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607. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА. 

ТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за претпријатијата, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1989 го-
дина. 

П бр. 985 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА МА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за претпријатијата („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 77/88) во член 1 став 1 се брише. 
Досегашниот став 2, кој станува став 1, се менува и 

гласи: 
„Претпријатие е правно лице кое врши стопанска деј-

ност заради стекнување доход односно добивка.". 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборо-

вите: „на пазарот“ запирката се заменува со точка, а тек-
стот до крајот се бришеа 

Член 2 
Во член 2 став 1 се менува и гласи: 
„Во општествена сопственост се општественото прет-

пријатие, јавното претпријатие, како и акционерското 
друштво и друштвото со ограничена одговорност кога ра-
ботат со средства во општествена сопственост. 

Во задружна сопственост се задружното претприја-
тие, акционерското друштво, друштвото со ограничена 
одговорност, командитното друштво и друштвото со не-
ограничена солидарна одговорност на членовите, ако во 
нив се вложени средства во задружна сопственост. 

Во мешовита сопственост се акционерското друштво, 
друштвото со ограничена одговорност, командитното, 
друштво, друштвото со неограничена солидарна одговор-
ност на членовите и јавното претпријатие, кога во нив се 
вложуваат средства во различни форми на сопственост -
општествена, задружна, сопственост на граѓани, на гра 
гански правни лица или во сопственост на странски лица. 

Во приватна сопственост е приватното претпријатие, 
како и акционерското друштво, друштвото со ограничена 

одговорност, командитното друштво и друштвото со не-
ограничена солидарна одговорност на членовите, ако во 
нив се вложени средства во приватна сопственост.". 

Во досегашните ст. 2 и 3, кои стануваат ст. 5 и 6, по 
зборовите: „од став 1" се додаваат зборовите: „до 4", 

Член 3 
Во член 3 став 1 се менува и гласи: 
„Работниците управуваат со претпријатието во оп-

штествена сопственост.". 
Во став 2 зборовите: „Со работењето на Мешовитото 

претпријатие“ се заменуваат со зборовите: „Со претприја-
тието во мешовита сопственост“. 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со претпријатието во задружна сопственост управу-

ваат задругарите кои вложиле средства во тоа претприја-
тие, а работниците на претпријатието во задружна соп-
ственост - по основ на својот тековен труд, во согласност 
со статутот.". 

Став 3, кој станува став 4, се менува и гласи: 
„Со претпријатието во приватна сопственост управу-

ваат сопствениците, а работниците учествуваат во управу-
вањето по основ на својот тековен труд, во согласност со 
колективниот договор.". 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Синдикатот и соодветната стопанска комора склучу-

ваат колективни договори за правата и обврските на ра-
ботниците и претпријатијата во мешовита, задружна и 
приватна сопственост врз основа на кои се утврдуваат 
правата на средства за задоволување на личните и заед-

/ ничките потреби, правата од работа и по основа на рабо-
та, како и другите права утврдени со закон. 

Сојузот на синдикатите “на Југославија учествува во 
склучувањето на договорите од став 1 на овој член.". 

Член 5 
Во член 9 став 1 точка 8 се брише. 
Досегашните точ. 9 и 10 стануваат том. 8 и 9. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Односите помеѓу основачите и основаното претпри-

јатие се уредуваат со договор во согласност со законот и 
со актот за основање.". 

Член 12 се брише. 
Член 6 

Член 7 
Во член 13 на крајот на став 3 се брише точката и се 

додаваат зборовите: „како и посебна пресметка на резул-
татот од работењето“. 

Член 8 
Член 14 се менува и гласи: 

„Член 14 
,Одлуката за статусната промена на претпријатието 

во општествена сопственост (поделба, спојување или при-
појување) се донесува во согласност со статутот. 

Претпријатијата во општествена сопственост наста-
нати со поделба, со спојување со друго претпријатие или 



Страна 1034 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 јули 1939 

со припојување кон друго претпријатие во општествена 
сопственост солидарно одговараат за обврските на прет-
пријатијата што престанале да постојат. 

Меѓусебните односи на претпријатијата во кои се 
вршат статусни промени се уредуваат со договор.". 

Член 9 
Во Дел втори Глава i поглавје 3 називот: Посебни 

форми и здружување на општественото претпријатие“ се 
менува и гласи: „Посебни форми на претпријатието во оп-
штествена сопственост“. 

Член 10 
Во Глава I поглавје 3 одделот 1) Заедничко претпри-

јатие и чл. 15 до 19 се бришат. 

Член 11 
Во Глава I поглавје 3 називот на оддел 2) пред членот 

20 се менува и гласи: „2) Јавни претпријатија“. 
Член 20 став 1 се менува и гласи: 
„Општествено-политичката заедница односно оп-

штествено-но литичката заедница и другите правни лица 
можат да основаат јавни претпријатија заради производ-
ство и промет на определени производи и за вршење на 
услуги што се незаменлив услов за животот и работата на 
граѓаните или за работата на други претпријатија на оп-
ределено подрачје или ако е тоа неопходно за работата на 
органите на таа општествено-политичка заедница (елек-
тростопанство, железнички сообраќај, поштенски сообра 
кај, телефонски сообраќај, телеграфски сообраќај, кому-
нални дејности, блага од општ интерес и др,), во соглас-
ност со законот.". 

Член 12 
Во член 23 точка 2 зборовите: „орган на претпријати-

ето“ се заменуваат со зборовите: „орган на основачите“. 

Член 13 
Во член 24 по зборот: „општественото“ се додаваат 

зборовите: „односно Мешовитото“. 

Член 14 
Член 25 се брише.' 

Член 15 
Во Глава I поглавје 3 одделот 3) Здружено претприја-

тие и чл. 26 до 29 се бришат. 

Член 16 
Во Глава I поглавје 3 одделот 3) Сложено претприја-

тие и чл. 30 до 34 се бришат. 

Член 17 
Во Глава I поглавје 3 одделот 5) Други форми на 

здружување на претпријатијата и член 35 се бришат. 

Член 18 
Називот на оддел 6) кој станува оддел 2) и член 36 се 

менуваат и гласат: 
„2) Акционерско друштво и друштво со ограничена 

одговорност во општествена сопственост.". 

„Член 36 
Едно или повеќе општествени претпријатија можат 

да основат акционерско друштво или друштво со ограни-
чена одговорност како претпријатија во општествена соп-
ственост. 

Друштвата од став 1 на овој член можат да се осио-
ват и со вложување средства на едно општествено прет-
пријатие во друго општествено претпријатие или со стек-
нување на сите акции, односно на удел во мешовито или 
во приватно претпријатие од страна на општествени прет-
пријатија. 

На основањето и на работата на друштвото од став 1 
на овој член сходно се применуваат одредбите од овој за-
кон за Мешовитото претпријатие.". 

Член 19 
По член 36 се додаваат нови чл. 36а, 366, 36в и 36г, 

кои гласат: 

„Член 36а 
Органи на друштвото од член 36 на овој закон се: со-

бранието, управниот одбор,надзорниот одбор и работнич-
киот совет. 

Како заеднички орган на управување во овие друш-
тва се формира управен одбор што е составен од делегати 
на работниците на општествените претпријатија иматели 
на акции, односно на удел и делегати на работниците на 
друштвото. 

Делегатите на работниците на општественото прет-
пријатие имател на акции, односно на удел во претприја-
тието ги именува собранието, а делегатите на работници-
те на друштвото ги избираат работниците на начинот и 
според постапката предвидена со овој закон за изборот на 
делегати во работничкиот совет на општественото прет-
пријатие. 

Во управниот одбор делегатите на работниците на 
општественото претпријатие имател на акции, односно на 
удел учествуваат во одлучувањето сразмерно со бројот на 
акциите односно со големината на уделот во претпријати-
ето, а делегатите на работниците на друштвото - сразмер-
но со тековниот труд на работниците, во сагласност со 
статутот. 

За прашањата од член 131 на овој закон одлучува ра-
ботничкиот совет. 

Член 366 
Управниот одбор ги врши работите од член 127, а ра-

ботничкиот совет од член 131 на овој закон. 
За сите прашања за кои одлучува собранието, управ-

ниот одбор зазема став и за тоа го запознава собранието. 
Составот, изборот и начинот на работата на управни-

от одбор се уредуваат со статутот на друштвото. 

Член 36в 
Во друштвото од член 36 на овој закон работниците 

засноваат работен однос и имаат права и обврски како и 
работниците во општественото претпријатие. 

Член 36г 
Ако акции, односно удел во друштвото стекнат граѓа-

ни, граѓански правни лица или странски лица, собранието 
одлучува за неговото претворање во мешовито претприја-
тие.". 

Член 20 
Во Глава 1 поглавје 3 оддел 7) Вршење на банкарски 

и слични работи во сложените форми на здружување на 
претпријатијата и член 37 се бришат. 

Член 21 
Во член 38 став 2 се брише. 

Член 22 
По член 38 се додаваат нови чл. 38а и 386 кои гласат: 

„Член 38а 
Со договорот за здружување на средства се уредуваа! 

меѓусебните односи на претпријатијата во општествена 
сопственост што здружуваат средства. 

Договорот од став 1 на овој член мора да биде склу-
чен во писмена форма и со него се уредуваат односите во 
поглед на: средствата што се здружуваат, распоредување-
то на остварената добивка, обврските и одговорноста во 
поднесувањето на заедничкиот ризик, начинот на заеднич-
кото управување, како и другите прашања од значење за 
заедничкото работење. 

Член 386 
Во претпирјатието во општествена сопственост ве 

кое се здружени средства може да се формира и заеднички 
орган на управување. 

Заедничкиот орган на управување управува со рабо-
тите, го следи остварувањето на целите на работењето со 
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заедничките средства, донесува одлуки за користењето на 
тие средства, одлучува за распределбата на остварениот 
доход односно добивка, презема мерки за извршување на 
преземените обврски и врши други права и должности во 
согласност со договорот за здружување на средства и с6 
статутот на претпријатието. 

Со договорот за здружување на средства се утврдува 
составот, изборот и начинот на работа на заедничкиот ор-
ган на управување.". 

Член 23 
Во член 41 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Заедничкиот орган на управување на претпријатие-

то во кое се здружени средства донесува одлука за тоа да-
ли постојат услови за промена на статутот на тоа прет-
пријатие во смисла на став 1 од овој член.". 

Член 24 
Член 42 се брише. 

Член 25 
Во Глава I поглавје 5. Прибирање и вложување на 

средства на граѓаните и чл. 43 до 45 се бришат. 

Член 26 
Во Глава I називот на поглавјето 6, кое станува по-

главје 5, се менува и гласи: „5. Остварување на самоупра-
вувањето, работоводењето и контролата на општествено-
то претпријатие“. 

Член 27 
Во член 49 зборовите: „освен оние за кои со статутот 

е утврдено дека се донесуваат со лично изјаснување на ра-
ботниците“ и зборовите: „ги склучува самоуправните спо-
годби и дговорите за кои со статутот на општественото 
претпријатие е предвидено дека ги склучува“ се бришат, а 
зборовите: „планот за развој“ се заменуваат со зборовите: 
„одлуката за планирање на работата и развојот“. 

Член 28 
Во член 57 став 1 зборот: „работењето“ се заменува 

со зборовите: „го води работењето“. 
Во став 3 зборовите: „ги врши претседателот на ра-

ботоводниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „ги 
вршат членовите на работоводниот одбор“. 

Член 29 
Член 62 се брише. 

Член 30 
Во член 65 став 1 по зборот: „дејноста“ се додаваат 

зборовите: „на претпријатието“, а зборовите: „во рамките 
на дејностите“ и зборовите: „условите и постапката за из-
двојување на одделни делови на општественото претпри-
јатие од неговиот состав“ се бришат. 

Член 31 
Во член 68 став 2 зборот: „или“ се заменува со збо-

рот: „и“. 
Член 32 

Во член 73 став 3 зборовите: „со самоуправниот оп-
шт акт на претпријатието“ се заменуваат со зборовите: 
„со статутот на претпријатието“. 

Член 33 
Во Глава I поглавје 5 одделот 8) „Општествена за-

штита на самоуправните права и на општествената соп-
ственост“ и чл. 75 до 80 се бришат. 

Член 34 
Член 81 став 3 се менува и гласи: 
„Условите под кои претпријатието што во своето ра-

ботење прибавува средства од носители на други форми 
на сопственост станува претпријатие во мешовита соп-
ственост се уредуваат со општиот акт на претпријатие-
то.". 

Член 35 
Во член 96 зборовите: „со статутот односно со прави-

лата“ се заменуваат со зборовите: „со договорот за осно-
вање“. 

Член 36 
Во член 97 зборовите: „со статутот односно со прави-

лата на акционерското друштво“ се заменуваат со зборо-
вите: „со договорот за основање“. 

Член 37 
Во член 104 став 1 зборовите: „(основен влог) и одго-

вара за обврските на друштвото до височината на својот 
влог“ се бришат. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Членовите на друштвото не одговараат за обврски-

те на друштвото.". 
Досегашните ст. 2 до 4 стануваат сгг. 3 до 5. 
Досегашниот став 5, кој станува став 6, се менува и 

гласи: 
„Најмалиот износ на средствата потребни за основа-

ње на друштво е 20,000.000 динари.". 
Досегашниот став 6 станува став 7. 

Член 38 
Во член 109 зборовите: „до височината на средствата 

вложени во друштвото“ се заменуваат со зборовите: „со 
вложените средства“. 

Член 39 
Во член 112 зборот: „Влоговите“ се заменува со збо-

рот: „Уделите“. 

Член 40 
Во член 115 став 2 зборовите: „на кој и да било член 

на друштвото внесе во друштвото како негов влог“ се за-
менуваат со зборовите: „на друштвото“. 

Член 41 
Во член 119 ст. 1 и 2 зборот: „влог“ на сите места се 

заменува со зборот: „удел“. 

Член 42 
Во член 120 став 2 зборовите: „со статутот односно 

со правилата на друштвото, односно“ се бришат. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Работоводната функција во акционерското друштво 

и во друштвото со ограничена одговорност ја врши дирек-
торот или работоводниот одбор, а во командитното 
друштво и во друштвото со неограничена солидарна одго-
ворност - едно од лицата од став 2 на овој член.". 

Член 43 
Во член 131 став 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 44 
Во член 138 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„Приватно акционерско друштво и приватно друш-

тво со ограничена одговорност може да основе и само 
еден основач. 

Со актот за основање мораат да се уредат прашања-
та од член 82 став 2 на овој закон.". 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 5 до 7. 

Член 45 
Член 139 се брише. 

Член 46 
Член 140 се менува и гласи: 

„Член 140 
Со претпријатието во приватна сопственост управу-

ва основачот, а работниците ги остваруваат своите само-
управни права во согласност со колективниот договор.". 
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Член 47 
По член 140 се додава нов член 140а, кој гласи: 

„Член 140а 
Ако единствениот акционер на акционерското друш-

во, единствениот член на друштвото со ограничена одго-
ворност или единствениот сопственик на приватното 
претпријатие со своите дејствија или со мешање на својот 
имот или на имотот на претпријатието создава кај други-
те привид на стопански идентитет со претпријатието, им 
одговара на доверителите за обврските на претпријатието 
неограничено солидарно.". 

Член 48 
Член 141 се менува и гласи; 

„Член 141 
Работниот човек може да основе дуќан заради врше-

ње на стопанска дејност со самостоен личен труд односно 
со личен труд и со средства во сопственост на граѓани, во 
согласност со законот. 

Дуќанот може да има статус на правно лице, под ус-
ловите и на начинот утврдени со законот.". 

Член 49 
Член 142 се менува и гласи: 

„Член 142 
Работниот човек може да основе земјоделско стопан-

ство заради вршење на стопанска дејност со самостоен ли-
чен труд односно со личен труд и со средства во сопстве-
ност на граѓани, во согласност со законот. 

Земјоделското стопанство може да има статус на 
правно лице, под условите и на начинот утврдени со зако-
нот.". 

Член 50 
Во називот на глава V зборот: „Задруга“ се заменува 

со зборовите: „Претпријатие во задружна сопственост“, 
зборовите: „Претпријатие на малото стопанство“ се бри-
шат, а називот на оддел 1 се менува и гласи: „1. Претпри-
јатие во задружна сопственост“. 

Член 51 
Поглавјето 2. Претпријатие на малото стопанство и 

член 44 се бришат. 
Досегашното поглавје 3 станува поглавје 2. 

Член 52 
По член 145 се додава нова Глава Va и нови членови 

кои гласат: 

Глава Va 
ЗДРУЖУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА ВО СЛОЖЕНИ ФОРМИ 

Член 145а 
Две или повеќе претпријатија, како и работната орга-

низација која врши општествена дејност можат да се 
здружуваат односно да се организираат во сложени форми 
врз основа на самоуправната спогодба за здружување од-
носно на договорот. 

Претпријатијата што се здружуваат односно што се 
организираат во сложени форми слободно одлучуваат за 
формите на здружување односно на организирање. 

Претпријатијата и организациите од став 1 на овој 
член можат да се здружуваат во две или во повеќе сложени 
форми согласно со самоуправната спогодба за здружува-
ње односно со договорот. 

Сложените форми можат да се здружуваат и да се по-
врзуваат. 

Член 1456 
вложената форма на здружување односно на органи-

зирање има СВОЈСТВО на правно лице. 
Сложената форма на здружување односно на органи-

зирање во правниот промет истапува од името и за сметка 

на здружените претпријатија или од свое име и за нивна 
сметка или од свое име и за своја сметка, во согласност со 
самоуправната спогодба за здружување односно со дого-
ворот. 

Претпријатието и организациите што се здружуваат 
односно што се организираат во сложени форми можат да 
го задржат својството на правно лице. 

Член 145в 
Сложената форма на здружување односно на органи-

зирање се основа со склучување самоуправна спогодба за 
здружување односно договор, со избор на органот на уп-
равувале и со именување вршител на должноста работо-
воден орган. 

Одлука за склучување на самоуправната спогодба за 
здружување односно на договорот донесува работничкиот 
совет на претпријатието кое се здружува односно кое се 
организира, одосно соодветниот орган на управување на 
претпријатието или на организацијата. 

Член 145г 
Самоуправната спогодба за здружување односно до-

говорот содржи одредби за: фирмата, седиштето, дејнос-
та, целите на здружувањето, обезбедувањето средства за 
почеток на работата, начинот на истапувањето во правни-
от промет, правата, обврските и одговорностите на 
сложените форми и на здружените претпријатија за презе-
мените обврски на сложената форма на здружување однос-
но на организирање, за органите на управување, работо-
водниот орган и другите органи, за меѓусебните односи на 
здружените претпријатија, како и други одредби од значе-
ње за остварувањето на целите на здружувањето и за рабо-
тењето на сложената форма на здружување. 

Работниците на здружените претпријатија можат да 
донесат статут на сложената форма во која се здружуваат. 

Член 145 д 
Претпријатијата што се здружуваат односно што се 

организираат ги обезбедуваат средствата за почеток на ра-
ботата на сложената форма на здружување односно на ор-
ганизирање и учествуваат во управувањето сразмерно на 
височината на вложените средства, ако со самоуправната 
спогодба за здружување односно со договорот не е поина-
ку определено. 

Работниците што работат во сложената форма на 
здружување односно на организирање ги остваруваат сво-
ите самоуправни права по основ на тековниот труд. 

Член 145ѓ 
Одлуките што органот на управување и работовод-

ниот орган на сложената форма на здружување односно 
на организирање ги донесуваат, а се однесуваат на работи 
што за здружените претпријатија ги врши, се задолжител-
ни за органите на управување и за работоводните органи 
на здружените претпријатија и непосредно се спроведува-
ат, на начинот утврден со самоуправната спогодба за 
здружување односно со договорот. 

Член 145е 
Претпријатијата што се здружени во сложена форма 

можат, на начинот предвиден со самоуправната спогодба 
за здружување односно со договорот, да се поврзуваат по 
пат на капитал, со издавање на акции или со отстапување 
на уделот на сложената форма до височината на нето 
вредноста на имотот на претпријатието. 

Претпријатијата што се здружени во сложена форма 
стануваат акционерски друштва или друштва со ограниче-
на одговорност. 

Член 145ж 
Во сложените форми на здружување односно на орга-

низирање може да се организира вршење на банкарски 
или слични работи во согласност со самоуправната спо-
годба односно со договорот. 

За вршењето на работите од став 1 на овој член може 
да се основе заедничка финансиска организација која има 
својство на правно лице. 

Работите од став 1 на овој член се вршат само за по-
требите на здружените претпријатија“. 
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Член 53 
Во член 147 по зборот: „започне“ се додаваат запирка 

и зборовите: „ниту да ја врши“. 

Член 54 
Во член 149 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Договорот склучен спротивно на одредбите од став 

1 на овој член е правноисправенЛ 

Член 55 
Во член 152 став 2 се менува и гласи: 
„Делот на претпријатието кој има права и обврски во 

правниот промет истапува под фирмата на претпријатие-
то.". 

Член 56 
Во член 153 став 4 зборовите: „на формата и на ви-

дот“ се заменуваат со зборовите: „на видот и на обемот“. 

Член 57 
Во член 165 став 1 зборовите: „со сите средства со 

кои располага и што ги користи“ се заменуваат со зборо-
вите: „со својот имот“. 

Член 58 
Член 166 се менува и гласи: 
„Претпријатието одговара за обврските на сложената 

форма на здружување односно на организирање на начи-
нот утврден со самоуправната спогодба за здружување од-
носно со договорот.". 

Член 59 
Во член 167 став 2 се менува и гласи: 
„Делот од претпријатието во општествена сопстве-

ност којшто има определени права и обврски во правниот 
промет настапува на начин и под услови предвидени со 
статутот на претпријатието во општествена сопственост, 
а за неговите обврски одговара претпријатието.". 

Член 60 
Во член 169 став 2 зборовите: „во определени правни 

работи“ се бришат. 

Член 61 
Во член 170 став 1 зборовите: „во рамките на негова-

та дејност“ се бришат. 
Во став 2 зборовите: „претходна одлука“ се заменува-

ат со зборот: „согласност“, а зборовите: „или заедно со 
определен орган на претпријатието“ се бришат. 

Член 62 
Во член 172 став 1 се менува и гласи: 
„Застапникот на претпријатието може, во рамките на 

своите овластувања, да му даде на друго лице писмено по-
лномошно за застапување на претпријатието.". 

Член 63 
Во член 173 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Прокура е полномошно чија содржина и обем се оп-

ределени со овој закон.". 
Досегашниот став 1, кој станува став 2, се менува и 

гласи: 
„Прокура му се дава на работникот со посебни овлас-

тувања и одговорности или на друго лице во претпријати-
ето, а може да му се даде и на друго лице надвор од прет-
пријатието.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 4 зборовите: 

„од ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „од став 1". 

Член 64 
По член 173 се додава нов член 173а, кој гласи: 

„Член 173а 
Прокурата овластува за склучување на договори и за 

вршење правни работи и дејствија во врска со работењето 
на претпријатието. 

Прокурата не содржи овластување за склучување на 
договори што се однесуваат на отуѓување на недвижни 
предмети. 

Овластувањата од прокурата не можат да се ограни-
чат и прокурата не може да се даде само за определено 
време ниту може да се врзе за определени услови.". 

Член 65 
Во член 179 став 1 и во чл. 180 и 181 зборот: „општи-

ната“ се заменува со зборовите: „општествено-политичка-
та заедница“. 

Член бб 
Во член 181 ст. 1 и 2 и зборовите: „или колективниот 

договор односно“ се бришат. 

Член 67 
Во член 188 став 4 зборовите: „Сложеното претприја-

тие, заедницата на претпријатија, деловното здружение и 
другите форми на здружување“ се заменуваат со зборови-
те: „Сложените форми на здружување“. 

Член 68 
Во член 189 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Организациите на здружен труд што вршат општес-

твена дејност а кои претежно стекнуваат приход со про-
дажба на стоки и услуги на пазарот можат да се организи-
раат како претпријатија согласно со одредбите на овој за-
кон.". 

Досегашниот став 1 станува став 2. 

Член 69 
Во член 190 став 1 во точка 1 по зборот: „дејноста“ се 

додаваат запирка и зборовите: Ј а врши дејноста“. 

Член 70 
Во член 191 став 1 точка 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 до 4 стануваат точ. 1 до 3. 

Член 71 
Во член 192 став 2 се брише. 
Во став 3 зборовите: „до 31 декември 1991 година“ се 

заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1989 година“. 

Член 72 
Член 194 став 2 се менува и гласи: 
„Постојните организации на здружен труд и заедни-

ци постапката на усогласување со Законот за претпријати-
јата ја вршат според своите самоуправни општи акти.". 

Член 73 
Задругите и организациите на кооперанти што се во 

составот на сложени организации на здружен труд, додека 
не се уреди нивниот статус со посебен сојузен закон, 
можат да одлучат да се здружат во сложена форма во која 
се здружува, односно се организира организацијата на 
здружен труд во чијшто се состав. 

Член 74 
Член 196 на Законот се менува и гласи: 

„Член 196 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за здружениот труд, освен одред-
бите на Глава IV Меѓусебните работни односи на работни-
ците во здружениот труд и на Глава VI Оддел 2. Права, об-
врски и одговорности на општествените правни лица во 
правниот промет на општествени средства, до донесува-
њето на посебни сојузни закони со кои ќе бидат уредени 
овие прашања. 

Одредбите на Законот за здружениот труд ќе се при-
менуваат на организациите на здружен труд, задружните 
организации, организациите на кооперанти, деловните за-
едници и заедниците на здуржен труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка, на работните заедници во нив, 
како и на другите форми на здружување на труд и сред-
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сгва, додека не се усогласат со одредбите на овој закон од-
носно до донесувањето на посебни закони со кои ќе се уре-
ди нивната правна положба. 

Член 75 
Зборовите: „општествено претпријатие“ во чл. 6,7,8, 

9,10,11,13,14, во чл. 38 до 41, во чл. 137,145,168 и во член 
183 на Законот за претпријатијата и во називот на Дел 
втори Глава I во поглавјата 1 и 2 во оддел 4) се заменуваат 
со зборовите: „претпријатие во општествена сопстве-
ност“. 

Зборовите: „посебни општествени претпријатија“ во 
чл. 20 до 24 и во член 168 се заменуваат со зборовите: „јав-
ен претпријатија“. 

Зборовите: „мешовито претпријатие“ во чл. 81 до 84, 
во чл. 130 до 124, во член 127, во чл. 130 до 132, во чл. 145 и 
183 и во називот на Глава II во поглавјата 1,2 и 3 се заме-
нуваат со зборовите: „претпријатие во мешовита сопстве-
ност“. 

Зборовите: „задружно претпријатие“ во чл. 143 и 145 
и во член 183 се заменуваат со зборовите: „претпријатие 
во задружна сопственост." 

Зборовите: „приватно претпријатие“ во чл. 138, 140, 
145 и 183 и во називот на Глава IV во поглавјето 1 се заме-
нуваат со зборовите: „претпријатие во приватна сопстве-
ност“. 

Член 76 
По член 196 се додаваат називот: „Преодни и за-

вршни одредби“ и чл. 196а и 1966, кои гласат: 
„Преодни и завршни одредби. 

Член 196а 
Ако основната организација на здружен труд во сос-

тавот на работната организација не ја прифати иницијати-
вата на работничкиот совет работната организација да се 
организира како претпријатие, другите основни организа-
ции на здружен труд можат, без спроведување на нова по-
стапка, да се организираат како претпријатија. 

Член 1966 
Постојните организации на здружен труд од посебен 

општествен интерес можат да се организираат како јавни 
претпријатија со донесување одлука на надлежната оп-
штествено-политичка заедница за организирањето.". 

Член 77 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на, 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

608. 
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 ИЗМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 987 
30 јуни 1989 година 
Белград -

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА МА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за измени и дополненија на Законот за 

здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 85/87) во 
член 204 по зборовите: „од член 72 став 3 на овој закон“ 
запирката и зборовите: „а најдоцна во рок од 18 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон „се заменуваат 
со зборовите: „а најдоцна до 31 декември 1989 година“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

609. 
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 ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
службата во воружените сили, што го усвои Собранието 
на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1989 
година. 

П бр. 1014 
30 јуни 1989 година 
Белград 

/ Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
ца,ЈСобранието на СФРЈ, 

д-р Слободав Глигориевмќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУ-

ЖЕНИТЕ СИЛИ 

Член 1 
Во Законот за службата во вооружените сили 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 20/89) во член 314 
ставогЛ се менува и гласи: 

„Личните доходи на активните воени лица, не смета-
јќи го армискиот додаток, се утврдуваат според личните 
доходи на работниците во стопанството на СФРЈ, така-
што просечниот личен доход на активните офицери не 
може да биде помал од 2,60 ниту поголем од 4,00 просечни 
лични доходи на работниците во стопанството на СФРЈ, 
што се исплатени во претходниот месец. Така утврдениот 
просечен личен доход на офицерите се зголемува за изно-
сот на делот од личниот доход по основ на минатиот 
труд. Просечниот личен доход на помладите офицери се 
утврдува на околу 70% од просекот на личниот доход на 
активните офицери.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

610. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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



Петок, 7 јули 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1039' 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО 
ПОВОД ПЕТТОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод 
Петтото општо пополнување на средствата на тој фонд, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 1010 
30 јуни 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНИОТ 
ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ПЕТТОТО ОПШТО ПО-

ПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Член 1 ^ 
За додатниот влог на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по 
повод Петтото општо пополнување на средствата на тој 
фонд, во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат 
8.283,418.200 динари, како противвредност на 8,424.000 
пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој, 
според односот 983,311.738 динари за една пресметковна 
единица. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1989 година 

-2.761,139.400 динари; 
2) во Буџетот на федерацијата за 1990 година 

- 2.761,139.400 динари; 
3) во Буџетот на федерацијата за 1991 година 

- 2.761,139.400 динари. 

Член 3 
Обврските од член 2 на овој закон ќе се покријат со 

издавање на три обврзници кои ќе гласат на износ од по 
2.761,139.400 динари, и тоа: 

1) првата обврзница втасува по истекот на 30 дена од 
денот на депонирањето на инструментот за упис на додат-
ниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Африканскиот фонд за развој по повод Пет-
тото општо пополнување на средствата на тој фонд; 

2) втората и третата обврзница втасуваат по истекот 
на една година по рокот на втасувањето на секоја претход-
на обврзница. 

Член 4 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да ги издаде обврзниците од член 3 на овој закон од името 
на федерацијата а во корист на Африканскиот фонд за раз-
вој. 

Обврзниците се бескаматни и не можат да се пренесу-
ваат. 

Оригиналите на обврзниците на српскохрватски и ан-
глиски јазик се депонираат кај Народната банка на Југо-
славија, а по еден примерок на фотокопиите ќе му се до-
стави на Африканскиот фонд за развој. 

Член 5 
Средствата од член 2 на овој закон се пренесуваат, по 

истекот на рокот на втасувањето на обврзниците, на по-
себна сметка кај Народната банка на Југославија. 

На барање од Африканскиот фонд за развој, Народ-
ната банка на Југославија ќе ги пренесе средствата од став 
1 на овој член на посебна сметка на Африканскиот фонд за 
развој, кој се води на Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија ќе го евидентира на 
грбот на обврзниците износот и датумот на секоја поеди-
нечна уплата на посебната сметка на Африканскиот фонд 
за развој. 

Член 6 
Средствата од сметката од став 2 на член 5 од овој за-

кон Африканскиот фонд за развој може да ги користи во 
динари или во конвертибилни девизи. 

На барање од Африканскиот фонд за развој, конвер-
зија на динарите врши Народната банка на Југославија 
врз товар на тековните девизни резерви на Југославија. 

Член 7 
Во рок од еден месец од денот на влегувањето на овој 

закон во сила, сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите ќе склучи со Народната банка на Ју-
гославија договор за меѓусебните права и обврски што 
произлегуваат од овој закон. 

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

објавувањето во Службен лист на СФРЈ“. 

611. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федративна Република Југо-
славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата^ 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 986 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Д|шовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НД СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 
ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за основите на системот на државната уп-

рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 
18/85, 37/88 и 18/89) во член 93 став 2 по зборовите: „из-
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вршниот орган“ запирката и зборовите: „по прибавеното 
мислење од работната заедница на органот на управата“ 
се бришат. 

Член 2. 
Во член 130 став 1 зборовите: „по прибавеното мис-

лење од работната заедница“, се бришат. 

Член 3 
Во член 134 став 1 се менува и гласи: 
„Во рамките на доходот од член 133 на Законот, ра-

ботниците во работната заедница на органот на управата 
стекнуваат средства за лични ,доходи и за заедничка по-
трошувачка според основите и мерилата во согласност со 
овој закон.". 

Член 4 
Во член 135 став 2 зборовите: „и со општествениот 

договор“ се бришат. 

Член 5 
Во член 136 став 2 по зборовите: „орган на управата“ 

запирката и зборовите: „по прибавено мислење од работ-
ната заедница на органот на управата“ се бришат. 

Став 3 се брише. 

Член 6 
Во член 138 став 1 по зборот „закон“ запирката и збо-

ровите: „со општествен договор, самоуправна спогодба“ 
се бришат. 

Член 7 
Во член 152 став 4 зборовите: „минатиот труд“ се за-

менуваат со зборовите: „работното искуство како дел од 
тековниот труд“. 

Во став 5 по зборот: „работите“ запирката и зборови-
те: „општествениот договор и самоуправната спогодба за 
заедничките основи и мерила“ се бришат. 

Член 8 
Во член 155 зборовите: „и со општествен договор“ се 

бришат. 

Член 9 
Во член 157 став 1 зборовите: „минатиот труд“ се за-

менуваат со зборовите: „работното искуство како дел од 
тековниот труд“. 

Член 10 
Во член 163 по зборот: „одлучува“ зборовите: „по 

прибавеното мислење од работната заедница на органот 
на управата“, се бришат. 

Член 11 
Во член 164 став 1 по зборовите: „органот на управа-

та“ запирката и зборовите: „по прибавеното мислење од 
работната заедница на органот на управата“ се бришат. 

Член 12 
Во член 166 став 4 зборовите: „по прибавеното мис-

лење од работната заедница на органот на управата," се 
бришат. 

Член 13 
Во член 167 став 2 зборовите: „по прибавено мислење 

од работната заедница“ се бришат. 

Член 14 
По член 192 се додава нов член 192а. кој гласи: 

„Член 192а 
Собранието на СФРЈ ги избира членовите на Сојуз-

ниот извршен совет односно ги именува сојузните секрета-
ри врз основа на листа на која е утврден бројот на канди-
дати што се избираат односно што се именуваат.". 

Член 15 
Во член р. 19 став 2 по зборот „совет“ запирката и збо-

ровите: „а пб прибавеното мислење од работната заедни-
ца на службата на која се однесуваат тие“ се бришат. 

Член 16 
Во член 237 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Собранието на СФРЈ го именува заменикот на сојуз-

ниот секретар врз основа на листата на која е утврден 
еден кандидат.". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 17 
Во член 289 став 2 по зборот: „закон“ запирката и 

зборовите: „општествен договор, самоуправната спогодба 
и со самоуправните општи акти на работната заедница“ се 
бришат. 

Член 18 
По член 290 се додаваат чл. 290a, 2906, 290в, 290г, 

290д, 290ѓ, 290е и 290ж кои гласат: 

„Член 290а 
Средствата за бруто лични доходи ги сочинуваат 

средствата за лични доходи на работниците и на приправ-
ниците и другите средства што се стекнуваат на име личен 
доход. 

Под бруто-лични доходи се подразбираат: 
- средствата што се стекнуваат по основ на тековни-

от труд и надоместите што се стекнуваат по тој основ; 
- средствата што се стекнуваат по основ на управува-

њето и стопанисувањето со општествените средства и над-
оместите што се стекнуваат по тој основ. 

Од бруто-личните доходи од став 2 на овој член се 
обезбедуваат средствата за задоволување на заедничките 
потреби во согласност со законот, како и за задоволување 
на потребите на заедничката потрошувачка, што се корис-
тат за непосредна потрошувачка на работниците во сог-
ласност со овој закон.". 

Член 2906 
Средствата за лични доходи на работниците се стек-

нуваат зависно од: сложеноста на задачите и работите, од-
говорноста во работата, обемот и квалитетот на изврше-
ните задачи и работи и условите за извршување на задачи-
те и работите. 

Сложеноста на задачите и работите се утврдува за-
висно од видот и значењето на работата, потребното знае-
ње и работното искуство. 

Според видот и значењето се утврдуваат следните 
групи задачи и работи: 

1) нормативно-правни и студиско-аналитички; 
2) управно-надзорни; 
3) управни, стручни, информатички и документацио-

ни; 
4) стручно-оперативни; 
5) оперативно-технички, фннанснско-материјални и 

канцелариски; 
6) манипулативни задачи и работи. 
Според сложеноста, задачите и работите во рамките 

на одделни групи можат да бидат најсложени, сложени, 
помалку сложени, едноставни и наједноставни. 

Член 290в 
За групите задачи и работи од член 2906 став 3 на 

овој закон, се утврдуваат, во распони, следните коефици-
енти: 

1) нормативно-правни и студиско-
-аналитички задачи и работи 

2) управно-надзорни работи 
3) управни“, стручни, информатички и 

документациони задачи и работи 
4) стручно-оперативни задачи и рабо-

ти 
5) оперативно-технички, финансиско-

-материјални и канцелариски задачи и ра-
боти 

6) манипулативни задачи и работи 

од 3,20 до 4,00 
од 2,90 до 3,40 

од 2,60 до 2,90 

од 2,15 до 2,50 
i 

од 1,85 до 2,10 
до 1,00 до 1,30 
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Сојузниот извршен совет ќе ги утврди задачите и ра-
ботите што ја сочинуваат содржината на групите од член 
2906 на овој закон и вредностите на тие задачи и работи 
според нивната сложеност и одговорност во работата, 
обемот и квалитетот и условите за нивно извршување, а 
во рамките на распоните на коефициентите од став 1 на 
овој член, единствените називи на задачите и работите во 
рамките на тие групи, како и условите за нивно извршува-
ње. 

Член 290г 
Основица за пресметка на личните доходи на работ-

ниците преставува просечниот личен доход по работник 
исплатен во стопанството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во претходниот месец односно 
просечниот личен доход по работник исплатен во пре-
тходниот месец во стопанството на републиката односно 
на автономната покраина во која е седиштето на подрач-
ниот орган односно на подрачната организациона едини-
ца на сојузниот орган односно на сојузната организација, 
ако е тоа поповолно за работниците на тој подрачен орган 
односно на таа подрачна организациона единица. 

Начинот на усогласување на основицата од став 1 на 
овој член и начинот и постапката за утврдување на вред-
носта на задачите и работите од член 290в на овој закон ќе 
ги утврди Сојузниот извршен совет. 

Член 290д 
За определени задачи и работи на пилотите-летачи и 

на летачкиот персонал и за задачите и работите на сојуз-
ните воздухопловни инспектори - летачи основицата за 
пресметка на средствата за лични доходи и на средствата 
за надомести за работа во воздухоплов (летачки додаток) 
се утврдува според просечно остварените лични доходи и 
надоместот за работа во воздухоплов (летачки додаток) 
на извршителите на такви задачи и работи во организаци-
ите на здружен труд на територијата на СФРЈ во претход-
ниот месец. 

За задачите и работите на контролорите на летањето, 
како и за определени задачи и работи во Техничката и Ме-
теоролошката служба и во Службата за врски во Сојузна-
та управа за контрола на летањето, основицата за пре-
сметка на средствата за лични доходи се утврдува во соод-
ветен процент од просечно остварените лични доходи на 
пилотите-летачи, без надоместот за работа во воздухоп-
лов (летачки додаток) во организациите на здружен труд 
на територијата на СФРЈ во претходниот месец. 

Сојузниот извршен совет ги утврдува задачите и ра-
ботите и процентот од став 2 на овој член. 

Член 290ѓ 
По иклучок од одредбата на член 290в на овој закон, 

средствата за лични доходи на приправници со стекнува-
ат, и тоа: 

1) за приправници што се подготвуваат за извршува-
ње на задачите и работите од 1. до 3. Група од член 2906 
на овој закон - по коефициентот 2,00; 

2) за приправници што се подготвуваат за извршува-
ње на задачите и работите од 4. Група од член 2906 на овој 
закон - по коефициентот 1,50; 

3) за приправници што се подготвуваат за извршува-
ње на задачите и работите од 5. Група од член 2906 на овој 
закон - по коефициентот 1,25. 

Член 290е 
Работниците и раководните работници во сојузните 

органи на управата односно во сојузните организации 
стекнуваат средства за непсоредна заедничка потрошувач-
ка како дел од бруто личните доходи во височина на про-
сечно остварените средства што за тие намени се издвоени 
од доходот на организациите на здружен труд по работ-
ник според периодичната пресметка јануари-јуни односно 
според завршната сметка во стопанството на СФРЈ. 

Член 290ж 
Работниците и раководните работници во работната 

заедница на сојузен орган на управата односно на сојузна 
организација стекнуваат средства за заедничка потрошу-
вачка по еден извршител, и тоа: дел за задоволување на 
потребите на заедничката потрошувачка во работната за-
едница, кој се користи за непосредна потрошувачка на ра-

ботниците, дел за заедничка потрошувачка на работници-
те за потребите на станбената изградба и дел за други 
намени, во височина на просечно остварените средства за 
заедничка потрошувачка што за тие намени се издвоени 
од доходот на организациите на здружен труд по работ-
ник во претходната година во стопанството на СФРЈ. 

Во износот на средствата за станбена изградба од 
став 1 на овој член не влегуваат средствата што работната 
заедница на сојузниот орган ги издвојува во фондот за за-
едничка потрошувачка за тие намени, а што ги стекнува 
од буџетот на федерацијата по основ на личните доходи за 
тие намени. 

Под средства за непосредна заедничка потрошувачка 
од став 1 на овој член се подразбираат средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците што работниците не-
посредно ги трошат за потребите на својот животен стан-
дард, како што се: регрес за годишен одмор, солидарна 
помош, испратнина, јубилејни награди и др., а не се под-
разбираат средствата за заедничка потрошувачка за стан-
бена изградба и издатоците за инвестициони вложувања 
во објекти и опрема на општествениот стандард." 

Член 19 
Во називот на одделот пред члан 292 по зборот: „за“ 

се додава зборот: „бруто“. 
Член 20 

Во член 292 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Личен доход по завршната сметка и аконтација на 

личниот доход по привремената пресметка му припаѓа на 
работникот врз основа на резултатите од трудот што ги 
остварил во периодот за кој се врши пресметка. Оцената 
на резултатите од трудот на работникот ја утврдува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
односно со сојузната организација, во согласност со зако-
нот. Кај привремената пресметка и завршната сметка се 
земаат предвид и износите што работникот во односниот 
период ги примил по основ на месечна аконтација на лич-
ниот доход. 

Месечната аконтација на личниот доход на работни-
кот ја утврдува работната заедница во согласност со фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
односно со сојузната организација, а зависно од видот, 
сложеноста, обемот и значењето на работите што работ-
никот треба да ги изврши, како и од одговорноста и дру-
гите услови за работа под кои тие работи се вршат.". 

Член 21 
По член 292 се додава член 292a, кој гласи: 

„Член 292а 
Ако меѓу работната заедница на сојузниот орган на 

управата односно на сојузната организација и функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата односно 
со сојузната организација не се постигне согласност во по-
глед на месечната аконтација на личниот доход на работ-
никот, работната заедница е должна да ја разгледа својата 
одлука за тоа и за резултатот од повторното разгледува-
ње да го извести функционерот. Ако ни во повторената од-
лука на работната заедница не се постигне согласност со 
функционерот, функционерот е должен спорното прашање 
да го изнесе пред Сојузниот извршен совет. 

Одлуката на Сојузниот извршен совет е задолжител-
на за работната заедница и за функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата односно со сојузната орга-
низација.". 

Член 22 
Во оддел 3 пред член 294 по зборот: „надомести“ за-

пирката и зборовите: „посебни податоци“ се бришат. 

Член 23 
Во член 294 став 2 по зборот: „организација“ запир-

ката и зборовите: „по претходно прибавено мислење од 
работната заедница“ се бришат. 

Член 24 
Член 296 се менува и гласи: 
„Работникот во работната заедница кому му преста-

нува работниот однос поради заминување во пензија има 
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право на испратнина во височина на троен износ на про-
сечниот месечен личен доход по работник во стопанство-
то на СФРЈ утврден во претходните три месеци односно 
во стопанството на републиката односно во стопанството 
на автономната покраина, во која е седиштето на подрач-
ниот орган односно на подрачната организациона едница 
на сојузниот орган односно на сојузната организација, ако 
е тоа за работникот поповолно.". 

Член 25 
Во член 297 став 3 се менува и гласи: 
„Работната заедница одлучува за приговорот во сог-

ласност со функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата односно со сојузната организација.". 

Член 26 
Во член 298 став 1 зборовите: „со самоуправната спо-

годба, општествениот договор и“ се бришат. 

Член 27 
Член 299 се менува и гласи: 
„Височината на загарантираниот личен доход на ра-

ботникот се утврдува во соодветен процент пропишан со 
законот на републиката односно на автономната покраи-
на во која е седиштето на сојузниот орган на управата од-
носно на сојузната организација, односно на подрачннот 
орган односно на подрачната организациона единица на 
сојузниот орган на управата односно на сојузната органи-
зација.". 

Член 28 
Во член 303 став 1 зборовите: „во самоуправната спо-

годба и општествениот договор“ се заменуваат со зборо-
вите: „во согласност со законот“. 

Член 29 1 

Член 304 се менува и гласи: 
„Паричните средства за заедничка потрошувачка ра-

ботната заедница на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација може да ги здружи со соодвет-
ните средства на други работни заедници на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации, на други ор-
гани на федерацијата и на органи на други општествено-
-политички заедници, како и на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заедници, за-
ради заедничко користење. Односите што настануваат со 
ваквото здружување на средства се уредуваат со договор 
помеѓу работните заедници на тие органи односно органи-
зации. 

Со договорот склучен помеѓу работните заедници на 
органите, организациите и заедниците од став 1 на овој 
член може да се утврди заедничко користење на недвижни-
те и подвижните предмети на општествениот стандард од 
фондот на работната заедница на сојузниот орган на упра-
вата односно на сојузната организација.". 

Член 30 
Член 311 се брише. 

Член 31 
Во член 324 став 1 по зборот: „организација“ зборо-

вите: „по прибовеното мислење од работната заедница“ се 
бришат, а по зборовите: „сојузната организација“ запир-
ката се заменува со точка, а зборовите до крајот на ставот 
се бришат. 

Член 32 
Во член 326 став 2 по зборот: „кандидати“ запирката 

и зборовите: „по прибавеното мислење од работната заед-
ница“ се бришат. 

Член 33 
Во член 327 став 1 по зборот: „заедница“ се додаваат 

зборовите: „во согласност со функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата односно со сојузната орга-
низација“. 

Член 34 
Во член 328 став 4 по зборот: „организација“ запира 

ката и зборовите: „по прибавеното мислење од работната 
заедница“ се бришат. 

Член 35 
Во член 340 став 4 по зборот: „организација“ запир-

ката и зборовите: „по прибавеното мислење од работната 
заедница“ се бришат. 

Член 36 
Во член 343 став 1 се брише. 
Во став 2 по зборот: „може“ запирката и зборовите: 

„во согласност со општествениот договор“ се бришат. 

Член 37 
Во член 351 став 1 по зборот: „работникот“ запирка-

та и зборовите: „а по прибавеното мислење од работната 
заедница“ се бришат. 

Член 38 
Во член 358 став 2 по зборвите: „сојузна организаци-

ја“ се додаваат зборовите: „односно во општествено прет-
пријатие и во работна организација од општествените деј-
ности“, а по зборовите: „во сојузна организација“ се дода-
ваат запирка и зборовите: „односно функционерот кој ра-
ководи со тој сојузен орган на управата односно сојузна 
организација и надлежниот орган во тие претпријатија од-
носно организации“. 

Во став 3 запирката и зборовите: „по прибавено мис-
лење од работната заедница“ се бришат. 

Член 39 
Во член 393 став 5 се брише. 

Член 40 
Во член 394 став 5 зборовите: „шест месеци“ се заме-

нуваат со зборовите: „една година“, а зборовите: „една го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „две години“. 

Став 6 се брише. 
Досегашниот став 7 станува став 6. 

Член 41 
По член 394 се додаваат чл. 394а, 3946, 394в, 394г и 

394д, кои гласат: 

„Член 394а 
Работниците од чл. 393 и 394 на Законот имаат право 

на надомест на личниот доход до височина на нивниот ли-
чен доход остварен во последниот месец во кој останале 
нераспоредени. На тие работници им припаѓа зголемува-
ње на надоместот на личниот доход сразмерно со зголему-
вањето што важи за работниците распоредени на задачи и 
работи, како и други лични примања утврдени за работни-
ците во сојузните органи на управата и во сојузните орга-
низации. 

Член 3946 
Сојузниот орган на управата односно сојузната орга-

низација во која работникот не може да се распореди, 
може заради остварување право на пензија да му го доку-
пи стажот што му недостига за стекнување старосна пен-
зија, во смисла на член 21 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, но најмногу 
до пет години, под условот и на начинот утврдени со са-
моуправниот општ акт на самоуправната интересна заед-
ница за пензиско и инвалидско осигурување или на друга 
форма на организирање, во согласност со законот. 

Член 394в 
Работникот кој не може да се распореди, а кој со со-

јузниот орган на управата односно со сојузната организа-
ција писмено се спогоди да му престане работниот однос 
во тој орган односно организација, има право на испрат-
нина во височина од 24 просечни месечни лични доходи 
што ги остварил во последните три месеци пред оствару-
вањето на правото на испратнина. 
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Работникот има право на испратнина во ̂  смисла на 
став 1 од овој член под услов тие средства да r i употреби: 

1) за основање односно вложување на средствата во 
претпријатие, дуќан, земјоделско стопанство и др,; 

2) за вложување на средствата во друга организација 
која работи со средства во општествена сопственост зара-
ди создавање услови за негово вработување. 

Правата од став 1 на овој член не му припаѓаат на ра-
ботникот кој ги исполнил условите за остварување право-
то на пензија во смисла на прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Се смета дека работникот, кому му е исплатена ис-
пратнина во смисла на став 1 од овој член, го остварил 
правото на работа за период од двојно повеќе месеци во 
однос на бројот на месеците за кои му е исплатена испрат-
ницата, па за тој период организацијата надлежна за вра-
ботување нема да му посредува при вработувањето во ор-
ганизација која работи со средства во општествена соп-
ственост. 

Работникот остварува право на испратнина, во смис-
ла на став 1 од овој член, со денот утврден во спогодбата 
за престанок на работниот однос. 

Член 394г 
На функционерите и на раководните работници што 

ги назначува Сојузниот извршен совет од член 249 на За-
конот и на работниците од чл. 394 и 395 на Законот, ако не 
може да им се обезбеди ниту едно од правата утврдени во 
чл. 3946 и 394в на овој закон, им престанува работниот од-
нос во роковите, на начинот и под условите предвидени во 
чл. 249, 394 и 395 на Законот. 

Член 394д 
Средствата потребни за остварување на правата од 

чл. 3946 и 394в на овој закон се обезбедуваат во буџетот на 
федрацијата.". 

Член 42 
Во член 395 став.2 зборовите: „една година“ се заме-

нуваат со зборовите: „две години“. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Работникот има право, додека се наоѓа на распола-

гање, на надомест на личниот доход во височина на него-
виот личен доход остварен во последниот месец во кој е 
ставен на располагање. На тој работник му припаѓаат зго-
лемувања на надоместот на личниот доход сразмерно со 
зголемувањето кое важи за работниците распоредени на 
задачи и работи, како и други лични примања утврдени за 
работниците во сојузните органи на управата и сојузните 
организации.". 

Став 4 се брише. 
Досегашните ст. 5. и 6 стануваат ст. 4 и 5. 
По став 5 се додава став 6, кој гласи: 
„На работниците на располагање се применуваат од-

редбите од чл. 3946 и 394в од овој закон. 

Член 43 
Во член 406 став 1 во точка 5 точката се заменува со 

точка и запирка и се додава точка 6, која гласи: 
„6) надомест за делумно покритие на издатоците за 

исхрана на работниците во текот на работата.". 

Член 44 
Во член 409 став 1 точка 5 се брише. 
Досегашните точ. 6,7 и 8 стануваат точ. 5, 6 и 7. 

Член 45 
Во член 415 став 3 по зборовите: „како и одредбите 

за“ се додаваат зборовите: „изборот и именувањето на 
функционерите што ги избира и именува Собранието на 
СФРЈ (чл. 193 и 237), одредбите За“, а по зборовите: („чл. 
239 до 249)" се додаваат зборовите: „одредбите за преста-
нок на работниот однос со право на пензија (чл. 46 до 53) и 
одредбите на докуп на стажот и еднократна помош (ис-
пратнина) - (чл. 394а до 394ж).". 

Член 46 
На работникот кој на денот на влегувањето на овој 

закон во сила ќе се затече на работа во сојузни органи на 

управата и во сојузни организации, во стручни и други 
служби на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации, кога тоа го нала-
га потребата за порационално и поефикасно остварување 
на функциите, задачите и работите на сојузниот орган на 
управата односно на сојузната организација може да му 
престане работниот однос со право на пензија ако ги ис-
полнува условите за старосна пензија пропишани со сојуз-
ниот закон за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување или ако наполнил 25 години пензиски 
стаж. 

На работникот може да му престане работниот однос 
со право на пензија под условите од став I на овој член и 
кога со својата работа, со стручните и други способности 
не може да одговори на барањата за навремено, рационал-
но и ефикасно извршување на задачите и работите од рам-
ките на функциите на органот односно на организацијата. 

Член 47 
Решение за престанок на работниот однос на работ-

никот според одредбите на член 46 од овој закон донесува 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та односно со сојузната организација. 

На работникот му престанува работниот однос спо-
ред одредбите на членн 46 од овој закон во рок од три ме-
сеци од денот на донесувањето на решението од став 1 на 
овој член. 

Против решението од став 1 на овој член работникот 
може да изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок 
од 15 дена од денот на приемот на решението. 

Против конечното решение од став 3 на овој член 
може да се води управен спор. 

Член 48 
На работникот кому ќе му престане работниот однос 

според одредбите на член 46 од овој закон му припаѓа пен-
зија која за 15 години пензиски стаж изнесува 45% од пен-
зискиот основ (маж), а 47,5% од пензискиот основ (жена) и 
се зголемува за по 2% од пензискиот основ за секоја ната-
мошна наполнета година до наполнети 20 години пензис-
ки стаж, а за секоја наполнета годна стаж над 20 години 
пензиски стаж, до наполнети 30 години пензиски стаж, за 
по 2,5% од пензискиот основ. За секоја наполнета година 
пензиски стаж над 30 години пензијата се зголемува за 
0,5% од пензискиот основ утврден според општите пропи-
си, така што пензијата изнесува најмногу 85% од пензиски-
от основ. 

Член 49 
Средствата што претставуваат разлика помеѓу пензи-

јата што би му припаѓала на работникот без примената на 
член 48 од овој закон и пензијата што му е утврдена спо-
ред одредбите на овој закон се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата. 

Член 50 
Работникот кому ќе му престане работниот однос по-

ради заминување во пензија според одредбите на член 46 
од овој закон има право на испратнина во височината и 
под условите утврдени со овој закон. 

Член 51 
Одредбите на овој закон за престанок на работниот 

однос со право на пензија се однесуваат и на функционе-
рите и на раководните работници во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации што ги назначува Со-
јузниот извршен совет. 

Решението од член 47 на овој закон за функционерите 
и за раководните работници што ги назначува Сојузниот 
извршен совет го донесува Советот. 

Против решението од став 2 на овој член може да се 
води управен спор. 

Член 52 
Правата стекнати според одредбите на член 48 од 

овој закон можат да се ограничат или да престанат во слу-
чаите предвидени со одредбите на член 85 од сојузниот за-
кон со кој се уредуваат основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување. 
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Член 53, 
Одредбите на чл. 46 до 52 од овој закон се однесуваат 

в на работниците и на раководните работници во стручни-
те служби и во другите служби на Сојузниот извршен со-
вет, на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации. 

Член 54 
Одредбите на чл. 46 до 53 на овој закон ќе се приме-

нуваат од 1 јули 1991 година. 

Член 55 
По член 426а се додава член 4266, кој гласи: 

„Член 4266 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на стекну-

вањето, утврдувањето и распоредувањето на доходот и на 
распределбата на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците во работните заедни-
ци на сојузните органи и на сојузните организации ќе се 
применувааат од денот на влегувањето во сила на пропи-
сите на Сојузниот извршен совет од член 18 на овој закон, 
а најдоцна од 1 октомври 1989 година.". 

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

612. 
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 

ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
Се прогласува Законот за измени на Царинскиот за-

кон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 1 јули 1989 годи-
на. 

П бр. 885 
1 јули 1989 година Претседател 
Белград на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориеѕшќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 
28/88) во член 49 став 2 се менува и гласи: 

„(2) Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите може, врз 
основа на критериумите од став 1 на овој член, да одобру-
ва увоз на стоки без плаќање царина или увоз на стоки со 
плаќање царина по стапка која е пониска од стапката оп-
ределена во Царинската тарифа (царински контингенти) 
за стоките за кои во Царинската тарифа е предвидено дека 
можат да се донесуваат царински контингенти.". 

Член 2 
Членот 50 се менува и гласи: 

„Член 50 
(1) На увозот на суровини и репродукционен матери-

јал (во натамошниот текст: стоки) не се плаќа царина, под 
следните услови: 

1) увезените стоки во целост да се употребат во про-
изводството нџ стоки за извоз и најдоцна во рок од една 
година од денот т преминувањето на стоките преку ца-
ринската линија тие стоки да се извезат во странство. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, на увозот на сто-
ки што“ ќе се употребат во производството на бродови и 
опрема чиј процес на производство трае подолго од една 
година, рокот за извоз не може да биде подолг од три ка-
лендарски години од денот на преминувањето на стоките 
(на првата пратка) преку царинската линија; 

2) вредноста на извезените стоки да е поголема од 
вредноста на увезените стоки најмалку за 50%; 

3) наплатата на извезените стоки да се врши во кон-
вертибилна валута. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, на извозот на 
стоки што се произведени од увезени стоки по основ на до-
говор за долгорочна производствена кооперација и на уво-
зот на стоки што се увезени од клириншкото подрачје за-
ради производство на стоки за извоз на клириншкото под-
рачје, наплата може да се врши и со увоз на стоки. 

(2) Ако стоките не се извезат во странство во вреднос-
та и во роковите од став 1 на овој член, ќе се наплати ца-
рина според прописите што важат на денот на истекот на 
рокот за извоз односно според прописите што важат на 
денот на поднесувањето барање за пресметка на царината 
и на другите увозни давачки. 

(3) Поблиски прописи за начинот и за потребната до-
кументација за остварување на правото на увоз на стоки 
без плаќање царина донесува функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила. 

(4) Увозот на стоки без плаќање царина, според усло-
вите пропишани во ст. 1 до 3 на овој член, се остварува кај 
царинарницата преку која се врши увозот на стоките. 

(5) Сојузната управа за царини води посебна евиден-
ција за увозот и извозот на стоки во поглед на вредноста, 
количеството и видот на стоките. 

Член 3 ' 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

613. 
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 ГАРАНЦИЈА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБО-
ТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИ-
ТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПО ЗАЕМОТ ОД ФОНДОТ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА НА 

ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 
Се прогласува Законот за гаранција на федерацијата 

за обврските на Фондот за финансирање на зголемување-
то на вработеноста во недоволно развиените и изразито 
емиграционите подрачја на Социјалистичка Федера ги виа 
Република Југославија по заемот од Фондот за реинтегра-
ција на Европскиот совет, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 1011 
30 јуни 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевнќ, с. ѓ-
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З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦШАТА ЗА ОБВРСКИТЕ 
НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО .ЦЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА 
НА СФРЈ ПО ЗАЕМОТ ОД ФОНДОТ ЗА РЕИНТЕГРА-

ЦИЈА НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 
Член 1 

Федерацијата презема обврска, како гарант, за об-
врските на Фондот за финансирање на зголемувањето на 
вработеноста во недоволно развиените и изразито емигра-
ционите џодрачја на СФРЈ според договорот за заем со 
Фондот за реинтеграција на Европскиот совет за финанси-
рање на проекти заради зголемување на вработеноста и 
побрзо вработување на повратниците од привремена ра-
бота од странство, во износ од 17,5 милиони САД долари 
односно во динарска противвредност од 157.500,000.000, 
зголемен за износот на договорената камата и на трошо-
ците за заемот. 

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 денарската про-
тиввредност на заемот. 

Член 2 
Федерацијата ја презема обврската од член I на овој 

закон под услов ако основната односно здружената банка 
на крајниот корисик на заемот му гарантира на Фондот за 
финансирање на зголемувањето на вработеноста во недо-
волно развиените и изразито емиграционите подрачја на 
СФРЈ дека, ако крајниот корисник на заемот не ја изврши 
својата обврска во рокот на втасувањето спрема Фондот 
за реинтеграција на Европскиот совет, таа обврска ќе ја 
изврши основната односно здружената банка. 

Член 3 
Начинот и условите на извршувањето на обврските 

по заемот за кој се дава гаранција 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 
и по кредитите од меѓудржавни спогодби („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“. 

614. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ВЛОГ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЧЕТВРТОТО ОПШТО ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА АФРИКАНСКАТА 

БАНКА ЗА РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за обезбедување средства на 

федерацијата на име влог на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Четвртото општо зголемување 
на капиталот на Африканската банка за развој, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 1009 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
НА ИМЕ ВЛОГ НА СОЦИЈАЈШСТМЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЧЕТВРТОТО ОП-
ШТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА АФРИ-

КАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства на федераци-

јата на име влог на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Четвртото општо зголемување на капи-
талот на Африканската банка за развој. 

Влогот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Четвртото општо зголемување на капита-
лот на Африканската банка за развој ги опфаќа износот 
што се уплатува и износот што и се плаќа на Африканска-
та банка за развој по нејзино евентуално барање. 

Член 2 
Средствата на име влог на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во Четвртото општо зголе-
мување на капиталог на Африканската банка за равој, што 
се уплатуваат, ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата 
за одделни години во вкупен износ од 36.932.194.150 дина-
ри како противвредност на 3,015.875 САД долари (според 
курсот од 12.245,93 динари за еден САД долар), што пре-
тставува еквивалент од 2,500.000 пресметковни единици 
на Африканската банка за развој (според курсот од 1,20635 
САД долари за една пресметковна единица на Африкан-
ската банка за развој, утврден на 11 јуни 1987 година). 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1989 година -

7.386,438.830 динари како противвредност на 603.175 САД 
долари, што претставува еквивалент на 500.000 пресмет-
ковни единици на Африканската банка за развој; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1990 година -
7.386,438.830 динари како противвредност на 603.175 САД 
долари, што претставува еквивалент на 500.000 пресмет-
ковни единици на Африканската банка за развој. 

3) во Буџетот на федерацијата за 1991 година -
7386.438.830 динари како противвредност на 603.175 САД 
долари, што претставува еквивалент на 500.000 пресмет-
ковни единици на Африканската банка за развој; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1992 година -
7.386,438.830 динари како противвредност на 603.175 САД 
долари, што претставува еквивалент на 500.000 пресмет-
ковни единици на Африканската банка за развој. 

5) во Буџетот на федерацијата за 1993 година -
7.386.438.830 динари како противвредност на 603.175 САД 
долари, што претставува еквивалент на 500.000 пресмет-
ковни единици на Африканската банка за развој. 

Ако се промени курсот на динарот спрема САД до-
лар, ќе се врши соодветно усогласување на износите на ди-
нари утврдени во став 1 на овој член до намирувањето на 
девизната обврска. 

Член 4 
Обврските од член 3 на овој закон ќе се покријат со 

издавање на пет обврзници кои ќе гласат на износ од 
603.175 САД долари, што претставува противвредност на 
7386,438.830 динари, со рокови за втасување, и тоа: 

- првата обврзница втасува по истекот на 60 дена од 
денот на депонирањето на инструментот за упис на вло-
гот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во капиталот на Африканската банка за развој; 

- втората, третата, четвртата и петата обврзница вта-
суваат по истекот на една година по рокот за втасување на 
секоја претходна обврзница. 

Член 5 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
обврзниците од член 4 на овој закон да ги издаде од името 
на федерацијата а во корист на Африканската банка за 
развој. 

Обврзниците се бескаматен и не можат да се пренесу-
ваат. „ 

Оригиналите на обврзниците на српскохрватски и на 
англиски јазик се депонираат кај Народната банка на Југо-



Страна 1046 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 јули 1939 

славија, а по еден примерок на фотокопиите ќе и се доста-
ви на Африканската банка за развој. 

Член 6 
Обврските од член 4 на овој закон ќе се плаќаат по ис-

текот на роковите за втарување на обврзниците, на писме-
но барање од Африканската банка за развој. 

Член 7 
Динарската противвредност на обврзниците ќе се уп-

латува во корист на посебна сметка на Африканската бан-
ка за развој кај Народната банка на Југославија. 

Конверзија на динарите врши Народната банка на Ју-
гославија врз товар на тековните девизни резерви на Југо-
славија. 

Член 8 
Во рок од еден месец од денот на влегувањето на овој 

закон во сила, сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите ќе склучи со Народната банка на Ју-
гославија договор за меѓусебните права и обврски што 
произлегуваат од овој закон. 

Член 9 
Средствата на име влог што се плаќа по евентуално 

барање на Африканската банка за развој ќе се обезбедат од 
тековната буџетска резерва на федерацијата и од тековна-
та девизна резерва на Југославија, во износ од 
553.982,912.080 динари како противвредност на 45,238.125 
САД долари (според курсот од 12.245,93 динари за еден 
САД долар), што претставува еквивалент на 37,500.000 
пресметковни единици на Африканската банка за развој 
(според курсот од 1,20635 САД долари за една пресметков-
на единица на Африканската банка за развој утврден на 11 
јуни 1987 година). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во . г^жбен лист на СФРЈ“. 

615. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ “ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за банките и другите финансиски организации, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 јуни 1989 година. 

П бр. 984 
30 јуни 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

„За вршење на депозитон, кредитни и други банкар-
ски работи може да се основе банка и мешовита банка.". 

Член 2 
По член I ce додава нов член la, кој гласи: 

„Член 1а 
Банката се основа како акционерско друштво или ка-

ко друштво со ограничена одговорност, под условите ут-
врдени со овој закон, со одлука за основање на банка или 
со договор за основање на мешовита банка." 

Член 3 
Во член 2 став 2 зборовите: „општествените и на сите 

други“ се заменуваат со зборот: „средствата“. 
Во став 3 по зборовите: „формата на“ се додава збо-

рот: „внатрешно“. 
Член 4 

Во член 4 став 2 се менува и гласи: 
„Со одлуката за основање на банка се определува ми-

нималниот износ на средствата што секој основач е 
должен да го вложи во основачкиот фонд на банката, со 
тоа што основачкиот фонд не може да биде помал од 20 
милијарди динари.". 

Во став 3 зборот „паричниот“ се брише. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориеаиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА “ЗАКОНОТ ЗА 
БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Член 1 
Во Законот за банките и другите финансиски органи-

зации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89) во член 1 ста-
вот 1 се менува и гласи: 

Член 5 се брише. 
Член 5 

Член 6 
Во член 6 ставот 2 се менува и гласи: 
„Основачкиот одбор на банката ги поднесува до ос-

новачкото собрание одлуката за основање на банката, 
предлогот на статутот на банката, предлогот за избор на 
членови на извршниот одбор и вршител на должноста ди-
ректор на банката и предлогот на актите на деловната по-
литика и го свикува основачкото собрание на банката.". 

Ст. 3, 5, 6 и 7 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 7 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
Основачкиот одбор на банката е должен да достави 

до Народната банка на Југославија доказ дека банката го 
исполнува условот за основање од член 4 став 3 на овој за-
кон, како и документација од која можат да се согледаат: 

1) височината и структурата на средствата на осно-
вачкиот фонд на банката; 

2) видовите на работите што ќе ги врши банката. 
Врз основа на доказите и документацијата што ќе и 

ги достави основачкиот одбор на банката, Народната бан-
ка на Југославија е должна, во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на доказите од став 1 на овој член, да ја 
оцени оправданоста на основањето на банката и да издаде 
дозвола за основање или да донесе негативно решение. 

Решението од став 2 на овој член е конечно во управ-
ната постапка. 

Ако Народната банка на Југославија дополнително 
утврди дека банката основана според одредбите од овој 
закон не ги исполнува условите и критериумите од став 1 
на овој член или дека не го усогласила своето работење со 
одредбите на член 16 од овој закон, може да издаде реше-
ние за укинување на дозволата. 

Ако Народната банка на Југославија го издаде реше-
нието од став 4 на овој член, должна е за тоа да ја извести 
надлежната служба на општественото книговодство која 
поднесува предлог за поведување постапка за редовна 
ликвидација над банката.". 

Член 8 
Во член 7 став 2 зборот: „потврда“ се заменува со 

зборот: „дозвола“, а зборовите: „за исполнувањето на ус-
ловите“ се бришат. 

Член 9 
Во член 8 став 1 точка 1 зборовите: 

правни лица“ и цртичката се бришат. 
,општествените 



Петок, 7 јули 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1047' 

Тон. 7 до 14 се заменуваат со точ. 7,8 и 9, кои гласат: 
.„7) правата, обврските и одговорностите на основа-

чите и на лицата со својство на основачи, начинот на упра-
вување, надлежноста на органот на управување и начинот 
на одлучување; 

8) критериумите за распределба на добивката, начи-
нот на поднесување на ризиците, покритието на загубите 
и мерките и одговорностите на органот за обезбедување 
на ликвидноста на банката; 

9) условите и начинот на зголемување на основачки-
от фонд и резервите на банката и начинот на пренос на 
хартиите од вредност што основачите ги добиваат за сред-
ствата трајно вложени во банката.". 

Досегашните точ. 15 и 16 стануваат точ. 10 и 11. 

Член 10 
Во член 9 став 1 зборот: „привремениот“ се брише. 
Во став 3 зборот: „привремениот“ се брише. 

Член 11 
Член 10 се брише. 

Член 12 
Во член 11 точка 9 по зборот: „банката“ се додаваат 

запирка и зборовите: „ако во банката се формира работна 
заедница.". 

Член 13 
Член 12 се менува и гласи: 
„Банка можат да основат најмалку десет основачи 

ако банката се основа како акционерско друштво или нај-
малку двајца основачи ако банката се основа како друш-
тво со ограничена одговорност, под услов да вложат сред-
ства во основачкиот фонд на банката, во височината и на 
начинот утврден со актот за основање на банката.". 

Член 14 
Во член 14 по став 2 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Паричниот промет од работите од став 2 на овој 

член банката го врши преку сметката на банката кај 
Службата на општественото книговодство. 

Деловите на банката, во рамките на пренесените ов-
ластувања, можат да вршат паричен промет и преку по-
себната сметка кај Службата на општественото книговод-
ство. 

Сметките од став 4 на овој член се составен дел на 
жиро-сметката на банката.". 

Член 15 
Во член 15 став 3 точ. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„3) доказ дека банката го исполнува условот за осно-

вање од член 4 став 3 на овој закон; 
4) дозвола од Народната банка на Југославија од 

член 6а на овој закон.". 
Член 16 

Во член 16 став 3 по зборот: „обемот“ се става запир-
ка, а зборовите: „и височината на своите ризични“ се заме-
нуваат со зборовите: „височината и структурата на свои-
те“, а зборовите: „основачките средства“ се заменуваат со 
зборовите: „основачкиот фонд и средствата за резерви“. 

Став 4 се менува и гласи: 
„Како голем кредит, во смисла на овој закон, се смета 

кредитот или износот на кредитот односно на другите по-
барувања и гаранции дадени на одделен заемопримач кој 
надминува 20%, а најмногу до 50% од основачкиот фонд и 
средствата за резерви.". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Како најголем можен кредит на еден заемопримач 

се смета кредитот од став 4 на овој член кој изнесува 50% 
од основачкиот фонд и средствата за резерви на банката.". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: 
„до 6 месеци“ се заменуваат со зборовите: „до 60 дена“, а 
по зборовите: „пласмани“ се додаваат запирка и зборови-
те: „како и нивната структура“. 

Член 17 
Во член 18 став 2 точка 7 зборовите: „за други“ се 

бришат, а зборовите во заградата: „ефективна работа“ се 
заменуваат со зборовите: „работа со ефекти“. 

Член 18 
Во член 22 став 1 зборовите: „односно друга финан-

сиска организација“ се бришат. 
Став 2 се брише. 

Член 19 
Чл. 24 до 28 се бришат. 

Член 20 
Во член 29 зборовите: „од чл. 27 и 28" се заменуваат 

со зборовите: „од член 18". 

Член 21 
Во член 30 став 1 по зборот: „банката“ запирката ш 

зборовите: „односно другата финансиска организација“ се 
бришат. 

Член 22 
Член 31 се брише. 

Член 23 
Во чл. 23, 28, 29 и 332 зборовите: „односно друга фи-

нансиска организација“ и зборовите: „односно други фи-
нансиски организации“ се бришат. 

Член 24 
Во член 41 точка 8 на крајот, по зборот: „банката“ се 

додаваат запирка и зборовите: „ако во банката се форми-
ра работна заедница“. 

Член 25 
Во член 44 сг. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Собранието на банката ги избира членовите на из-

вршниот одбор. 
Директорот на банката е член на извршниот одбор на 

банката по функцијата.". 

Член 26 
Член 45 се брише. 

Член 27 
Во член 46 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Врз именувањето на членовите на надзорниот одбор 

се применуваат одредбите од член 44 на овој закон“. 

Член 28 
Во член 47 ставот 3 се менува и гласи: 
„Со статутот на банката може да се предвиди собра-

нието на банката на предлог од директорот на банката да 
именува работници со посебни овластувања и одговорнос-
ти ". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во постапката за именување директор на банката, 

собранието на банката обезбедува и мислење од Народна-
та банка на Југославија за кандидатите за директор на 
банката“. 

Ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 29 
Во член 48 точка 4 на крајот, по зборот: „банката“ се 

додаваат запирка и зборовите: „ако во банката се форми-
ра работна заедница“. 

^лен 30 
Во член 50 ставот 1 се менува и гласи: 
„За вршење на банкарските и други работи во банка-

та може да се формира работна заедница.". 

Член 31 
Во член 51 зборовите: „работниците на работната за-

едница што имаат посебни овластувања и одговорности“ 
се заменуваат со зборовите: „директорот на банката и ра-
ботниците со посебни овластувања и одговорности“. 

Член 32 
Во член 52 ставот 2 се менува и гласи: 
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„Од остварениот приход банката ги покрива своите 
расходи, во согласност со сојузниот закон, и обезбедува 
средства за работната заедница, ако во банката се форми-
ра работна заедница, во согласност со договорот.". 

Член 33 
Член 56 се брише. 

Член 34 
Член 57 се менува и гласи: 
„Банката е должна да ја одржува сопствената солвен-

тност и ликвидноста на работењето. 
Банката е неликвидна ако нема доволно парични 

средства за намирување на своите втасани обврски во ро-
ковите на нивното втасување.". 

Член 35 
Член 59 се менува и гласи: 
„Неликвидната банка не може да одобрува кредити и 

да дава гаранции, ниту може да врши плаќање од својата 
жиро-сметка. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, не-
ликвидната банка може да врши плаќање само по основ на 
штедните влогови и на тековните сметки на граѓаните во 
динари и на девизните штедни влогови и на девизните 
сметки на граѓаните. 

Ако во рок од три работни дена од денот на настану-
вањето на неликвидност во смисла на член 57 став 2 од 
овој закон банката не воспостави ликвидност, се поведува 
постапка за стечај над банката“. 

Член 36 
Член 60 се менува и гласи: 

„Член 60 
Предлог за поведување постапка за стечај на банката 

можат да поднесат банката, доверителите и основачите на 
банката, надлежната служба на општественото книговод-
ство и надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница, народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина и Народната банка 
на Југославија. 

На постапката за стечај на банката се применуваат 
одредбите од законот со кој се уредуваат присилното по-
рамнување и стечајот.". 

Член 37 
Член 61 се менува и гласи: 

„Член 61 
Од стечајната маса се намируваат обврските на бан-

ката според следниов редослед: 
1) личните доходи на работниците на банката; 
2) побарувањата на граѓаните по основ на штедни 

влогови, тековни сметки и депозити на девизните сметки; 
3) побарувањата на доверителите; 
4) побарувањата на Народната банка на Југославија; 
5) побарувањата на основачите на банката по основ 

на основачкиот влог.". 

Член 38 
По член 64 се додаваат ново поглавје и единаесет но-

ви членови, кои гласат: „II. Мешовити банки 

Член 64а 
Мешовита банка можат да основаат банка и други 

домашни и странски правни и физички лица. 
Основачите на мешовитата банка склучуваат договор 

за основањето и работењето на мешовитата банка. 
Со договорот од став 2 на овој член се уредуваат: 
1) целите на основањето на мешовитата банка; 
2) дејноста на мешовитата банка; 
3) фирмата и седиштето на мешовитата банка; 
4) видот и износот на средствата што секој основач е 

должен д ги вложи во основачкиот фонд и роковите и на-
чинот на внесување на тие средства во основачкиот фонд; 

5) условите и начинот на прибавување на средства и 
работењето со тие средства; 

6) составот, начинот на изборот и надлежноста на ор-
ганот на управување со мешовитата банка; 

7) правата и обврските на органот на управување со 
мешовитата банка и начинот на неговото одлучување; 

8) начинот на управување и одговорностите за рабо-
тењето на мешовитата банка; 

9) критериумите и начинот за распределба на добив-
ката; 

10) меѓусебните односи, правата и одговорностите на 
основачите на мешовитата банка, начинот на поднесување 
на ризиците од работењето на мешовитата банка, како и 
начинот на покритието на загубите на мешовитата банка; 

11) мерките и одговорностите за обезбедување на 
ликвидноста и солвентноста на мешовитата банка; 

12) условите и начинот на престанување на правата и 
обврските на основачите на мешовитата банка; 

13) правата и обврските на основачите во случај на 
престанување на работата на мешовитата банка; 

14) решавањето на споровите; 
15) други прашања од интерес за основањето и рабо-

тењето на мешовитата банка. 

Член 646 
Со статутот на банката се утврдуваат: 
1) организацијата и начинот на работење на мешови-

тата банка; 
2) надлежноста и делокругот на управниот одбор на 

мешовитата банка; 
3) правата, обврските и одговорностите на работни-

ците што вршат работи односно задачи со посебни овлас-
тувања и одговорности во мешовитата банка; 

4) надлежноста на органот на управување и начинот 
на одлучување во органите на мешовитата банка; 

5) овластувањата за потпишување и застапување на 
мешовитата банка; 

6) начинот на донесување на општи и поединечни ак-
ти на мешовитата банка; 

7) начинот на вршење контрола на работењето на ме-
шовитата банка; 

8) други организациони прашања во врска во работе-
њето на мешовитата банка. 

Член 64в 
Мешовитата банка е правно лице со права, обврски и 

одговорности утврдени со овој закон, со други сојузни за-
кони, со договорот за основање и работење и со статутот 
на мешовитата банка. 

Член 64г 
Мешовитата банка стекнува својство на правно лице 

со уписот во судскиот регистар. 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар се подне-

суваат: 
1) договор За основање и работење со мешовитата 

банка; 
2) статут на мешовитата банка; 
3) доказ дека се уплатени динарски средства на при-

времената сметка кај Службата на општественото книго-
водство, а за девизните срества - потврда дека се уплатени 
средства на посебна сметка кај Народната банка на Југо-
славија; 

4) други исправи согласно со прописите за уписот во 
судскиот регистар. 

Член 64д 
Орган на управувањето во мешовитата банка е уп-

равниот одбор односно собранието, ако се формира. 
Со договорот од член 64а на овој закон може да се 

предвиди мешовитата банка да има и собрание. 
Надлежноста и делокругот на управниот одбор и на 

собранието на мешовитата банка, ако се формира, се уре-
дуваат со статутот на мешовитата банка. 

Член 64ѓ 
Мешовитата банка има претседател на банката. 
Претседател на мешовитата банка именува управни-

от одбор односно собранието, ако се формира. 
Претседателот на мешовитата банка: 
I) ја претставува и застапува мешовитата банка; 
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2) ги извршува одлуките на управниот одбор и на 
другите органи на мешовитата банка, односно се грижи за 
нивното спроведување; 

3) ја организира и раководи со работата на работни-
ците на мешовитата банка. 

Претседателот на банката е одговорен за законитос-
та на работата на мешовитата банка. 

Претседателот на мешовитата банка е одговорен за 
својата работа пред управниот одбор, односно пред собра-
нието на мешовитата банка. 

Член 64е 
Со договорот од член 64а на овој закон се уредува да-

ли претседател на мешовитата банка ќе биде државјанин 
на СФРЈ или странски државјанин. 

Правата, обврските и одговорностите на претседате-
лот на мешовитата банка во однос на работењето на бан-
ката се утврдуваат со статутот на банката. 

Член 64ж 
Со договорот од член 64а може да се предвиди мешо-

витата банка да има генерален директор чии права, обвр-
ски и одговорности се уредуваат со статутот на мешовита-
та банка. 

Генерален директор именува управниот одбор однос-
но собранието, ако се формира. 

Член 64з 
Мешовитата банка има надзорен орган. 
Надзорниот орган го разгледува работењето на ме-

шовитата банка и врши надзор над извршувањето на од-
редбите од овој закон, од статутот и од актите што ги до-
несува управниот одбор односно собранието, ако се фор-
мира, како и надзор над работењето на мешовитата банка. 

Надзорниот орган има право и должност за уочените 
појави да ги известува основачите, управниот одбор од-
носно собранието на мешовитата банка, ако се формира. 

Член 64ѕ 
Домашни физички лица засноваат работен однос со 

мешовитата банка под условите и на начинот утврдени со 
сојузниот закон со кој се уредува засновањето на работни-
от однос, а странски лица на начинот и под условите ут-
врдени со сојузниот закон со кој се уредуваат условите за 
засновање на работен однос со странски државјани. 

Член 64и 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на осно-

вањето и работењето на банката сходно се применуваат и 
rta мешовитата банка, ако со одредбите на овој закон за 
мешовитата банка не е поинаку уредено.". 

Член 39 
Поглавјето „П. Други финансиски организации“ ста-

нува Поглавје „III". Поглавјето „III. Казнени одредби“ 
станува Поглавје „IV", а Поглавјето „IV. Преодни и за-
вршни одредби“ станува Поглавје „V". 

Член 40 
Во член 65 точка 4 по зборот: „организации“ се дода-

ваат зборовите: „утврдени со закон“.. 

Член 41 
Во член 73 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Штедилницата врши работи на платен промет на 

граѓаните.". 
Ст. 2, 3 и 4 стануваат сг. 3, 4 и 5. 
Во став 4, кој станува став 5, зборовите: „организа-

ции на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „прет-
пријатија“. 

Член 42 
Во член 75 зборовите: „Организациите на здружен 

труд“ се заменуваат со зборот: „Претпријатијата“. 

Член 43 
Од член 76 став 1 зборовите: „според сојузниот за-

кон“ се заменуваат со зборовите: „под условите утврдени 

во Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини“. 

Член 44 
Член 79 се брише. 

Член 45 
Чл. 80 и 81 на овој закон се бришат. 

Член 46 
Во член 82 зборовите: „Другите финансиски органи-

зации“ се заменуваат со зборовите: „Банките и другите 
финансиски организации“. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Постојните банки можат да продолжат со работата 

според одредбите на законот од став I на овој член, нај-
доцна до 31 декември 1989 година.". 

Член 47 
По член 82 се додаваат четири нови члена, кои гла-

сат: 
„Член 82а 

Банката која ќе ги усогласи својата организација, ра-
ботењето и самоуправните општи акти во согласност со 
одредбите на член 82 од овој закон, е должна да и поднесе 
на Народната банка на Југославија доказ дека е исполнет 
условот за основање на банка пропишан со член 4 став 2 
од овој закон, како и документација од која, покрај еле-
ментите наведени во член 6а на овој закон, можат да сз 
согледаат: 

1) роковите и начинот на кој банката во текот на 1990 
и 1991 година ќе врши постепено приспособување на свое-
то работење кон условите за работење пропишани со член 
16 на овој закон; 

2) реалната состојба на активата и реалната состојба 
на фондовите на банката, изведени врз основа на извешта-
ите на Службата на општественото книговодство за из-
вршената економско-фннаисиска ревизија на завршната 
сметка на банката за 1988 година; 

3) износот на резервите во динари и во девизи што 
банката која прима штедни влогови и отвора тековни 
сметки на граѓаните ги држи како обезбедување по овие 
работи; 

4) правните следбеници за секоја одделна обврска на 
банката; 

5) дали основачите на банката, што одлучиле да осмо-
ват некоја друга банка, ги извршиле во потполност своите 
обврски преземени со Самоуправната спогодба за основа-
ње на банката, со друга самоуправна спогодба или со до-
говор склучен согласно со Законот за основите на банкар-
скиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/85,9/86, 34/86,72/86 и 65/87), под условите и на начи-
нот што важеле во времето на преземањето на тие обвр-
ски. Врз основа на доказите и документацијата што ќе ги 
достави банката, Народната банка на Југославија е 
должна, во рок од 30 дена од денот на нивното доставува-
ње, да ја оцени оправданоста на основањето на банката и 
да издаде дозвола за основање или да донесе негативно ре -
шение. 

Ако банката до 30 декември 1989 година не добие до-
звола за основање, надлежната служба на општественото 
книговодство е должна до 15 јануари 1990 година да пове-
де постапка за редовна ликвидација над таа банка, во сог-
ласност со одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
присилното порамнување и стечајот. 

Ако Народната банка на Југославија дополнително 
утврди дека банката, која добила дозвола за основање во 
смисла на овој член, повеќе не ги исполнува условите и 
критериумите пропишани со став 1 на овој член односно 
дека приспособување^ на работењето на банката кон ус-
ловите пропишани со член 16 на овој закон не се одвива на 
начинот од точка 1 на овој член, може да издаде решение 
за укинување на дозволата. 

Ако Народната банка на Југославија го издаде реше-
нието од став 3 на овој член, должна е за тоа да ја извести 
надлежната служба на општественото книговодство која 
поднесува предлог за поведување постапка за редовна 
ликвидација над банката. 
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Член 826 
Банката од член 82а на овој закон може до 31 декем-

ври 1990 година да спроведе постепено приспособување на 
своето работење кон условите од член 16 на овој закон, 
ако на Народната банка на Југослаивја и поднесе докази 
дека до крајот на 1990 година може да ги исполни об-
врските од член 82 став 1 точка 5 на овој закон. 

Банката од член 82а на овој закон која до крајот на 
1990 година не може да ги исполни обврските од член 82а 
став 1 точка 5 на овој закон, своето работење може да го 
приспособи кон одредбите на член 16 од овој закон до 31 
декември 1991 година ако и поднесе на Народната банка 
на Југославија доказ дека обврските од член 82а став 1 
точка 5 на овој закон ќе ги исполни до крајот на 1991 годи-
на. 

Роковите за приспособување на работењето на банка-
та кон условите утврдени со член 16 на овој закон, по ба-
рање на банката од член 82а на овој закон, ги утврдува На-
родната банка на Југославија во роковите од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Член 82в 
Поблиски прописи за примената на чл. 82а и 826 од 

овој закон донесува Народната банка на Југославија. 

Член 82г 
До 31 декември 1990 година над банката што ги усог-

ласила својата организација, работењето и самоуправните 
општи акти во рокот од член 82 на овој закон се поведува 
постапка за стечај ако банката е неликвидна пет работни 
дена непрекинато, односно со прекини 10 работни дена во 
текот на 30 дена. 

Од 1 јануари до 31 декември 1991 година над банката 
од став 1 на овој член се поведува постапка за стечај ако 
банката е неликвидна три работни дена непрекинато од-
носно со прекини пет работни дена во текот на 15 дена.". 

Член 48 
Член 83 се менува и гласи: 

„Член 83 
Интерната банка основана според одредбите од Зако-

нот за основите на банкарскиот и кредитниот систем 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 
65/87), почнувајќи од 1 јануари 1990 година го губи стату-
сот на банка утврден со тој закон.". 

Член 49 
Во член 85 по зборот: „банки“ се додаваат зборовите: 

„што својата организација, работењето и самоуправните 
општи акти ќе ги усогласат со одредбите од овој закон“, а 
запирката и зборовите: „односно како основачки влог на 
основачите“ се бришат. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата на фондовите од став 1 на овој член не 

можат да се користат за намените од тој став ако над по-
стојната банка што не ги усогласила својата организација, 
работењето и самоуправните општи акти во рокот од член 
82 на овој закон се поведе постапка за редовна ликвидаци-
ја.". 

Член 50 
Одредбите на член 18 став 2 и на член 44 од овој за-

кон се применуваат од 1 јануари 1990 година. 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

616. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и член 286 став 2 точ-

ка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Амандманот 1Л на Уставот на СФРЈ точка 
3 потточка 1), а во врска со член 4 став 1 на Законот за 
обезбедување и користење на средства за поттикнување на 

технолошкиот развој на Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 30 јуни 1989 година, донесе 

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

КИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на средствата за по-

ттикнување на технолошкиот развој на Југославија за 
1988 година што ја донесе сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на науката и технологијата со своја-
та одлука 35 бр. 400-16/89 од 23 мај 1989 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 754 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините 
д-р Миран Мејак, с. р. 

617. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 
јуни 1989 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 30 јуни 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ-
ТО, ДЕЛОКРУГОТ И СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА НА МЕРКИ И АК-
ТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСЕЛУВАЊЕТО НА 
СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ОД КОСОВО, ПОБРЗО 
ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ ШТО ГО НАПУШТИЛЕ И ДОА-
ЃАЊЕ НА СИТЕ ОНИЕ ШТО САКААТ ДА ЖИВЕАТ И 

РАБОТАТ НА КОСОВО 
1. Во Одлуката за формирањето, делокругот и соста-

вот на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на 
извршувањето на Програмата на мерки и активности за 
запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од 
Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доа-
ѓање на сите оние што сакаат да живеат и работат на Ко-
сово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88) во точка 1 се до-
дава нов став 2 кој гласи: 

„Комисијата има положба и овластување на постоја-
ните комисии на Собранието на СФРЈ“. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 755 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, 

Претседател Претседател 
на Сојузниот собор, на Соборот на 

Богдана Глумац-Лешшов, с. р. републиките и покраините, 
д-р Мирам Ме ја к, с. р. 



Петок, 7 јули 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1051' 

618. 
Врз основа на Амандман XIII точка 4 на Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на 
член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, а во врска со член 3 став 
3 од Законот за Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 30 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКО-

НОМСКА СОРАБОТКА 
1. Се усвојува Одлуката за основање на Југословенска 

банка за меѓународна економска соработка, што ја донесе 
Собранието на Југословенската банка на седницата 
одржана на 29 јуни 1989 година. 

2. Ова одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 763 
30 јуни 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. 

619. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5) и член 286 став 

3 точка 4) од Утавот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Зако-
нот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, по прибавено мислење од Сојузниот 
извршен совет и од извршните совети на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните покраини, а 
врз основа на извештајот од Службата на општественото 
книговодство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 30 јуни 1989 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 

1988 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Фондот на феде-

рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
за 1988 година со Извештајот за работењето, што ја доне-
се Собранието на Фондот на федерацијата со својата од-
лука 02. бр. 145/2-89. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 711 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорнећиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

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

620. 
Врз основа не член 281 став 1 точка 5, Амандман 

XXXIX точка 1 потточка 4 и Амандман XL точка 3 
потточка 2 на Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 1 јули 1989 
година донесе ̂  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕ-
ТАРНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 

монетарна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1989 гоидна („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77-88) во точка 2 став 2 процентот: „103" се заменува 
со процентот: „4^9". 

2. Во точка 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во рамките од точка 3 став 1 на оваа одлука, Народ-

ната банка на Југославија, покрај кредитите за одржување 
на ликвидноста на банките, ќе им дава на банките и креди-
ти врз основа на кредитите што банките ги даваат за рабо-
тите на извоз на стоки и услуги, за намените во областа на 
земјоделството и за увозот на определени производи од 
земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање и 
тоа само заради намалување на побарувачкото салдо во 
размената со тие земји.". 

Во став 2 одредбата под 3 се менува и гласи: 
„3) За кредитирање на увозот од определени земји со 

кои е договорен клириншки начин на плаќање, и тоа на: 
јаглен за кодирање, старо железо, слабеви и нафта, како и 
други производи според списокот на земјите и на произво-
дите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет“. 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Пресметката на вредноста на производството и на 

сезонските залихи и на резервите на земјоделски и пре-
хранбени производи од точка 4 на оваа одлука, која ќе 
служи како основица за кредитирање ќе се врши по пазар-
ните цени по кои се реализира откупот на тие произво-
ди.". 

3. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Во согласност со определбата за спроведување на 

политиката на реално позитивни каматни стапки и со по-
требите на утврдената монетарна политика, Народната 
банка на Југославија ќе ја утврдува есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија во номинален износ на 
месечно ниво, во согласност со стапката на растежот на 
цените на мало и во согласност со побарувачката на кре-
дити од примарната емисија.". 

4. Во точка 6 став 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 2 точка 5 од оваа 
одлука, на дадените кредити од примарната емисија за оп-
ределени приоритетни намени од областа на земјодел-
ството, а според нивната книговодствена состојба на 10 
март 1989 година, до пропишаните рокови за нивната на-
плата, ќе се пресметува камата по диференцирани, понис-
ки каматни стапки во однос на есконтната стапка, и тоа:". 

5. Во точка 7 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Банките се должни каматата на сите динарски и де-

визни депозити да ја искажуваат во своите биланси нај-
доцна тримесечно. 

На динарските депозити орочени на три и повеќе ме-
сеци банките ќе обезбедат реално позитивни каматни 
стапки, и тоа во согласност со растежот на цените на мало 
и со понудата и побарувачката на слободни парични сред-
ства.". 

Во став 3, на крајот, се додава нова рченица, која гла-
си: 

„Ако банките девизната камата ја плаќаат по камат-
ни стапки поголеми од каматните стапки во земјата на до-
мицилната валута, половината од така зголемената кама-
та паѓа врз товар на федерацијата, со тоа што износот 
што паѓа врз товар на федерацијата не може да биде пого-
лем од каматата која му одговара на еден процентен поен 
за депозитите и штедните влогови па видување и на два 
процентни поени за ороченнте депозити и штедни влого-
ви.". 



Страна 1052 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 јули 1939 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 767 
1 јули 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. 

621. 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ, во согласност со член 314 од Деловникот на 
Соборот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, на заедничката седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ од 14 јуни 1989 година, го ислуша Експозето на 
претседатлот на Сојузниот извршен совет за досегашните 
активности на Сојузниот извршен совет, и во согласност 
со извршената расправа по повод запознавањето со Про-
грамата на мерките на економската политика за 1989 го-
дина и Експозето на претседателот на Сојузниот извршен 
совет за досегашните активности на Сојузниот извршен 
совет во работните тела на Соборот и на седницата на Со-
борот на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 1 јули 1989 година, врз 
основа на член 113 од Деловникот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, донесува 

ЗАКЛУЧОЦИ 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ е запознаен со Програмата на мерките на 
економската политика за 1989 година, што ја донесе Сојуз-
ниот извршен совет и изврши расправа во врска со Про-
грамата. Соборот оценува дека мерките на економската и 
на развојната политика дадени во Програмата се насоче-
ни кон јакнење на пазарните законитости и реално вредну-
вање на сите фактори на производството. 

„Соборот укажува на потребата од навремено заок-
ружување, операционализација и синхронизација на мер-
ките на економската политика и го задолжува Сојузниот 
извршен совет интензивно да го следи нивното спроведу-
вање и за септемвриската седница на Соборот да ги изнесе 
ефектите од донесените мерки, посебно во однос на 
движењето на инфлацијата до крајот на годината." 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ констатира дека во мошне краток период е 
донесен или е во тек постапката за донесување на голем 
број мерки на економската политика и стопанско-систем-
сжи решенија што треба да создадат соодветни системско-
-економски услови за стабилизирање на тековите во оп-
штествената репродукција, посебно за спречување на ин-
флацијата и јакнење на самостојноста на стопанските суб-
јекти. Сојузниот извршен совет треба навремено да ги 
презема неопходните мерки од својата надлежност за от-
странување на забележаните слабости во донесените сто-
панско-системски решенија и во Програмата на мерките 
на економската политика за 1989 година. 

3. „Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет, во 
рамките на своите права и должности, што побргу да ги 
преземе неопходните активности во поглед на навремено-
то разгледување и доследно спроведување на мерките за 
финансиска консолидација на стопанството и банките, а 
посебно на веќе донесените за Социјалистичка Република 
Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово." 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ констатира дека во Програмата на мерките 
на економската политика за 1989 година е недоволно раз-
работена аграрната политика, како во поглед на целите и 
задачите, така и во поглед на операционализацијата. Со-

борот го здолжува Сојузниот извршен совет во текот на 
јули оваа година да му достави на Собоорт извештој за 
состојбата во аграрот и за ефектите од преземените мерки, 
посебно во врска со родот и откупот на жита во 1989 годи-
на. Соборот исто така го задолжува Сојузниот извршен 
совет, во текот на септември оваа година, да подготви це-
лосна аграрна политика и системски решенија за ната-
мошниот развој на аграрот. 

5. Соборот истакнува дека за остварувањето на сто-
панската реформа едно од клучните прашања е остварува-
њето на социјалната политика. Соборот оценува дека е не-
опходно постојните програми на социјалната политика 
подобро да се синхронизираат на ниво на општествено-
-политнчките заедници и повеќе да се поврзат со економ-
ската политика, како и да се обезбедат реални средства за 
остварување на целите на социјалната политика. За таа 
цел Сојузниот извршен совет, тргнувајќи од своите права 
и должности, треба да ја оствари неопходната координа-
ција со надлежните органи во републиките и покраините. 

6. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалис-
тичките републики и на собранијата на социјалистичките 
автономни покраини, како и на собранијата на другите оп-
штествено-политнчки заедници, сите свои приходи и рас-
ходи да ги искажат единствено преку билнсите на општа-
та и заедничката потрошувачка за да може, врз основа на 
согледаната целина, да се води соодветна политика во 
оваа област, заради штедење и намалување на учеството 
на оваа потрошувачка во општествениот производ. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалис-
тичките републики и на собранијата на социјалистичките 
автономни покраини, како и на собранијата на другите оп-
штествено-политички заедници да ги согледаат своите де-
фицити и да донесат програми за нивно санирање од реал-
ните извори на средства. 

7. Заради зголемување на финансиската дисциплина 
и побрзо спроведување на новите системски мерки Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
им препорачува на банките да ги идентификуваат своите 
дефицити и да подготват програми за нивното покривање 
во согласност со законот. 

Соборот на републиките и покраините им препорачу-
ва на организациите на здружен труд во стопанството и на 
другите субјекти во стопанството да подготват програма 
за преструктуирање на своето производство заради при-
способување на работењето кон пазарните услови на сто-
панисувањето, во согласност со определувањата на сто-
панската реформа. 

8. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ во овие заклучоци ги изрази само основните 
ставови и оцени за Програмата на мерките на економска-
та политика за 1989 година, како документ на Сојузниот 
извршен совет, а конкретни предлози и сугестии се дадени 
во извештаите на работните тела, па Сојузниот извршен 
совет треба да ги разгледа сите мислења дадени по повод 
оваа програма. 

9. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет во ју-
ли 1989 година, во рамкит на Извештајот за остварување-
то на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година во првата половина од 1989 година, да 
даде темелна оцена на економските текови за да се из-
врши, врз таа основа, поширока расправа за остварување-
то на економската политика. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-109/89 
1 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 
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622. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), со-
јузниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРАЕЊЕТО НА 
СМЕНИТЕ, ТРАЕЊЕТО НА НЕПРЕКИНАТАТА РАБО-
ТА И ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ ОДМОР НА КОН-
ТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО И ПОМОШНИЦИТЕ НА 

КОНТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО 

Член 1 
Во Правилникот за траењето на смените, траењето 

на непрекинатата работа и должината на дневниот одмор 
на контролорите на летањето и помошниците на контро-
лорите на летањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89) во 
член 3 ставот 2 се менува и гласи: 

„Фондот на работното време на контролорите на ле-
тањето и помошниците на контролорите на летањето не 
може да биде поголем од 160 часа месечно,". 

Член 2 
Во член 4 став 1 зборовите: „кој не може да биде по-

кус од 20 минути ниту подолг“ се бришат. 
Ставот 2 се брише. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Број: 3030/1 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 
Јожеф Отокар с. р. 

623. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните 

исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/79 и 53/85) и член 99 точка 5 од Законот за движењето 
и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
56/80, 53/85 и 30/80), сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈА-

,НИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИТЕ 
1. Надлежните органи што по одредбите на Законот 

за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Законот за движењето 
и престојот на странците им издаваат патни и други ис-
прави на државјаните на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика југославија и на странците, ќе ги наплатуваат об-
расците на тие исправи по следните цени, и тоа за образец 
на: 

1) пасош (личен и семеен) 
2) дипломатски пасош 
3) службен пасош 
4) заеднички пасош 
5) детски пасош 
6) патна листа 
7) патна листа за странци 
8) патни исправи за бегалци 
9) патни исправи за лица 

без државјанство 
10) лични карти за странци 
11) туристички пропусници 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за определување цените на 
обрасците на патните и на другите исправи на државјани-
те на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/87). 

100.000 динари; 
100.000 динари; 
100.000 динари; 
200.000 динари; 

70.000 динари; 
500 динари; 

200.000 динари; 
10.000 динари; 

10.000 динари; 
200.000 динари; 

1.000 динари. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

П. бр. 270-2-1/5 
29 јуни 1989 година 
Белград 

-Сојузен секретар 
за внатрешни работи 
Петар Грешиш, с. р. 

624. 
Врз основа на член 6 од Уредбата за измени и допол-

ненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошо-
ци што на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), сојузниот секретар 
за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖБЕНО 
ПАТУВАЊЕ И НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ 

ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
1. Височината на дневницата за службено патување 

на работникот, на раководниот работник и функционерот 
се утврдува во износ од 120.000 динари. 

2. Височината на надоместот на трошоците поради 
одвоен живот од семејството на работникот, на раковод-
ниот работник и на функционерот се утврдува во износ од 
1,000.000 динари. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јули 1989 година. 

Бр. 7-8483/1 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Звошмвр Земан, с. р. 

625. 
Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 точка 9 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со одредбите на Одлука-
та за целите и задачите на заедничката монетарна полити-
ка и на заедничките основи на кредитната политика во 
1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ НА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИ-

ТИ НА БАНКИТЕ ВО 1 Ш ГОДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Народните банки на републиките и народните бан-

ки на автономните покраини (во натамошниот текст: на-
родните банки) ќе им даваат на банките краткорочни кре-
дити од примарната емисија (во натамошниот текст: реес-
контни кредити) во рамките утврдени во Проекцијата на 
монетарно-кредитиата политика за 1989 година за наме-
ните утврдени со точка 4 од Одлуката за целите и задачи-
те на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1989 година (во ната-
мошниот текст: Одлуката за целите во 1989 година). 

Со оваа одлука се утврдуваат основицата за користе-
ње на реесконтни кредити, стапките на реесконтот, начи-
нот и постапката на користење и враќање на тие кредити, 
како и другите услови утврдени со оваа одлука. 

2. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подразби-
раат банките во смисла на Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини. 
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Банките од точка 1 на оваа одлука користат реескон-
тни кредити, во смисла на оваа одлука, кај народната бан-
ка на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката. 

Југословенската банка за меѓународна економска со-
работка (во натамошниот текст: Југословенската банка) 
определени реесконтни кредити од оваа одлука користи 
кај народната банка на чие подрачје се наоѓа банката чии 
кредитиги рефинансиоа. 

3. Банки! с можат“ да користат реесконтни кредити, 
под условите од оваа одлука, ако се ликвидни и ако ги ис-
полнуваат условите во поглед на кредитната способност и 
финансиската дисциплина пропишани со Законот за бан-
ките и другите финансиски организации („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 10/89) и со Одлуката за минималните оп-
шти услови за кредитна способност на банките и другите 
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/86, 30/86 и 10/88). 

Народната банка утврдува дали банката, во смисла 
на став 1 од оваа точка, ги исполнува условите во поглед 
на кредитната способност и финансиската дисциплина, со 

Ј претходна контрола - пред користењето на кредитот од 
примарната емисија и со дополнителна контрола - во те-
кот на користењето на кредитот од примарната емисија. 

4. Банките се должни пред користењето на реескон-
тни кредити дачи поднесат на народната банка акцептен 
налог или други инструменти на обезбедување на плаќа-
њето, во смисла на член 16 од Законот за финансиското ра-
ботењ,е („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89) заради обез-
бедување на наплата на обврските по дадените кредити. 

5. Заради обезбедување контрола на користењето на 
реесконтни кредити, под условите од оваа одлука, банките 
се должни да располагаат со документацијата пропишана 
со оваа одлдука, како и со документацијата предвидена со 
други прописи. 

Под документација од став 1 на оваа точка се подраз-
бираат договорите, царинските декларации, фактурите и 
другите исправи што можат да служат како доказ за из-
вршените стоковно-парични работи на претпријатијата -
крајни корисници на кредитот. 

II. СТАПКИ НА РЕЕСКОНТ 
6. Реесконтни кредити од оваа одлука народните бан-

ки им даваат на банките во определен процент од состој-
бата на кредитите што тие банки им ги дале на претприја-
тија - крајни корисници за приоритетните намени, и тоа: 

1) во висина до 22% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на извоз на стоки и услуги 
за готово на конвертибилното подрачје; 

2) во висина до 18% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на извозот на стоки и ус-
луги на комерцијален кредит на конвертибилното пог?ач 
је; 

3) во висина до 25% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на извозот на стоки и ус-
луги на кредит во земјите во развој; 

4) во висина до 22% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на побарувањата чија на-
плата е одложена во согласност со посебен сојузен закон; 

5) во висина до 22% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале на претпријатија за кредитирање на 
извозот М опрема и бродови на кредит и изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит на конверти-
билното подрачје. 

По исклучок, за кредитирање на извозот на бродови 
преку 2000 компензирани бруто регистарски тони на кре-
дит - во висина до 30%; 

^6). во висина до 40% од состојбата на кредитите што 
Југословенската банка им ги дала на банките за рефинан-
сирање i а кредитите што банките им ги дале на крајните 
корисници за кредитирање на извоз на опрема и бродови 
на кредит и изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит на конвертибилното подрачје; 

7) во висина до 13% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за производство и подготовка на стоки и 
услуги за извоз на конвертибилното подрачје. Ако произ-
водството и подготовката на стоки и услуги се врши за из-
воз чиј рок за наплата е договорен до 30 дена, тие кредити 
банките можат да ги користат во висина до 40% од состој-
бата на дадените кредити на пртпријатијата - крајни ко-
рисници, а за производство и подготовка чиј ЈЛЗВОЗ се 
врши во прекуокеански земји во висина до 22%“по исклу-

чок за кредитирање на производството и подготовката на 
бродови преку 2000 компензирани бруто регистарски тони 
за извоз на конвептибилното подрачје, во висина до 24%; 

8) во висина до ЈЗУО ОД состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на подготовката за врше-
ње на туристички услуги на странски туристи; 

9) во висина до 15% од состојбата на кредитите даде-
ни за производство и подготовка на стоки за извоз по до-
говорени работи што се наплатуваат во готово а што ги 
финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзи-
ните афилијации и ЕУРОФНМА; 

10) во висина до 40% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на производство на пче-
ница, пченка, оризова арпа, сончоглед, соја, маслена реп-
ка, маслини, шеќерна репка и тутун; 

11) во висина до 40% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на одгледување на расен 
приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и 
овци); 

12) во висина до 40% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на гоење на добиток (гове-
да, свињи и овци) гоење на живина (пилиња, гуски, патки и 
мисирки)7 гоење на риби и производство на млеко; 

13) во висина до 56% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на сезонски залихи на оп-
ределени земјоделски и прехранбени производи од до-
машно производство од родот 1989 година, и тоа: оризова 
арпа односно ориз, маслодајни култури (сончоглед, соја, 
маслена репка, маслини и семки н^тиква), сурово масло 
за јадење, пченка, шеќерна репка, шеќер и тутун, а за зали-
хи на пченица во висина до 60%; 

14) во висина до 12% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на сезонски залихи од до-
машно производство, и тоа: трпезно грозје и јаболка во 
ладилниците, залихи на месо во ладилниците и залихи на 
млечни преработки, вклучувајќи и млеко во прав, а за за-
лихи на вино во винарските подруми од општествениот 
сектор во висина до 24%; 

15) во висина до 56% од состојбата на кредитите што 
,банките ги дале за кредитирање на стоковните резерви на 
пченка, сурово масло за јадење, шеќер и тутун, за резерви 
на меркантилна пченица во висина до 60%, а за резерви т 
други земјоделско-прехранбени производи во висина до 
16%; 

16) во висина до 12% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на производството на 
вештачки ѓубрива наменети за домашната потрошувачка 
во земјоделството; 

17) во висина до 20% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале ,за кредитирање на сезонските залихи на 
вештачки ѓубрива; 

18) во висина до 40% од состојбата на кредитите што 
банките ги дале за кредитирање на увозот на нафта иа јаг-
лен за коксирање од определени земји со кои е договорен 
клириншки начин на плаќање; 

19) во висина до 42% од состојбата на кредитите што 
банките'ги дале за кредитирање на увоз на старо железо и 
слабеви од определени земји со кои е договорен клирин-
шки начин на плаќање. 

Реесконтни кредити од став 1 на одредбите од 1 до 9 
на оваа точка може да користи и Воениот сервис врз осно-
ва на состојбата на кредитите дадени на претпријатија кои 
произвеле вооружување и воена опрема и на воени устано-
ви, ако тоа кредитирање се однесува на извршувањето на 
меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, за што оцена дал Сојузниот извршен 
совет. 

Под состојба на кредитите на банките, во смисла на 
оваа точка, се подразбира книговодствената состојба на 
тие кредити, намалено за износот на втасаните а нена-
платени кредити. 

III. ОСНОВИЦА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЕСКОНТНИ-
ТЕ КРЕДИТИ 

1. Кредити ш банките за кредитирање на извоз на стоки и 
услуги 

7. Основица за користење на реесконтни кредити од 
точка 6 одредба под 1) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на извоз на сто-
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ки и услуги за готово, под услов овие кредити да се напла-
туваат во согласност со роковите за наплата на извозот на 
стоки и услуги и крајниот рок за враќање на тие кредити 
,да не'подолг од 60 дена. 

v Кредитите од оваа точка .банките им ги даваат на 
претпријатијата врз основа на исправа за извршен извоз 
на стоки, што ја заверила царинарницата (извозната ца-
ринска декларација) и исправа за извршените услуги на 
странски нарачувачи (фактура, ситуација односно заклуч-
ница, договор со странски нарачувач од кои можат да се 
утврдат висината, динамиката и начинот на плаќање на 
извршените услуги, договор Склучен меѓу домашна турис-
тичко-патничка агенција и угостнтелско-хотелска органи-
зација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во 
поглед на користењето на тој кредит кај банката и друга 
документација од која може да се утврди износот на поба-
рувањата од странство), како и друга извозна документа-
ција. 

Царинската декларација од став 2 на оваа точка, во 
која се наведени две или повеќе претпријатија учесници во 
извозната работа, се заменува со спецификацијата за ко-
ристење на кредитот што ја заверува народната банка 
надлежна според седиштето на носителот на извозната ра-
бота, во онолку примероци колку што има учесници во из-
возната работа, и тоа со заверка на секој примерок покрај 
називот на учесникот на кој се однесува примерокот на 
спецификацијата. Таа спецификација, покрај останатите 
битни елементи содржани во царинската декларација, 
содржи: попис на учесниците во таа извозна работа, износ 
на девизното побарување што припаѓа и динарската про-
тиввредност на секој учесник и клаузула дека царинската 
декларација наведена во спецификацијата е поништена и 
направена неважна за користење на кредитот. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точ-
ка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите 
што банките им ги даваат врз основа на договор за произ-
водство на опрема и бродови на извоз и договор за врше-
ње на услуги во странство, и тоа: 

- до висина на вредноста на одделна завршна фаза, 
ако со договорот е предвидено плаќање по фази, со тоа 
што ова плаќање да втасува во рокот од став 1 на оваа 
точка; 

- до висина на договорените аванси, ако со договорот 
е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да вта-
сува во рокот од став 1 на оваа точка, почнувајќи од денот 
на давањето на кредитот, од страна на банката, и неговата 
наплата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна 
кооперација на домашно претпријатие, со пресметка пре-
ку контокорентна сметка, може да се кредитира само до 
висината на побарувачкото салдо на домашното претпри-
јатие, врз основа на извештаите заверени од народната 
банка со рок до 60 дена, со тоа што висината на кредитот 
да се усогласува врз основа на месечниот извештај. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразби-
раат зделки од член 57 ,на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 
38/86, 67/86, 43/87 и 87/87). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка по-
чнуваат да течат од денот на извршеното царинење на 
стоките односно од денот на извршувањето на услугите, 
согласно со Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 66/85,72/86ft 3/88 и 59/88) и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

Под ден на наплата од оваа точка се подразбираат, 
во смисла на Законот за девизното работење, денот кога 
девизите се уплатени во корист на сметката на банката ов-
ластена за работи со странство односно денот кога е из-
вршено царинење на стоките што се увезуваат при надво-
решнотрговски работи кај кои извозот се наплатува со 
увоз на стоки и услуги. Ако на претпријатието му е одоб-
рено држење на девизи во странство, за ден на наплатата 
се смета денот кога износот на девизите е одобрен на 
сметката на претпријатието во странство. 

Крајниот рок за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од седум дена од денот 
кога е извршена наплата на побарувањата од странство. 

8. Основица за користење на реесконтниот кредит од 
точка 6 одредби под 2) и 3) на оваа одлука претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за извоз на стоки и услуги 
на комерцијален кредит и за извоз на стоки и услуги на 

кредит во земјите во развој, под услов рокот за користење 
на тие кредити да не трае подолго од: 24 месеци за извоз 
на сериска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошу-
вачки блага, и од шест месеци за извоз на други стоки, 
сметајќи од денот на почетокот на користењето на креди-
тот кај банката. 

Кредитите од ова точка банките им ги даваат на 
претпријатијата врз основа на исправите за извршениот 
извоз на стоки што ги заверила царинарницата, договори-
те со странски купувачи од кои можат да се утврдат видот 
на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, ро-
ковите и начинот на враќање на овие кредити и соодветни-
те хартии од вредност - ако со договорите со странските 
купувачи се предвидени такви хартии. 

Под кредити од оваа точка се подразбираат и креди-
тите за кредитирање на извоз во рамките на кредити ете 
аранжмани склучени со банки од земјите во кои се извезу-
ваат стоките. 

9. Основица за користење на реесконтни кредити од 
точка 6 одредба под 4) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајни корисници за кредитирање на побарувањата 
чија наплата е одложена врз основа на посебен сојузен за-
кон. 

10. Основица за користење на реесконтни кредити од 
точка 6 одредби под 5) и 6) на оваа одлука претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за кредитирање на извозот 
на опрема и бродови на кредит и изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит на конвертибшшото 
подрачје. 

Основица за користење на реесконтни кредити од 
оваа точка од страна на Југословенската банка претставу-
ва книговодствената состојба на кредитите што Југосло-
венската банка им ги дала на банки за рефинансирање на 
кредити, што банките им ги дале на крајни корисници за 
Кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и 
изведување на инвестициони работи во странство на кре-
дит на конвертибилното подрачје. 

11. Основица за користење на реесконтни кредити од 
точка 6 одредба под 7) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на производ-
ството и подготовка на стоки и услуги за извоз на конвер-
тибилното подрачје, под услов крајниот рок за враќање на 
тие кредити да не е подолг од три месеци. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките им ги да-
ваат на претпријатија - производители на стоки и услуги 
за извоз, врз основа на пријава за склучен договор за из-
возни работи што ја заверила надлежната народна банка 
- кога производителот на стоки за извоз е непосреден из-
возник односно врз основа на договор склучен со извозник 
кој претходно склучил договор со странски нарачувач -
кога производителот на стоки не е непосреден извозник. 

По исклучок за работите за кои однапред не се склу-
чуваат договори за извозни работи, кредитите од оваа точ-
ка банките можат да ги даваат и врз основа на друга доку-
ментација, со која се обезбедува дека кредитираните стоки 
и услуги ќе бидат стварно извезени. Под друга документа-
ција, во смисла'на оваа одредба се подразбираат: подато-
ците за извозот извршен во претходната година, планот за 
извоз во тековната година и извештаите за тој извоз из-
вршен во претходното тримесечје. 

Покрај документацијата од став 3 на оваа точка, што 
банките задолжително ја прибавуваат од корисникот бан-
ката може, по потреба, да бара од корисникот да и поднесе 
и друга документација со која се докажуваат трошоците, 
структурата, обемот и динамиката на вложувањето во 
производството и подготовката на стоки и услуги за из-
воз. 

Рокот за враќање на кредитите од dfeaa точка може да 
се договори во траење подолго од три месеци, но не под-
олго од рокот за технолошкото траење на процесот на 
производството, односно подготовката на стоките за из-
воз, со тоа што вкупниот рок за враќање на тој кредит да 
може да изнесува, и тоа: 

- до шест месеци - ако технолошкиот процес на про-
изводството односно подготовката на стоки за извоз трае 
подолго од три месеци; 

- до 12 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти, од-
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носно серии и опрема и други стоки чиј технолошки про-
цес на производството трае подолго од 6 месеци; 

- до 24 месеци - ако е во прашање производство на 
крупна опрема и бродови преку 2000 компензирани бруто 
регистарски тони, чиј технолошки процес на производ-
ство^ трае подолго од 12 месеци. 

12. Основица за користење на реесконтни кредити од 
' точка 6 одредба под В) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на подготовката 
за вршење на туристички услуги на странски туристи, под 
услов крајниот рок за враќање на овие кредити да не е 
подолг од три месеци. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, рокот за враќа-
ње на кредитите може да се договори во траење подолго 
од три месеци, со тоа што тој рок да може да изнесува нај-
многу: ѕ 

- седум месеци за кредити дадени во декември; 
- шест месеци за кредити дадени во јануари; 
- пет месеци за кредити дадени во февруари, март и 

октомври; 
- четири месеци за кредити дадени во април и ноем-

ври. ^ ч 
Кредитите од оваа точка Банките им ги даваат на ту-

ристички и угостителски претпријатија, и тоа: врз основа 
на договорите склучени со странски нарачувани, непосред-
но или со посредство на домашна туристичко-патничка 
агенција или други исправи од кои се гледа дека креднти-
раното подготвување на туристичките услуги ќе се реали-
зира со вршење на услуги на странски туристи. 

Во состојбата на кредитите од оваа одредба не можат 
да влегуваат кредитите што банките ги даваат за рекон-
струкција, адаптација и проширување на самите сместу-
вачки капацитети - угостителските објекти. 

13. Основица за користење на реесконтните кредити од 
точка 6 одредба под 9) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на производ-
ството и подготовка на стоки за извоз што се наплатуваат 
во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за 
обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИМА, 
под услов рокот за враќање на кредитот да не е подолг од 
две години. 

Кредитите од оваа точка банките им ги даваат на 
крајните корисници врз основа на договор со странски ку-
пувач и докази дека договорената работа ја финансираат 
меѓународни финансиски организации од став 1 на оваа 
точка. 

2. Кредита на банките за креднтврѕ^ на намени во облас-
та на земјоделството 

14. Основица за користење на peeсконтни кредити од 
точка 6 одредба под 10) на оваа одлука претставува книго-
водствена состојба на кредитите што банките им ги дале 
на крајните корисници за кредитирање на производство 
на пченица (меркантилна и семенска) пченка (меркантил-
на и семенска), оризова арпа, сончоглед (меркантилен и 
семенски), соја, маслена репка, маслини, шеќерна репка и 
тутун, врз основа на самоуправна спогодба, односно дого-
вор за производство и испорака склучени со претпријатија 
што се занимаваат со преработка или доработка на тие 
производи и врз основа на договори склучени со дирекци-
јата односно, со друга организација за резерви на прехран-
бени производи за производство на меркантилна пченица. 

Роковите за враќање на кредитите на банките од оваа 
точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи 
од денот на почетокот на нивното користење и не можат 
да преминуваат: за маслена репка - 31 јули, за сончоглед и 
соја - 31 октомври, за маслини - 31 декември, за оризова 
арпа - 30 ноември, за пченка - 15 декември и за шеќерна 
репка - 31 декември 1989 година, за тутун - 31 март 1990 
година, за пченица од родот 1988/89 ^ 15 август 1989 годи-
на, а за пченица од родот 1989/90 година - 15 август 1990 
година. 

Кредитите за производството на семенска пченица, 
семенски сончоглед и семенска пченка банките ги даваат 
врз основа на самоуправна спогодба, односно договор за 
производство и испорака склучени меѓу производителски 
претпријатија и претпријатија што се занимаваат со пре-
работка односно доработка и промет на тие производи. 

Кредитите од оваа точка банките им ги даваат на 
претпријатија за договорено производство на определени 

земјоделски производи од општествениот сектор на земјо-
делството и за производството на здружените земјоделски 
производители за произвоство во кооперација со индиви-

дуалните производители. 
15. Основица за користење на реесконтни кредити од 

точка 6 одредба под 11) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на одгледување 
на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, 
свињи и овци) врз основа на договор за одгледување на ра-
сен приплоден подмладок склучен меѓу претпријатието -
одгледувач и претпријатието што ги презема приплодни-
те грла во своето основно стадо, односно извод од регис-
тарот и матичните книги за одгледување на приплоден 
подмладок. Договорите односно изводите од регистарот и 
матичната книга мораат да бидат заверени од страна на 
сопствените зоотехнички служби и надлежната регионал-
на односно републичка селекција служба. 

Под претпријатија од оваа точка се пдразбираат 
претпријатијата и задружните организации кои се регис-
трирани за одгледување на расен приплоден подмладок 
во сточарството во сопствени објекти и во објекти на ин-
дивидуални земјоделски производители. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, не можат да бидат подолги од: 18 месеци за од-

„ гледување на говеда, 10 месеци за одгледување на овци и 7 
-месеци за одгледување на свињи. 
j 16. Основица за користење на реесконтни кредити од 
точка 6 одредба под 12) на оваа одлука претставува книго-
водствената состојба на кредитите што банките им ги да-
ле на крајните корисници за кредитирање на гоење на до-
биток (говеда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, 
гуски, патки и мисиркн), гоење на риба и за производство 
на млеко врз основа на самоуправна спогодба односно до-
говор за производство и испорака склучени меѓу произво-
дителски претпријатија и претпријатија кои се занимаваат 
со преработка и промет на тие производи. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето, не 
можат да бидат подолги од: 12 месеци за гоење на говеда, 
6 месеци за гоење на свињи, овци и риби, 2 месеци за гоење 
на живина и еден месец за производство на млеко. ^ 

17. Основица за користење на реесконтните кредити 
од точка 6 одредба под 13) на оваа одлука, претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
гџ дале на крајните корисници, за намените од таа одред-
ба, и тоа: 

4) за залихи на меркантнлна пченица - на претприја-
тијата и земјоделските задруги кои во својот состав имаат 
мелници; 

2) за залихи на меркантилна пченка - на претпријати-
јата што се занимаваат со одгледување на расен припло-
ден подмладок во сточарството, гоење на добиток, живина 
и риби, како и со индустриска преработка односно со до-
работка на пченката; 

3) за други залихи - на претпријатија што се занима-
ваат со преработка односно доработка и со промет на го-
лемо на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките ги даваат 
под услов со договорот за кредит со претпријатието од-
носно со задругата да е предвидено враќање на кредитот 
во согласност со динамиката на потрошокот или со реали-
зацијата на залихите. Банките што ги даваат овие кредити 
се должни со корисниците да договорат нивна обврска ди-
намиката на потрошокот односно реализацијата на зали-
хите да ја усогласуваат со потребите на единствениот југо-
словенски пазар, со тоа што крајните рокови за враќање 
на кредитите, да не се подолги: 

1) од 12 месеци - за залихите на пченица, оризова ар-
па односно ориз, пченка, маслодајни растенија односно 
сурово масло за јадење и шеќерна репка и шеќер, и да не 
го преминуваат: за пченицата - 31 јули, за маслодајните 
растенија - суровото масло - 30 септември, за оризовата 
арпа - оризот, пченката и шеќерната репка - шеќерот - 31 
октомври 1990 година; 

2) од 8 месеци - за залихите на семенска пченица, се-
менски сончоглед и семенска пченка и да не го преминува-
ат: за пченицата - 31 јануари, а за пченката и семенскиот 
сончоглед - 31 мај 1990 година; 

3) од 15 месеци - за залихите на тутун и да не го пре-
минуваат 31 мај 1991 година. 
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18. Основица за користење на реесконтните кредити 
од точка 6 одредба под 14) на оваа одлука, претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на тајните корисници за кредитирање на залихи-
те на месо во ладилници, залихите на млечни преработки, 
вклучувајќи го и млекото во прав, сезонските залихи на 
грозјето за јадење и на јаболката во ладштици и залихите 
на вино во винарските подруми на општествениот сектор. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа 
точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитите, не можат да бидат подолги: 

1) од 3 месеца - за месото во ладилници и за млечни-
те преработки, вклучувајќи го и млекото во прав; 

2) од 6 месеци - за грозјето за јадење и Јаболката во 
ладилници со тоа што да не го преминуваат 30 април 1990 
година; 

3) од 12 месеци - за виното во винарските подруми во 
општествениот сектор, со тоа што да не го преминуваат 
31 октомври 1990 година. 

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка 
можат да бидат: 

1) за залихите на месо во ладилници - претпријатија-
та од ^паничната индустрија и претпријатијата што се за-
нимаваат со промет на месо на големо; 

2) за залихите на млечни преработки - претпријатија-
та што се занимаваат со преработка на млеко во млечни 
производи; 

3) за залихите на грозје за јадење и на јаболка во ла-
дилници - производителските претпријатија и претприја-
тијата што се занимаваат со промет на тие производи на 
големо за количествата складирани во ладилници; 

4) за залихите на вино - претпријатијата што се зани-
маваат со производство на вино. 

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на 
кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат за-
лихите на вино што е произведено во согласност со про-
писите на републиките и автономните покраини. 

Под залихи на млечни преработки што можат да би-
дат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се 
подразбираат залихите кои по својот квалитет му одгова-
раат на пропишаниот стандард. 

19. Основица за користење на реесконтните кредити 
од точка 6 одредба под 15) на оваа одлука, претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на организациите на здружен труд односно на дру-
ги општествени правни лица за формирање на стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи од до-
машно производство што се формираат на ниво на оп-
штествено-политичките заедници, во смисла на Законот за 
основите на системот на стоковните резерви и за сојузните 
стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84 и 
34/86) и тоа за резерви на меркантилна пченица, сурово 
масло за ,јадење, на меркантилна и семенска пченка, ше-
кер, ориз и тутун, како и за резерви на други земјоделско-
-прехранбени производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка, банките ги даваат 
врз основа на фактури и договор за складирање на стоков-
ните резерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и 
складиштарот во кој, покрај другото, е предвидена и об-
врска на складиштарот на корисникот на кредитот месеч-
но да му дава податоци за состојбата на складираните 
производи. 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точ-
ка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот 
на користењето на секој поединечен износ - транша на 
одобрениот кредит. 

20. Покрај документацијата наведена во точ. 14 до 19 
на оваа одлука, Koja служи како основ за давање на кре-
дит, банките ќе обезбедат и друга документација, и тоа. 

1) договори за кредитите што банката им ги дала на 
крајните корисници посебно за секој вид производство, од-
гледување и гоење односно залихи и резерви; 

2) фактури и други исправи или изводи од книговод-
ствената состојба; 

3) месечни извештаи за количеството и вредноста на 
залихите за кои се користат кредитите. 

Банките можат да бараат од претпријатијата односно 
од другите корисници и друга документација од која со 
сигурност може да се утврди дека дадените кредити се ко-
ристат наменски и дека користењето на тие кредити во се-
кое време е покриено со соодветна вредност на производ-
ството односно со состојбата на залихите и резервите на 
определени земјоделски и прехранбени производи. 

Под соодветна вредност на производството од став 4 
на оваа точка се подразбира вредноста на извршените 
вложувања во производството и вредноста на репродукци-
ониот материјал на залихи за тоа производство. 

21/Основица за користење на реесконтните кредити 
од точка 6 одредба под 16) на оваа одлука, претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за производство на вештач-
ки ѓубрива наменети за домашна потрошувачка во земјо-
делството. Рокот на користењето на кредитите од оваа 
точка не може да биде подолг од 30 дена, почнувајќи од де-
нот на користењето на средствата по овој основ. 

22. Основица за користење на реесконтните кредити 
од точка 6 одредба под 17) на оваа одлука, претставува 
книговодствената состојба на кредитите што банките им 
ги дале на производителите на вештачки ѓубрива за сезон-
ски залихи на вештачки ѓубрива од домашно производ-
ство и тоа од 1 јуни до 31 август 1989 година и од 1 декем-
ври 1989 година до 28 февруари 1990 година. Рокот за ко-
ристење на овие кредити се смета од 1 јуни 1989 година 
односно од 1 декември 1989 година и трае зависно од ди-
намиката на формирањето и на реализацијата на сезон-
ските залихи на вештачки ѓубрива, најмалку до 90 дена, со 
тоа што не може да го премине 31 август 1989 година од-
носно 28 февруари 1990 година. 

Кредитите од точ. 21 и 22 на оваа одлука, банките им 
ги даваат на крајните корисници врз основа на следните 
исправи: 

1) на планот за производство на вештачки ѓубрива за 
определен период, што го завериле самоуправните органи 
на производителите на вештачки ѓубрива; 

2) на изводите од книговодствената состојба за коли-
чеството и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за 
кои се користат кредитите; 

3) на друга документација од која со сигурност може 
да се утврди дека дадените кредити се користат наменски 
и дека користењето на тие кредити во секое време е покри-
ено со соодветна вредност на производството односно на 
залихите на вештачки ѓубрива. 

3. Кредити на банките за кредитирање ва увозот 
23. Основица за користење на реесконтните кредити 

од точка 6 одредби под 18) и 19) од оваа одлука, претста-
вува книговодствената состојба на кредитите што банката 
им ги дале на крајните корисници за кредитирање на уво-
зот од определени земји со кои е договорен клирнишки на-
чин на плаќање, и тоа: на јаглен за кокснрање (тарифна оз-
нака на царинската тарифа 2701.191), најстаро железо (та-
рифна ознака на царинската тарифа 7204), на славови (та-
рифна ознака на царинската тарифа 7207) и на нафта (та-
рифна ознака на царинската тарифа 2709.001), под услов 
крајниот рок за враќање на тие кредити, почнувајќи од де-
нот на полагањето на динарската противвредност за плаќ 
ање на увезени стоки, да може да изнесува: 

- за увозот на старо железо, славови и јаглен за кок 
сирање до 3 месеци; 

- за увозот на нафта до 60 дена. 
Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банки-

те им ги даваат на крајните корисници под услов увозс. 
да се врши непосредно од тие земји и противвредноста не 
увезните стоки да му се плаќа на продавачот од земјите од 
кои стоките се увезуваат, без оглед преку која кореецон 
дентска банка се врши плаќање по налог на продавачот. 
доколку со спогодбата за плаќање со таа земја не е предел 
дено поинаку. 

кредитите од оваа точка банките им ги даваат на 
крајните корисници врз основа на: 

1) договор за одобрување на кредити на крајните ко-
рисници; 

2) заверена фотокопија на документот за извршеното 
полагање на динарската противвредност; 

3) заверена фотокопија на документот за извршеното, 
плаќање и на увозот на стоките; 

4) пријава за склучена у возна зделка. 
Како доказ за извршеното плаќање на увозот на ст„,-

ки се смета следната документација: 
1) копија на налогот на југословенската банка де 

странската банка за исплата на странскиот испорачува 
на стоки, и тоа: копија на налогот 1450, копија на вирман 
скиот налог заверен од страна на СОК за уплатената 
нарска противвредност кај Народната банка на Југослави-
ја за извршената дознака и копија на налогот 795 - Нело-
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за плаќање со дознака односно копија на телеграфската -
телекс дознаката ако плаќањето е извршено со телеграма 
- телекс со тоа што дополнително да се достави извод од 
кој се гледа дека му е извршена исплата на вредноста на 
стоките на странскиот добавувач; 

2) Копија на задолжувањето на банката од страна на 
Народната банка на Југославија за извршената исплата по 
акредитивот (образец 740/1) и копија на извештајот на 
Службата на општественото книговодство за уплатата на 
денарската противвредност во корист на Народната бан-
ка на Југославија, од страна на овластената банка; 

3) копија на налогот 1451 а - Извештај за исплатата 
по акредитивот на банката со кој се врши ликвидација по 
акредитивот и копија на вирманскиот налог заверен од 
Службата гна општественото книговодство со кој е из-
вршена уплата на динарското покритие во корист на ов-
ластената банка или во корист на Народната банка на Ју-
гославија, во случај кога деловната банка сама ја уплатува 
денарската противвредност во корист на Народната ван-
еса на Југославија. 

Покрај документите од став 4 на оваа точка, како до-
каз за извршеното плаќање на увозот на стоки, кај креди-
тирањето на увозот на стоки по „МГ аранжманите, за де-
лот што на странскиот испорачувач му се плаќа во готово 
- по пат на компензација, како доказ за извршеното плаќа-
ње на увозот на стоки се смета: 

- копијата на извештајот од странската банка за из-
вршената наплата врз товар на сметката за испорака на 
„М" аранжманите; 

- копијата на налогот од југословенската банка упа-
тена до странската банка за отворање на акредитив на 
странскиот добавувач; 

- копијата на налогот 1451а - Извештај за исплата по 
акредитив со ознаката „М" аранжмани на овластената 
банка со која се известува дека е извршена исплата по ак-

.,редитивот; 
- копијата на заверениот вирмански налог од 

Службата на општественото книговодство со која се до-
кажува дека е уплатена денарската противвредност по од-
носниот акредитив; 

- копијата на налогот 795 - Налог за плаќање и налог 
1450 - Налог за плаќање со дознака спрема странство и 
копијата на заверениот вирмански налог од страна на 
Службата на општественото книговодство, со која 6е до-
кажува дека е уплатена динарската противвредност под 
ознаката за плаќање во странство. 

IV. ДОГОВАРАЊЕ, КОРИСТЕШЕ И ВРАЌАЊЕ НА РЕ-
ЕСКОНТНИТЕ КРЕДИТИ 

24. Народните банки договараат со банките можност 
за користење на реесконтните кредити од оваа одлука, под 
услов банките при договарањето и користењето на тие 
кредити да ги исполнуваат пропишаните услови за кре-
дитната способност. 

Можност за користење на реесконтните кредити, во 
смисла на став 1 од оваа точка, се договара со склучување 
на еден договор, за периодот на важењето на оваа одлука. 

25. Реесконтните кредити во смисла на оваа одлука 
банките ги користат со поднесување на барање до над-
лежната народна банка, поединечно по намените наведени 
во точка 6 на оваа одлука. 

Кон секое барање за користење на ̂ есконтните кре-
дити, во смисла на став 1 од оваа точка, банката поднесува 
до народната банка и преглед на состојбата на дадените 
кредити на крајните корисници што влегуваат во основи-
цата за пресметка на користењето на реесконтните креди-
ти, во смисла на оваа одлука. 

Прегледот на кредитите од став 2 на оваа точка го 
опфаќа пописот на кредитите дадени на крајните корисни-
ци групирани по намени, со книговодствената состојба на 
тие кредити на денот спрема кој се врши пресметка на ко-
ристењето на реесконтните кредити. 

26. Народната банка врз основа на барањата и пре-
гледите од точка 25 на оваа одлука, го одобрува користе-
њето на реесконтните кредити во височина на учеството 
на реесконтните кредити од примарната емисија во креди-
тите на банките, пропишано со оваа одлука, со пренос на 
средствата на жиро-сметката на банката, за износот на не-
то зголемената можност по сите кредити од примарната 
емисија дадени под условите од оваа одлука. 

Во согласност со својата ликвидност банките можат 
користените кредити од оваа одлука привремено да ги 
враќаат. 

Во случаите на повторно користење на кредитите од 
примарната емисија од став 2 на оваа точка, банките се 
должни до надлежната народна банка да поднесат барање 
за кредит од примарната емисија, во согласност со одред-
бите на точка 25 ст. 1,2 и 3 од оваа одлука. 

27. Банките се должни секојдневно да ја усогласуваат 
состојбата на искористените реесконтни кредити со книго-
водствената состојба на кредитите на банките што прет-
ставуваат основица за пресметка на користењето на реес-
контните кредити во согласност со пропишаните стапки 
на реесконтот од оваа одлука. 

Ако поради намалувањето на состојбата на кредити-
те на банките што претставуваат ,основица за пресметка 
на учеството од примарната емисија дојде до користење 
на реесконтните кредити од примарната емисија повеќе 
одколку што е пропишано во смисла на оваа одлука, бан-
ките се должни износот на повеќе користениот кредит од 
примарната емисија, да и го вратат на народната банка 
најдоцна во рок од два работни дена од денот на настана-
тата промена во смисла на став 2 од оваа точка. 

Ако Советот на гувернерите донесе одлука за нама-
лување на стапките на реесконтот од оваа одлука, со таа 
одлука може да се утврди и рокот на усогласувањето на 
состојбата на искористените кредити од примарната еми-
сија со книговодствената состојба на кредитите на банки-
те што претставуваат основица за пресметка на користе-
њето на кредитите од примарната емисија, со тоа што тој 
рок за кредитите од точка 6 одредби под 6) и 13) на оваа 
одлука може да изнесува до 90 дена, а во залихите на вино 
од точка 6 одредба под 14) на оваа одлука - до 30 дена. 

"Банките што во периодот од ех. 2 и 3 на оваа точка не“ 
ќе ги вратат повеќе користените реесконтни кредити не 
можат да поднесуваат барања за користиш на таквите кре-
дити. 

28. Ако банката не ги намири своите обврски спрема 
народната банка по основ на користењето на реесконтни-
те кредити, во смисла на оваа одлука, народната банка ќе 
пристапи кон принудна наплата по пат на реализација на 
инструментите за обезбедување на плаќањето од точка 4 
на оваа одлука. % 

Во случај на употреба на инструментите за обезбеду-
вање на плаќањето во смисла на став 1 од оваа точка бан-
ката е должна, пред повторното користење на реесконтни-
от кредит, да и ги поднесе на народната банка инструмен-
тите за обезбедување на плаќањето од точка 4 на оваа од-
лука. 

^ На банката која нема да ги поднесе инструментите за 
обезбедување на плаќањето, во смисла на став 2 од оваа 
точка, народната банка ќе и“го запре натамошното одоб-
рувањ-е на реесконтни кредити. 

V. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
29. Пресметувањето на динарската противвредност 

на странските средства за плаќање заради утврдување на 
височината на кредитите на банките што влегуваат во ос-
новицата за користење на кредитите од примарната еми-
сија, во смисла на оваа одлука, ќе се врши, и тоа: ? 

1) за наплатување во конвертибилна валута по про-
дажниот курс утврден на претпоследниот банкарски сос-
танок на единствениот девизен пазар во месецот кој му 
претходи на месецот во кој е извршен извозот; 

2) за плаќање во клнриншкнот платен промет со при-
мена на курсот за пресметување на плаќањето утврден на 
претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот 
девизен пазар во месецот кој му претходи на месецот во 
кој настанала обврската за плаќање на царината за стоки-
те што се увезуваат; 

3) за наплатување на извозот во конвертибилна валу-
та кој се остварува во рамките на долгорочна кооперација 
на домашен производител со пресметка преку контоко-
рентна сметка, пресметувањето на дннарската против-
вредност ќе се врши по продажниот курс утврден на прет-
последниот меѓубанкарски состанок на единствениот де-
визен пазар на крајот од месецот за кој е изработен извеш-
тајот; 

4) за утврдување на височината на кредитите на бан-
ките за кредитирање на производството и подготвување 
на стоките и услугите за извоз на конвертибилното под-
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рачје што влегуваат во основицата за користење на реес-
контните кредити - тековниот курс кој важи на денот на 
поднесувањето на барањата за кредити. 

Пресметка на вредноста на производството шГ се-
зонски залихи и на резервите на земјоделски и прехранбе-
ни производи, заради утврдување на височината на креди-
тите на банките што претставуваат основица за користење 
на реесконтните кредити од оваа одлука, ќе се врши, во 
согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите 
на заедничката монетарна политика и на заедничките ос 
нови на кредитната политика во 1989 година, по пазарни-
те цени по кои се реализира откупот на тие производи. 

30. Заради правдање на користењето на примарната 
емисија, банките се должни декадно да и поднесуваат на 
надлежната народна банка извештај за состојбите на кре-
дитите на банките и на реесконтните кредити на крајот од 
секоја декада по намените од точка 6 на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на оваа точка банките ќе и“го 
поднесуваат на народната банка најдоцна во рок од 8 дена 
по истекот на декадата за која извештајот се поднесува, на 
образецот што ќе го утврди Народната банка на Југосла-
вија. 

31. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
банките ќе направат пресметка на користењето на креди-
тите од примарната емисија под условите од оваа одлука. 

Банките шт5 врз основа на пресметката од став 1 на 
ова точка ќе имаат поголем износ на искористените реес-
контаи кредити во однос на можноста за користење спо-
ред условите од оваа одлука, не можат да поднесуваат ба-
рања до народната банка за користење на кредит, се доде-
ка учеството на кредитите од примарната емисија не се 
сведе во границите на можното користење, во смисла на 
оваа одлука, 

32. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за општите услови, за начи-
нот и постапката за користење и враќање на примарната 
емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/84, 10/85 и 
32/85). 

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

О. бр. 80 
26 јуни 1989 година 
Б е л г Р а д ' Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

626. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за 

донесување на одлуки за усогласување на пензиите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 мај 1989 година се 
зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните до-
ходи на активните воени лица од соодветен чин односно 
класа. 

2. Почнувајќи од 1 јуни 1989 година, пензиите од точ-
ка 1 на оваа одлука се усогласуваат со движењето на номи-
налните лични доходи на активните воени лица така што 
се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните 
доходи на активните воени лица од соодветен чин однос-
но класа. 

3. Усогласување на пензиите според оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
нечни решенија. 

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

Бр. 57-1 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Извршниот одбор на 

Собранието на Заедницата 
на социјалното осигурување 

на воените осигуреници 
полковник, 

м-р Славко Чоколадо, с. р. 

627. 
Врз основа на член 50 став 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), сојузниот секре-
тар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
УВОЗ НА СТОКИ СПОРЕД ЧЛЕН m ОД ЦАРИНСКИ-

ОТ ЗАКОН 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на оствару-

вање на правото на увоз на суровини и репродукционен 
материјал (во натамошниот текст: стоки) без плаќање ца-
рина заради производство на стоки за извоз и документа-
цијата што е потребна за остварување на тоа право. 

2. Во увозната царинска декларација царинскиот об-
врзник во заглавјето ја запишува клаузулата: „примена на 
член 50 од Царинскиот закон“. Покрај исправите и доку-
ментацијата што се доставуваат кон увозната царинска 
декларација, царинскиот обврзник поднесува: 

1) писмена изјава од корисникот на стоките дека сто-
ките во целост ќе се употребат во производството на опре-
делени стоки за извоз чија вкупна вредност ќе биде поголе-
ма од вредноста на увезените стоки најмалку за 50%; 

2) спецификација на стоките што се “извезуваат спо-
ред тарифните броеви и тарифните ознаки од Царинската 
тарифа, со назнака на вкупната вредност на стоките во ва-
лутата во која тие стоки се извезуваат. 

3. Во извозната царинска декларација царинскиот об-
врзник во заглавјето ја запишува клаузулата: „примена на 
член 50 од Царинскиот закон - нема право на враќање на 
царината, увозните давачки и други мерки за поттикнува-
ње“. 

4. Евиденцијата што ја води Сојузната управа за ца-
рини го содржи називот на корисникот и матичниот број 
на корисникот, вредноста на увезените и вредноста на из-
везените стоки, искажани по статистичкиот курс, како и 
ефектите од ослободувањето од плаќање царина. 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за начинот на остварува-
ње на правото на увоз на стоки во смисла на член 50 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/89). 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-8617/1 
6 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии ̂  

Бранимир Зеѕсан, с. р. 

С“ОДРЖИНА 
Страна 

607. Закон за измени и дополненија на Законот за 
претпријатијата 1033 

608. Закон за измена на Законот за здружениот труд 1038 
609. Закон за измена на Законот за службата во воо-

ружените сили 1038 



Страна 1060 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 јули 1939 

Страна 
610. Закон за обезбедување средства за додат-

ниот влог на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Африканскиот фонд за 
развој по повод Петтото општо пополнување 
на средствата на тој фонд — 1038 

611. Закон за измени и дополненија на Законот за 
основите на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата 1039 

612. Закон за измени на Царинскиот закон 1044 
613. Закон за гаранција на федерацијата за обврски-

те на Фондот за финансирање на зголемување-
то на вработеноста во недоволно развиените и 
изрази! о емиграционите подрачја на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија , 
по заемот од Фондот за реинтеграција на Ев-
ропскиот совет 1044 

614. Закон за обезбедување средства на федерација-
та на име влог на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Четвртото општо 

- пополнување на капиталот на Африканската 
банка за развој 1045 

615. Закон за измени и дополненија на Законот за 
банките и другите финансиски организации - 1046 

616. Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на средствата за поттикнување на технолошки-
от развој на Југославија за 1988 година : - 1050 

617. Одлука за дополнение на Одлуката за форми-
рањето, делокругот и составот на Комисијата 
на Собранието на СФРЈ за следење на извршу-
вањето на Програмата на мерки и активности 
за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од Косово, побрзо враќање на оние 
што го напуштиле и доаѓање на сите кои сака-
ат да живеат и работат на Косово 1050 

Страна 
618. Одлука за усвојување на Одлуката за основање 

на Југословенска банка за меѓународна еко-
номска соработка 1051 

619. Одлука за потврдување на Завршната сметка и 
на Извештајот за работењето на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1988 година 1051 

620. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката монетарна 
политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1989 година 1051 

621. Заклучоци на Соборот на републиките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ за Програмата 
на мерките на економската политика за 1989 
година 1052 

622. Правилник за измени на Правилникот за трае-
њето на смените, траењето на непрекинатата 
работа и должината на дневниот одмор на кон-
тролорите на летањето и помошниците на кон-
тролорите на летањето 1053 

623. Решение за определување на цените на обрас-
ците на патните и другите исправи на државја-
ните на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и на странците 1053 

624. Решение за височината на дневницата за 
службено патување и за надоместот на троше-
в т е поради одвоен живот од семејството 1053 

625. Одлука за условите за давање реесконтни 
кредити на банките во 1989 година 1053 

626. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 1059 

627. Упатство за начинот на остварување на право-
то на увоз на стоки според член 50 од Царин-
скиот закон 1059 
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