска противвредност до 1.000 
САД долари; 

- еден излагачки картон на име еден претставник на 
странска фирма - странски државјанин со живеалиште во 
странство, со тоа што една странска фирма може да оства-
ри повластица за најмногу пет излагачки картони; 

4) прехранбени производи и алкохолни пијачки, што 
се делат бесплатно во количини што се неопходни за оце-
нување на нивниот квалитет заради доделување на награ-
ди на меѓународните саеми; 

5) стоки наменети, за прикажување, односно за демон-
стрирање на машини или апарати на меѓународниот саем, 
односно на трговската изложба, што ќе се потрошат или 
уништат во текот на прикажувањето односно демонстри-
рањето; 

6) стоки што служат и што ќе се употребат за изград-
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бата, приспособување^ и декорирањето на привремените 
штандови (на пример бои, лакови, тапети, таписони и сл.); 

7) каталози, проспекти, ценовници, огласи, календа-
рите (со илустрации или без илустрации) и фотографии, 
ако очигледно се наменети за користење како пропаганден 
материјал за странски стоки изложени на меѓународен са-
ем, односно на изложба под услов да се делат бесплатно; 

8) формулари и други печатени материјали потребни 
за администрација на излагачите за време на одржување 
на меѓународен саем, односно на трговска изложба. 

7. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, државјаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
што од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, 
странските државјани што добиле државјанство на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и стран-
ските државјани што добиле азил, односно одобрение за 
постојано населување во Југославија - на предмети за сво-
ето домаќинство, освен на патнички моторни возила. 

8. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 1 став 3 од Царинскиот закон, држав-
јаните на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 
година, странските државјани што добиле државјанство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
странските државјани што добиле азил односно одобре-
ние за постојано населување во Југославија - на предмети-
те на стопанскиот инвентар во вкупна динарска против-
вредност од 25.000 САД долари. Предметите чија поеди-
нечна динарска противвредност го преминува износот од 
25.000 САД долари не се опфатени со оваа повластица. 

9. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 од Царинскиот закон, соп-
ственици, односно корисници на превозни средства - на 
предмети што, заради замена на дотраениот или униште-
ниот дел, ќе се вградат во патничкото возило за времето 
за кое тоа возило се наоѓа во странство, до вкупна динар-
ска вредност од 100 САД долари. Предметите чија поеди-
нечна динарска противвредност го преминуват износот од 
100 САД долари не се опфатени со оваа повластица. 

10. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 29 став 1 точка 7 алинеја втора од Царинскиот закон, 
сопствениците односно корисниците на превозни средства 
- на предмети што заради намена на дотраениот или 
уништениот дел ќе се вградат во друмско моторно возило 
во јавниот сообраќај, освен во патничко возило, за време-
во за кое тоа возило се наоѓа во странство, до вкупната ди-
нарска противвредност од 200 САД долари. Предметите 
чија поединечна динарска противвредност го преминува 
износот од 200 САД долари не се опфатени со оваа по-
властица. 

11. Ослободени се од плаќање царина, согласно со 
член 30 став 1 од Царинскиот закон, државјаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија што по би-
ло кој основ на работа во странство поминале најмалку 
две години или најмалку 24 месеци во периодот од 4 годи-
ни - на предмети за стопански инвентар, освен на мотор-
ни возила чија динарска противвредност изнесува до 8.000 
САД долари. Ако динарската противвредност го премину-
ва износот од 8.000 САД долари до 9.000 САД долари, на 
делот на динарската противвредност преку 8.000 до 9.000 
САД долари се плаќа царина по стапката од 10%. 

12. На увозот на предмети за домаќинство и предме-
ти на стопански инвентар, согласно со член 28 точка 3 
став 1, со член 29 став 1 точка 1 став 3 и со член 30 став 1 
од Царинскиот закон, пропишаните вредности се зголему-
ваат за износот на фактички платените трошоци на прево-
зот. 

13. Државјаните на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија што по кој било основ поминале на 
работа во странство непрекинато најмалку 3,4, 5 или 6 го-
дини, а кои во Југославија се вратиле пред денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, можат во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука - на предме-
тите за своето домаќинство освен на патничките моторни 
возила да ги користат царинските повластици утврдени со 
точ. 3, 4, 5, и 6 на Одлуката за утврдување на предметите, 
количеството и вредноста на предметите на кои при уво-
зот се применуваат царински повластици („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 60/89). 

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 775 
27 ноември 1989 година 
Белград 

v Сојузен извршен совет 

Претседател . 
Анте Марковиќ, с. р. 

1225. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскоот закон 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ 
ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ СНИЖУВАЊЕТО 
НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА, ОДНОСНО ПРИ ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕТОЈНА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛО-

БОДНО“ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА 
1. Во Одлуката за критериумите што ќе се примену-

ваат при снижувањето на царинската стапка, односно при 
определувањето на царинската стапка „слободно“ на уво-
зот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87 и 
21/89) точка Ја се брише. 

2. Во точка 3 одредбите под 3 и 4 се бришат. 
3. Во точка 4 ст. 2 и 3 се бришат. 
Во досегашниот став 4 кој станува став 2 запирката и 

зборовите: „со исклучок на опремата од точка 1а на оваа 
одлука“, се бришат. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 773 
27 ноември 1989 година 
Блеград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1219. Закон за измени и дополненија на Законот за 
вршење на менувачки работи и за прометот 
на ефективни странски пари во Југославија - 1973 

1220. Закон за гаранција на Федерацијата за об-
врските на Фондот за финансирање на зголе-
мувањето на вработеноста во недоволно раз-
виените и изразито емиграциони подрачја на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија по заемот на Владата на Сојузна Ре-
публика Германија 1973 

1221. Одлука за прифаќање на Општествениот до-
говор за намалување на учеството на сред-
ствата за општо општествени и за заеднички 
потреби во националниот доход 1974 

1222. Одлука за измени на Одлуката за заедничката 
девизна политика и за проекцијата на платни-
от биланс на Југославија за 1989 година 1974 

1223. Одлука за измена на Одлуката за утврдување . 
на височината на регресот за вештачки ѓубри-
ва, средства за заштита на растенија и квали-
тетно сортно семе за периодот од 1 јули до 31 
декември 1989 година 1975 

1224. Одлука за утврдување на предметите, коли-
чините и вредностите на предметите на кои 
при увозот се применуваат царински повлас-
тици 1975 

1225. Одлука за измени на Одлуката за критериу-
мите што ќе се применуваат при снижувањето 
на царинската стапка, односно при определу-
вањето на царинската стапка, слободно“ на 
увозот на опрема 1976 
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