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375. 
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 ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД 
ПОБАРУВАЊАТА СПОРЕД БИЛАНСОТ НА ДЕВИЗ-

НИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за привремени мерки за по-
критие на курсните разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за пренесување врз федерацијата на дел од поба-
рувањата според Билансот на девизните резерви кај На-
родната банка на Југославија, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 13 мај 1986 година. 

П бр 571 
13 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВРЗ ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА НА ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА СПОРЕД БИЛАН-
СОТ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за 

покритие на курсните разлики што настануваат кај На-
родната банка на Југославија по странските кредити и де-
позитите што ги користи, по депонираното штедење на 
граѓаните и на организациите на здружен труд и по отпла-
тите на странските кредити одобрени од страна на меѓуна-
родни финансиски организации од 1.1 1984 до 31. XII 1985 
година за делот што и е продаден на Народната банка на 
Југославија, како и за покритие на делот од трошоците на 
банките по основа на депонираното девизно штедење на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија. 

Член 2 
Девизните побарувања и девизните обврски на На-

родната банка на Југославија и средствата што се обезбе-
дуваат за покритие на курсните разлики по девизните об-
врски се искажуваат и се водат во посебно книговодство 
на девизните резерви кај Народната банка на Југославија. 

Билансот на состојбата на девизните резерви ја ис-
кажува динарската вредност на девизните побарувања и 
на обврските на Народната банка на Југославија. 
' Негативното салдо на билансот претставува пресмет-
ковно побарување од федерацијата, а позитивното салдо 
претставува пресметковна обврска спрема федерацијата. 

Заради утврдување на височината на купените разли-
ки чиешто покритие - реализација се врши во една година, 
како и заради определување на височината на средствата 
што се обезбедуваат според одделни извори во таа година, 
се составува претсметка на приходите и расходите на де-
визните резерви кај Народната банка на Југославија (во 
натамошниот текст: претсметка). Во рамките на пре-
тсметката посебно се води подбиланс на приходите и рас-
ходите по депонираното девизно штедење на граѓаните 
кај Народната банка на Југославија. 

Претсметката ја донесува со одлука Собранието на 
СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет, на крајот 
на секоја година за наредната година. 

Билансот на состојбата и билансот на приходите и 
расходите на девизните резерви кај Народната банка на 
Југославија се составуваат на начинот утврден со пропи-
сите за банките. 

Член 3 
За покритие на негативните реализирани курсни раз-

лики кај Народната банка на Југославија и на делот од 
трошоците на банките по депонираното девизно штедење; 
средства можат да се обезбедуваат од следните извори: 

1. буџетот на федерацијата; 
2. реализираните позитивни курсни разлики; 
3. каматите по кредитите дадени на банките по осно-

ва на депонираните девизи; 
4. делот од каматата на кредитите од примарната 

емисија по намирувањето на редовните расходи на Народ-
ната банка на Југославија и на народните банки на репуб-
ликите и на автономните покраини; 

5. делот од примарната емисија. 
Со претсметката за секоја година се утврдува височи-

ната на средствата од одделните извори и начинот на пре-
несувањето на средствата. 

Член 4 
Покритието на курсните разлики се врши само за из-

носот содржан во девизните обврски од член 1 на овој за-
кон што се намируваат во бруто износ, освен кај депони-
раното штедење на граѓаните кај кое се покрива само за 
нето износот на намалувањето на тоа штедење кај оддел-
ните банки според месечните состојби. 

Член 5 
Заради трајно регулирање на дел од непокриените 

курсни разлики, Народната банка на Југославија ќе го пре-
несе врз федерацијата, без обврска за враќање, делот на 
побарувањата според билансот на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија што се однесува на реали-
зираните непокриени негативни курсни разлики настана-
ти до 31 декември 1985 година по'странските кредити што 
ги користи Народната банка на Југославија, по девизите 
на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југосла-
вија, во смисла на член 51 од Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) и по 
депонираните девизи на организациите на здружен труд, 
во смисла на член 51а од тој закон. 
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Член 6 
Под реализирани непокриени негативни курсни раз-

лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени курсни разлики содржани во от« 
платите платени до 31 декември 1985 година по странски-
те кредити што ги користи Народната банка на Југослави-
ја; во повлечените девизи на граѓаните од депозитот кај 
Народната банка на Југославија во периодот од 1978 до 
крајот на 1985 година и во повлечените девизи на органи-
зациите на здружен труд од депозитот кај Народната бан-
ка на Југославија во периодот од 1983 до крајот на 1985 го-
дина, намалени за износите на тие разлики што се покрие-
ни во 1985 година со остварените извори на приходи, во 
согласност со Законот за претсметката на приходите и 

Јисходите на девизните резерви кај Народната банка на 
угославија за 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 

38/85). 
Како реализирани непокриени негативни курсни раз-

лики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат 
пресметаните непокриени негативни разлики до 31 декем-
ври 1985 година по странските кредити што до тој ден На-
родната банка на Југославија ги користела, а кои ќе ги от-
платува во 1986 година и во наредните години, до нивната 
конечна отплата. 

Износот на реализираните курсни разлики, во смисла 
на став 1 од овој член, Народната банка на Југославија го 
утврдува по завршната сметка за 1985 година, а во смисла 
на став 2 - по завршната сметка за 1986 и наредните годи-
ни. 

Член 7 
Преносот на побарувањата врз федерацијата, без об-

врска за враќање, во смисла на член 5 од овој закон, На-
родната банка на Југославија го спроведува: 

- под 31 декември 1985 година - за вкупниот износ на 
реализираните непокриени негативни курсни разлики до 
31 ХИ 1985 година; 

- под 31 декември 1986 и секоја наредна година - за 
износот на реализираните негативни курсни разлики во 
тие години по странските кредити што Народната банка 
на Југославија ги користела до 31 декември 1985 година, а 
кои се однесуваат на периодот од почетокот на користење-
то на тие кредити до 31 декември 1985 година. 

Член 8 
На побарувањата пренесени врз федерацијата, во 

смисла на овој закон, не се плаќа камата, надомест ниту 
кои и да било други трошоци. 

Член 9 
Сојузниот секретар за финансии ќе склучи, од името 

на федерацијата, со Народната банка на Југославија дого-
вор за пренесување на побарувањата, без обврска за враќа-
ње, во смисла на овој закон. 

Член 10 
Банките што депонирале девизно штедење на граѓа-

ните кај Народната банка на Југославија имаат право на 
покритие на дел од трошоците што настануваат кај нив 
според тоа штедење врз товар на подбилансот на расходи-
те по депонираното девизно штедење во претсметката во 
смисла на член 2 став 4 од овој закон. Височината на тро-
шоците според оваа основа се утврдува по пат на камата, 
што Народната банка на Југославија ја плаќа тримесечно 
на вкупниот износ на депонираното девизно штедење на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија. 

На износот на кредитите одобрени на банките, по ос-
нова на депонираното девизно штедење, банките и плаќа-
ат камата на Народната банка на Југославија тримесечно 
во корист на подбилансот на приходите по депонираното 
девизно штедење во претсметката. 

Височината на каматата од ст. 1 и 2 ја утврдува Со-
јузниот извршен совет на предлог од Народната банка на 
Југославија, на почетокот на секоја година. 

Член И 
Обврските за зголемување на кредитите, воспоставе-

ни според член 1956 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/84) во 1985 година помеѓу Народната банка 
на Југославија и банките што депонирале девизно штеде-

ње на граѓаните, престануваат да важат со денот на влегу-
вањето на овој закон во сила. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 2 став 5, Претсмет-

ката на приходите и расходите на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија за 1986 година ќе се доне-
се во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон 
во сила. 

Член 13 
По исклучок од одредбата на член 10 став 3 од овој 

закон, височината на каматата од член 10 ст. 1 и 2 на овој 
закон за 1986 година ќе се утврди во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

376. 
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 ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ 
ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА ЦРНА ГОРА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО 

ВТАСАЛЕ НА 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 

ануитетите по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од териториите на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора и Социјалистичка Република Македонија од 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини што втасале на 1 јануари 
1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 13 мај 
1986 година. 

П бр. 572 
13 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш*!, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ 
ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА И СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-
ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСАЛЕ НА 1 ЈАНУА-

РИ 1986 ГОДИНА 
Член 1 

На организациите на здружен труд од териториите 
на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистич-
ка Република Македонија им се одлага враќањето на ануи* 
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тетите по кредитите од средствата на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
(во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) што 
втасале на 1 јануари 1986 година. 

Организациите на здружен труд на кои им е од-
ложено враќањето на ануитетите од став 1 на овој член се 
должни да ги вратат тие ануитети до 1 јануари 1991 годи-
на. 

Ако организациите на здружен труд од териториите 
на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистич-
ка Република Македонија не ги вратат ануитетите во ро-
кот утврден во став 2 на овој член, Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија, по налог од функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите, на предлог од Фондот на 
федерацијата, ќе ги пренесе во корист на тој фонд соодвет-
ните средства од буџетот на Социјалистичка Република 
Црна Гора и од буџетот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини ќе му обезбе-

дат на Фондот на федерацијата бескаматен заем во висо-
чина на одложените ануитети од член I на овој закон, 
сразмерно со нивното учество во тие ануитети. 

Износот на бескаматникот заем од став 1 на овој член 
го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата. 

Ануитетските купони на обврзниците на Фондот на 
федерацијата што втасале за наплата на 1 јануари 1986 го-
дина, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1991 година се: 
купонот бр. 12 - издаден по заемот за 1971 година, купо-
нот бр. 11 - по заемот за 1972 година, купонот бр. 10 - по 
заемот за 1973 година, купонот бр. 9 - по заемот за 1974 
година, купонот бр. 8 - по заемот за 1975 година, купонот 
бр. 7 - по заемот за 1976 година, купонот бр. 6 - по заемот 
за 1977 година, купонот бр. 5 - по заемот за 1978 година, 
купонот бр. 3 - по заемот за 1980 година и купонот бр. 2 -
по заемот за 1981 година. 

Износот на купоните од став 3 на овој член што се на-
платени до денот на влегувањето во сила на овој закон го 
утврдува Фондот на федерацијата, во соработка со 
Службата на општественото книговодство на Југославија 
и со Народната банка на Југославија, во рок од 20 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Разликата помеѓу износот на обврската на републи-
ката односно на автономната покраина од ст. 1 и 2 на овој 
член и износот на ненаплатените купони од став 3 на овој 
член ќе ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата 
во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. Ако износот на одложените купони е поголем од из-
носот на обврската на републиката односно на автономна-
та покраина, Собранието на Фондот ќе го утврди купонот 
чијашто вредност е над таа разлика и наплатата на тој ку-
пон не се одлага. 

Ако износот на одложените купони е помал од изно-
сот на обврските на републиката односно на автономната 
покраина, таа разлика ќе му ја уплатат републиките од-
носно автономните покраини на Фондот на федерацијата 
во две еднакви рати, што втасуваат на 30 јуни и 15 јули 
1986 година. 

Ако републиката односно автономната покраина му 
обезбеди на Фондот на федерацијата бескаматен заем во 
височина на вкупниот износ од ст. 1 и 2 на овој член, врз 
неа не се применуваат одредбите на ст. 3 до 6 на овој член. 
Износот на бескаматниот заем републиката односно авто-
номната покраина ќе го уплати во две еднакви рати што 
втасуваат на 30 јуни и 15 јули 1986 година. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ја изврши обврската од ст. 6 и 7 на овој член во рокот од 
став 6 на овој член, Службата на општественото книговод-
ство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе 
го пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодвет-
ниот износ на средства од средствата на буџетот на репуб-
ликата односно на автономната покраина. 

Фондот на федерацијата ќе им ги врати средствата на 
бескаматниот заем на републиките и на автономните по-
краини до 15 јануари 1991 година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

377. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1986 ГО-
ДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАД-
ВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1986 година се користат за унапредување на надвореш-
нотрговските односи со странство, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 13 мај 1986 година. 

П бр. 573 
13 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ШТО ВО 1986 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ 

СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Називот на Законот за утврдување на приходите на 

федерацијата што во 1986 година се користат за унапреду-
вање на надворешнотрговските односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) се менува и гласи: 

„Закон за утврдување на приходите на федерацијата 
што во 1986 година се користат за потребите на стопан-
ството". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„За потребите на стопанството (враќање на царините 

и другите увозни давачки во корист на организациите на 
здружен труд кои извезуват, за општа стопанска пропаган-
да и општа туристичко-информативна дејност спрема 
странство и за регрес за вештачки ѓубрива) во 1986 година 
се отстапуваат 45% од остварените приходи од царина и 
други увозни давачки, како и во целост приходите оства-
рени од посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи.". 

Член 3 
Во член 2 став 1 процентот: „41,79%** се заменува со 

процентот: „33,26%". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Приходите од царина и други увозни давачки од 

член 1 на овој закон ќе се издвојуваат при секоја уплата на 
тие приходи и ќе се пренесуваат 8,53% на посебна сметка 
на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
земјоделството кај Службата на општественото книговод-
ство, под назив: „Фонд за регрес за вештачки ѓубрива,,." 

Член 4 
Во член 3 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Средствата од член 2 став 3 на овој закон се корис-

тат во согласност со посебен сојузен закон.". 
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Член 5 
Во член 5, во првата реченица, зборовите: „унапреду-

вање на надворешнотрговските односи со странство** се 
заменуваат со зборовите: „за потребите на стопанството", 
а во втората реченица со зборовите: „за враќање на цари-
ната и другите увозни давачки во корист на организации-
те на здружен труд кои извезуваат и за општа стопанска 
пропаганда и општа туристичко-информативна дејност 
спрема странство". 

По став 1 се додава мов став 2, кој гласи: 
„Водењето на евиденција и поднесувањето на извеш-

таи за користењето на средствата за регрес за вештачки 
ѓубрива се врши во согласност со посебен сојузен закон.". 

Член 6 
Во член 6 став 1 по зборовите: „трговија" се додава 

запирка и зборовите: „сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

републиките и автономните покраини во вкупен износ од 
7.500,000.000 динари, и тоа: 

Динари 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Радован Влајковић с.р. 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија 

1.087,500.000 
660,000.000 
930,000.000 

2.715,000.000 

378. 
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. 
Њ Е СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ПО ОСНОВА НА КАМАТИТЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ЗА-
ЛИХИТЕ НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ ОД 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства за 
регрес на дел од трошоците по основа на каматите на кре-
дитите за залихите на пченица од родот од 1985 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 13 мај 1986 година. 

П бр 576 
13 мај 1986 година 
Белград 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВА НА КАМАТИТЕ НА 
КРЕДИТИТЕ ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ПЧЕНИЦА ОД РО-

ДОТ ОД 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за регрес на 

дел о трошоците по основа на каматите на кредитите за 
залихите на пченица од родот од 1985 година (во ната-
мошниот текст: регресот) преработени во брашно во 
првото полугодие на 1986 година и се утврдува начинот на 
користењето на тие средства. 

Член 2 
Височината на регресот се утврдува на 5,50 динари 

По килограм продадено пченично брашно. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат 

од тоа: 
- територијата на СР Србија без територии-

те на автономните покраини 1.485,000.000 
- СР Хрватска 1.920,000.000 
- СР Црна Гора 187,500.000 
- САП Војводина 1.185,000.000 
- САП Косово 45,000.000 

Член 4 
Средствата за регрес од член 3 на овој закон републи-

ките и автономните покраини ќе ги уплатат во четири ра-
ти, со тоа што првата рата, која изнесува половина од об-
врската, ќе се уплати во рок од три дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. Другите рати, што изнесува-
ат по една третина од преостанатата обврска, републики-
те и автономните покраини ќе ги уплатат до 5 мај, 5 јуни и 
30 јуни 1986 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатат на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
пазар и општи стопански работи кај Службата на општес-
твеното книговодство под назив: Средства за регрес на 
дел од трошоците по основа на каматите на кредитите за 
залихите на пченица од родот од 1985 година преработени 
во брашно во првото полугодие на 1986 година. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
го уплати утврдениот износ за регрес во рокот од став 1 
на овој член, Службата на општественото книговодство, 
по налог од функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите, во рок 
од пет дена од денот на приемот на налогот, износот на 
неуплатените срества ќе го пренесе од сметката на буџе-
тот на републиката односно на автономната покраина на 
сметката од став 2 на овој член. 

Член 5 
Регресот врз товар на средствата за регрес им се дава 

на житарско-мелничките организации на здружен труд 
под услов продажбата на брашно да ја вршат по пропиша-
ните цени. 

Барањето за регрес, со пресметка, корисникот и го 
поднесува на Службата на општественото книговодство 
кај која се води неговата жиро-сметка. 

Пресметката за остварување на регрес содржи: спе-
цификација на преработената пченица и испораченото 
брашно со отпратници и фактури, износ на регресот и из-
јава дека по основ на поднесената документација не е ко-
ристен регрес. 

Ако во рамките на работната односно на сложената 
организација на здружен труд се врши промет на пченич-
но брашно, по пропишаните цени, организацијата на 
здружен труд - корисник на регресот не е должна да под-
несе фактура за продадената пченица. 

Ако Службата на општественото книговодство ут-
врди дека врз основа на поднесените барања на корисни-
ците на регрес се исполнети сите услови за остварување на 
регресот, ќе исплати регрес врз товар на сметката од член 
4 став 2 од овој закон. 

Член 6 
Со парична казна од 100.000 до 3,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице ако оствари регрес на пченич-
ното брашно од родот од 1985 година а продажбата на 
брашното ја вршела по повисоки цени од пропишаните. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 10.000 до 500.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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379. 
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, во врска со 
член 70 став 1 од Деловникот за работата на Претседател-
ството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 14 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Претседателството на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, за период од 
една година, почнувајќи од 16 мај 1986 година, се избира и 
прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од 
САП Косово и досегашен потпретседател Синан Хасани. 

О. бр. 13 
14 мај 1986 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Радован Влајковић, е. р. 

381. 
Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за органи-

зацијата и делокругот на службите на Претседателството 
на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата одржана на 7 
мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За генерален секретар на Претседателството на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, почну-

вајќи од 8 мај 1986 година, се именува Љубиша Кораќ, до-
сегашен сојузен советник и раководител на Службата за 
правни работи на Претседателството на СФРЈ. 

Бр. 0-8 
7 мај 1986 година 
Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Радован Влајковић, с.р. 

380. 
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, во врска со 
член 70 став 2 од Деловникот за работата на Претседател-
ството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, за период 
од една година, почнувајќи од 16 мај 1986 година, се изби-
ра и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од 
СР Македонија Лазар Мојсов. 

О. бр. 14 
14 мај 1986 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Радован Влајковић, е. р. 

382. 
Врз основа на точка 29 став 1. од Одлуката за органи-

зацијата и делокругот на службите на Претседателството 
на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата одржана на 7 
мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста генерален секретар на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија Мухамед Берберовић со 7 мај 1986 
година. 

Бр. 0-7 
7 мај 1986 година 
Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југосавија 

Претседател, 
Радован Влајковић с.р. 

383. 
Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1986 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија се избира Иво Вранде-
чиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 1 
15 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевиќ 

- Такева, е. р. 
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384. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федертивна Република Југославија, а во 
врска со член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1986 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија има еден потпретседател. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 2/1 
15 мај 1986 година 
Белград 

Председател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и покраи-

ните 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Георгиева 
- Такева, е. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 2 
15 мај 1986 година 

. Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевиќ 

- Такева, е. р. 

од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Сојузниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија се из-
бира Милка Григориевиќ-Такева, делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

АС бр. 3 
15 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседавач 
на Сојузниот собор, 

д-р Слободан Глигориевиќ, е. р. 

385. 
Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1986 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 т ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Собранието на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија се избира Него Бор-
ковић, делегат во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ. 

387. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
избира инж. Вилмош Молнар, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ. 

АС бр. 4 
15 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевиќ 

- Такева, е. р. 

388. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Соборот на републиките и покраи-

ните на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се избира д-р Миленко Бојаниќ, деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

386. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 

АС бр. 5 
15 мај 1986 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседавач 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Јоже Глобачник, е. р. 
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389. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ком-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Соборот на републиките и по-

краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се избира Никола Филиповић деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 6 
15 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 7 
15 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 
Милка Григориевиќ 

- Такева, е. р. 

банка на Југославија Радован Макиќ, поради истекот на 
периодот на кој е именуван. 

II 
За гувернер на Народната банка на Југославија се 

именува Душан Влатковић досегашен делегат во Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и 
претседател на Одборот на Соборот на републиките и по-
краините за кредитно-монетарен систем. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 8 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевиќ 

- Такева, е. р. 

390. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со точка 16 ст. 1 и 3 од Одлуката за организацијата и рабо-
тата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1986 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За секретар на Сојузниот собор на Собранието на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија се име-
нува Александар Вуин, досегашен секретар на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

392. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со точка 58 од Одлуката за организацијата и работата на-
службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седни-
цата на Сојузниот собор од 15 мај 1986 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 
1986 година, доносе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За генерален секретар на Собранието на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија с& именува Љу-
бомир Булатовиќ, досегашен заменик на генералниот сек-
ретар на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 9 
15 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

391. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 72 од Законот за Народната Банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
16 мај 1986 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 16 мај 1986 година, донесе 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григорневиќ 

-Такева, е. р. 

393. 
Врз основа на член 315 точка 2 од Устарсг на Соција-

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

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР 

НА НАРОДНАТА БАНКА *1А ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста гувернер на Народната 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот из-

вршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 16 мај 1986 година и на седни-
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дата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 
1986 година. 

П бр. 589 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 ст. 2 и 6 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од Претседателството на СФРЈ за из-
бор на претседател на Сојузниот извршен совет, како и на 
предлог од кандидатот што Претседателството на СФРЈ 
го предложи за претседател на Сојузниот извршен совет, и 
врз основа на мислењето на Комисијата за избор и имену-
вања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 16 мај 1986 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I 
За претседател на Сојузниот извршен совет се избира 

Бранко Микулиќ, сегашен член на Претседателството на 
СФРЈ. 

II 
За потпредседатели на Сојузниот извршен совет се 

избираат: 
1. Милош Милосавлевиќ, и 
2. Јанез Земљарич. 

Ili 
За членови на Сојузнииот извршен совет се избриаат: 

1. д-р Драги Данев; 
2. Франчишка Херга; 
3. д-р Радое Контиќ; 
4. д-р Оскар Ковач; 
5. Радован Макиќ; 
6. Невенка Нералиќ-Миливоевиќ; 
7. Милош Милосавлевиќ; 
8. д-р Мухамет Мустафа; 
9. м-р Егон Падован; 

10. м-р Мито Пејовски; 
11. Тибор Салма; 
12. д-р Ибрахим Табаковиќ; 
13. Момчило Вучиниќ, и 
14. Јанез Земљарич. 

IV 
За сојузни секретари се именуваат: 
1. Раиф Диздаревиќ - за надворешни работи; 
2. Адмиралот на флота Бранко Мамула - за народна 

одбрана; 
3. Доброслав Ќулафиќ - за внатрешни работи; 
4. Светозар Рикановиќ - за финансии; 
5. Ненад Крекиќ - за надворешна трговија; 
6. д-р Александар Донев - за пазар и општи стопан-

ски работи; 
7. д-р Петар Вајов иќ - за правосудство и организаци-

ја на сојузната управа, и 
8. Светозар Дурутовиќ - за информации. 

V 
За претседатели на сојузните комитети се именуваат: 
1. д-р Андреј Оцвирк - за енергетика и индустрија; 
2. Сава Вујков - за земјоделство; 

3. Мустафа Плакиќ - за сообраќај и врски; 
4. д-р Јанко Обочки - за труд, здравство и социјална 

заштита; 
5. Илија Бакиќ - за прашања на борците и воените 

инвалиди; 
6. д-р Лојзе Уде - за законодавство; 
7. д-р Божидар Матиќ - за наука и технологија и 
8. м-р Миодраг Мировиќ - за туризам. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. И 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател на Претседател на 
соборот на републиките и Сојузниот собор, 

покраините, Милка Григориевиќ 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. -Такева, е. р. 

394. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 348 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од претседате-
лот на Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислење-
то на комисијата за избор и именувања, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор оа 16 мај 1986 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ 
НА СОЈУЗНИТЕ СЕКРЕТАРИ И ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕ-

ТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ 

I 
Се разрешуваат од должноста заменици на сојузните 

секретари и заменици на претседателите на сојузните ко-
митети: 

1. Мирко Буневски, заменик на сојузниот секретар за 
внатрешни работи; 

2. Кадир Алијагић заменик на сојузниот секретар за 
надворешна трговија; 

3. Иштван Берд ал, заменик на сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи; 

4. д-р Гојко Проданиќ, заменик на сојузниот секретар 
за правосудство и организација на сојузната управа; 

5. д-р Давид Дашиќ, заменик на претседателот на Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија; 

6. Бранко Јовановиќ, заменик на претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство; 

7. Мила Ѓорѓиќ, заменик на претседателот на Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита; 

8. Абдурахим Жури, заменик на претседателот на Со-
јузниот комитет за прашања на борците и воените инвали-
ди и 

9. Милован Бузаџиќ, заменик на претседателот на 
Сојузниот комитет за законодавство. 

II 
-За заменици на сојузните секретари се именуваат: 
1. за внатрешни работи - Слободан Тадиин, потсекре-

тар во Покраинскиот секретаријат за внатрешни работи 
на САП Војводина; 

2. за надворешна трговија - Милорад Унковиќ, пре-
тседател на Работоводниот одбор на РО „Руднап" - Бел-
град; 

3. за пазар и општи стопански работи - Драган 
Можетич, потпретседател на Работоводниот одбор на Ју-
гословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка; 
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4. за правосудство и организација на сојузната упра-
ва - Светозар Зечар, шеф на Кабинетот на претседателот 
на Собранието на СФРЈ и 

5. за информации - Тихомир Илиевски, досегашен 
член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за 
информации на Извршниот совет на СР Македонија. 

III 
За заменици на претседателите на сојузните комите-

ти се именуваат: 
1. за енергетика и индустрија - инж. Миленко Шарац, 

член на Работоводниот одбор на РМК Зеница; 
2. за земјоделство - Томе Кузмановски, секретар на 

Општото здружение за земјоделство и прехранбена индус-
трија на Стопанската комора на Југославија; 

3. за сообраќај и врски - Андреј Грахор, досегашен 
заменик на претседателот на Сојузниот комитет за сооб-
раќај и врски; 

4. за труд, здравство и социјална заштита - д-р Иви-
цаЈТовриќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на 

5. за прашања на борците и воените инвалиди - Ан-
тон Турнхер, делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ; 

6. за законодавство - Миодраг Ганиов, помошник на 
претседателот на Сојузниот комитет за законодавство; 

7. за наука и технологија - д-р Милутин Пенчиќ, гене-
рален директор на Институтот за пченка Земун Поле и 

8. за туризам - м-р Гино Матошевиќ, претседател на 
Републичкиот комитет за туризам на СР Хрватска. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 10 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

396. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 31 став 3 од Законот за организацијата и делокру-
гот на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации, Собранието СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
16 мај 1986 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За генерален директор на Сојузниот завод за општес-
твено планирање се именува д-р Жарко Папиќ, претседа-
тел на Републичкиот комитет за наука и информатика и 
член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 13 
16 мај 1986 година 
Белград 

Председател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Милка Григориевиќ 
•Такева, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Григориевик -
Такева, е. р. 397. 

395. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 12 ст. 2, 3 и 4 од Законот за Сојузниот суд, Собра-
нието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и име-
нувања, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1986 
година и на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СУД 

За претседател на Сојузниот суд се избира Стојан Ту-
рановиќ, досегашен претседател на тој суд. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 12 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 18 ст. 1 и 2 од Законот за Сојузното јавно обвини-
телство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
16 мај 1986 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

За сојузен јавен обвинител се именува Милош Бакиќ, 
досегашен сојузен јавен обвинител. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 14 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевиќ 

•Такева, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Милка Григориевшќ 

-Такева, е. р. 
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398. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 16 мај 1986 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Југославија се из-
бира Иван Франко, судија на Уставниот суд на Југослави-
ја. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 15 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

П ретседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Милка Григориевиќ 
л-р Миленко Бојаниќ, е. р. -Такева, е. р. 

399. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

литичка Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 315 точка 4 од Уставот на Социјалитичка Федератив-
на Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на пред-
лот од Претседателството на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 16 мај 1986 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира 
м-р Милован Бузаџиќ, досегашен заменик-прегседател на 
Сојузниот комитет за законодавство. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 16 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Милка Григориевиќ * 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. Такева, е. р. 

400. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именува-
ња, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1986 година 
и на седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 16 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста генерален директор на 
Службата на општественото книговодство на Југославија 
Ѓемшит Дуриќи, поради изборот за делегат во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 17 
16 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

П ретсе д ате л Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот собор, 

те и покраините, Милка Григориевиќ -
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. Такева, е. р. 

401. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 13 мај 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 
ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка 
на Југославија за 1985 година, што је донесе Советот на гу-
вернерите со својата одлука О. бр. 36 од 2 април 1986 годи-
на. 

Собрание на СФРЈ, 

АС бр. 747 
13 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Илијаз Куртеши, с.р. 

Претседател 
на Соборот на Републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с.р. 
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402. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85) по прибавено™ мислење од Стопанската комора на 
Југославија, Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот („Службен лист СФРЈ", бр. 69/85, 
11/86 и 23/86) во Списокот на стоките со форми на изво-
зот и увозот кој претставува составен дел на таа одлука, 
се вршат следните измени: 

1) Во тар. број 01.03/3а, б, во колона 6, кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „Кк"; 

2) Во тар. број 51.01/26, во колона 6 кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „ЛБ"; 

3) Во тар. број 51.01/5, во колоната 6, кратенката 
„ЛБО" се заменува со кратенката „ЛБ". 

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

Е. п. бр. 154 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

403. 
Врз основа на член 3 од Законот за Единствената кла-

сификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6//6), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНА-

ТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82, 71/83, 68/84 и 76/85) во .Единствената класи-
фикација на дејностите, која е составен дел на таа одлука, 
се врши следното дополнение: 

1) во областа „10 - Станбено-комунални дејности и 
уредување населби и простори", по гранката и групата на 
дејности „1001 10010 Уредување на населби и простори", 
се додава нова гранка, група и подгрупа која гласи: 

„1002 10020 100200 Станбена дејност.Распоредување 
на куќни совети, кои како корис-
ници на општествени средства 
располагаат со дел од средства 
за одржување на станбените 
згради. 
Искажување на инвестициони 
вложувања во изградбата на 
станбени објекти се прикажува 
преку оваа категорија". 

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

Е. п. бр. 189 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

404. 
Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84 и 25/85) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА 

ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА 
1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стоки-

те на кои се применува единствена царинска стапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82 и 68/84) во точка 1 
зборовите: „110.000 динари" се заменуваат со зборовите: 
„220.000 динари". 

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

Е. п. бр. 190 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

405. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРА-

ДЕЊЕ НА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенскиот стандард за про-

ектирање и градење на патишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/86) во член 4 се додава став 2, кој гласи: 

„Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи точка 10 на југословенскиот стандард 
кој го има следниот назив и ознака: Класични и современи 
подлоги за патишта. Технички услови за изработка - Ј1ЈЅ 
1Ј.Е9.020 - што е утврден со Решението за југословенскиот 
стандард од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/66)." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-2005/1 
28 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

406. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЗАВРТКИ, НАВРШИ И 
ПОДЛОШКИ ЗА СПОЕВИ НА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ 
За атестирање на завртки, навртки и подлошки за 

споеви на носечки челични конструкции, во смисла на На-
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редбата за задолжително атестирање на завртки, навртки 
и подлошки за споеви на носечки челични конструкции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/85) е овластена Работна-
та организација „Институт за метални конструкции", со 
целосна одговорност, Љубљана, Менцингериева 7. 

Бр. 07-04/1-551/4 
5 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

375. Закон за привремени мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Ју-
гославија и за пренесување врз федерацијата 
на дел од побарувањата според билансот на 
девизните резерви кај Народната банка на Ју-
гославија 861 

376. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите 
по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од териториите на Социјалис-
тичка Република Црна Гора и Социјалистичка 
Република Македонија од средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развоЈ на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини што 
втасале на 1 јануари 1986 година 862 

377. Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1986 година се користат за унапредување на 
надворешнотрговските односи со странство — 863 

378. Закон за обезбедување средства за регрес на 
дел од трошоците по основа на каматите на 
кредитите за залихите на пченица од родот од 
1985 година 864 

379. Одлука за избор и прогласување на претседа-
тел на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 865 

380. Одлука за избор и прогласување на потпретсе-
дател на Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 865 

381. Одлука за разрешување генерален секретар на 
Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 865 

382. Одлука за именување генерален секретар на 
Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 865 

383. Одлука за избор на 1гоетседател на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
госларија 865 

384. Одлука за бројот на потпретседателите на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 866 

Сабота, 17 мај 1986 

Страна 

385. Одлука за избор на потпретседател на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 866 

386. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 866 

387. Одлука за избор на потпретседател на Сојузни-
от собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 866 

388. Одлука за избор на претседател на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија 866 

389. Одлука за избор на потпретседател на Собо-
рот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 867 

390. Одлука за именување на секретар на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 867 

391. Одлука за разрешување и именување на гувер-
нер на Народната банка на Југославија 867 

392. Одлука за именување на генерален секретар на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 867 

393. Одлука за избор на Сојузниот извршен совет — 867 
394. Одлука за разрешување и именување на заме-

ници на сојузните секретари и заменици на 
претседателите на сојузните комитетите 868 

395. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
с у д 869 

396. Одлука за именување на генерален директор 
на Сојузниот завод за општествено планирање 869 

397. Одлука за именување на сојузен јавен обвини-
тел 869 

398. Одлука за избор на претседател на Уставниот 
суд на Југославија 870 

399. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на 
Југославија 870 

400. Одлука за разрешување на генералниот дирек-
тор на Службата на општественото книговод-
ство на Југославија 870 

401. Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Народната банка на Југославија за 1985 го-
дина 870 

402. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот — 871 

403. Одлука за дополнение на Одлуката за Един-
ствената класификација на дејностите 871 

404. Одлука за измени на Одлуката за утврдување 
на вредноста на стоките на кои се применува 
единствена царинска стапка 871 

405. Правилник за дополнение на Правилникот за 
југословенскиот стандард за проектирање и 
градење на патишта 871 

406. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на завртки, навртки и 
подлошки за споеви на носечки челични кон-
струкции 871 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новннско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќ* бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ тел« 650-155 лок. 35. - Белградски графнчко-издавачки завод. Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


