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1. 
Врз основа на член 12 од Уставниот закон за спрове-

дување на Амандманите IX до XLVII на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 70/80), а во врска со член 356 од Уста-
вот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМ-
НУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 

УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1989 ГОДИНА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 

се ослободени од плаќање царина по одредбите на чл. 25 
до 30 и на стоките на чиј увоз не се плаќа царина согласно 
со член 50 од 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), односно на стоките за кои царина се плаќа по 
снижена стапка според одредбата на член 30 од Царински-
от закон, во 1989 година посебна давачка за израмнување 
на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа во 
висина од 10% од царинската основица. 

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на сто-
ките на кои според меѓународните договори не се плаќа 
царина, а што Југославија ги има потпишано и ратифику-
вано. 

2. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки не се плаќа: 

1) на увоз на суровини што се увезуваат за домашни 
потреби а кои се предвидени со Проекцијата на потребите 
за одделни видови енергија во 1989 година и со региона-
лен распоред на увозот. 

При поденсувањето на пријави за склучен договор за 
увоз на суровини од став 1 на оваа точка, увозникот е 
должен во таа пријава да ја стави ознаката: „Увоз во сог-
ласност со Проекцијата на потребите за одделни видови 
енергија во 1989 година“. 

По исклучок од одредбата под 1) став 1 точка 2 на 
оваа одлука, на нафтените деривати што се увезуваат над-
вор од Проекцијата на потребите за одделни видови енер-
гија во 1989 година не се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезени стоки ако 
тие деривати се увезуваат заради рамномерно и под еднак-
ви услови за снабдување на пазарот со нафтени дривати, 
односно заради повторен извоз. За тоа дали е во прашање 
увоз заради рамномерно и под еднакви услови за снабду-
вање на пазарот со нафтени деривати мислење дава сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на стопан-
ството; 

2) на увоз на готови лекови што не се произведуваат 
во земјата; 

3) на увоз на суровини што не се произведуваат во зе-
мјата а служат за производство на лекови, суровини и реп-
родукционен материјал за производство на дијализатори, 
средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и 
детерџенти; 

4) на увоз на руда и концентрати од следните тариф-
ни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 , 2 3 

25.19 Природен магнезиум карбонат 
(магнезит); електростопен магне-
зит; синтермагнезит со содржина 
или без содржина на мали количи-
ни на други оксиди додадени пред 
синтерирањето; други оксиди на 
магнезиум, чисти или нечисти 

2519.10 - Природен магнезиум карбонат 
(магнезит) 

Ех. 
Суров магнезит 

2519.90 - Друго: 
2519.902 синтермагнезит 

26.01 Руди на железо и концентрат^ 
вклучувајќи и пржени пирити на 
железо: 

2601.1 - Руди на железо и концентрат^ 
освен пржени пирити на железо: 

2601.11 - - неагломерирани: 
2601.112 преку 42% Fe до 60% Fe 
2601.119 преку 60% Fe 

26.03 2603.00 Руди на бакар и концентрати: 
26.06 2606.00 Руди на алуминиум и концентра-

ти: 
2606.001 боксит 

26.07 2607.00 Руди на олово и концентрати: 
2607.002 концентрат!! 

26.08 2608.00 Руди на цинк и концентрати: 
2608.002 концентрат 

26.10 2610.00 Руди на хром и концентрати: 
2610.001 до 28% хром 
2610.002 преку 28% хром 

26.17 Други руди и концентрат^ 
2617.10 - Руди на антимон и концентрати 

5) на увоз на целулоза и на целулозно дрво од следни-
те тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тари-
фа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

44.03 Дрво необработено со кора или 
без кора или белика или грубо об-
работено (учетворено): 

4403.20 - Друго, четинарско: 
4403.203 целулозно 
4403.9 - Друго: 
4403.91 — од даб: 
4403.912 целулозно 
4403.92 од бука: 
4403.922 целулозно 
4403.99 - - друго: 
4403.992 целулозно дрво од други 

цврсти широколисници 
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47.01 

47Ј02 

47.03 

47.04 

47.05 
47.06 

4403.994 
4403.996 

4701.00 

4702.001 

4703.1 
4703.11 
4703.3 
4703.21 

4704.1 
4704.11 
4704 2 
4704.21 
4705.00 

4706.9 
4706.91 
4706.92 

целулозно дрво од топола 
целулозно дрво од други ме-
ки широколисници 

Механичка дрвна целулоза (дрве-
нана) 
Ех. 
Дрвењача од четинари 
Хемиска дрвна целулоза, раствор-
лива: 

од четинари 
Хемиска дрвна целулоза, каустич-
на или сулфатна, освен растворли-
ва: 
- Небелена: 
- - од четинари 
- Полубелена или белена: 
- - од четинари 
Хемиска дрвна целулоза, сулфит-
на, освен растворлива: 
- Небелена: 
- - од четинари 
- Полубелена или белена: 
- - од четинари 
Полухемиска целулоза, дрвна 
Целулоза од други влакнести целу-
лозни материјали: 
- Друга: 
- - механичка 
- хемиска 

6) на увоз на репродукционен материјал и на алати за 
истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви, 
и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

25.23 Портланд цемент, топев цемент, 
цемент од згура, суперсулфатен це-
мент и слични хидраулични цемен-
ти, вклучувајќи обоени и во форма 
на клинкер: 

2523 2 - Портланд цемент: 
2523.211 за цементирање на нафтени и 

гасни дупчотини 
38.23 Подготвени врзивни средства за 

леарски калапи или леарски јадра, . 
хемиски производи и препарати на 
хемиската индустрија и на сродни 
индустрии (вклучувајќи ги и оние 
што се состојат од мешаница! на 
природни производи) на друго 
место неспоменати или неопфате-
ни, други производи на хемиската 
индустрија или на сродни индус-
трии, на друго место неспоменати 
или неопфатени: 

3823.40 - Подготвени адитиви за цементи, 
малтер или бетони 
Ех. 
Адитиви за нафтени и гасни дуп-

- - чотини 
3823.90 - Друго 
3823.902 средства за миење на нафтени 

и гасни дупчотини 
72.09 Сплеснати валани производи, од 

железо или нелегиран челик, ши-
роки 600 mm или поголеми, ладно 
валани (ладно редуцирани) непла-
тирани и непревлечени: 

7209.2 - Други, во котури, само ладно ва-
лани: 

7209.24 - - со дебелина помала од 0,5 mm 
7209.241 за електролитно калаисување 

7304. Цевки и шупли профили, бешавни, 
од железо (освен од леано железо) 
нил од .челик: 

7304.20 - Заштитни цевки („casing"), про-
изводни цевки („tubing") и прач-
ки за дупчење, што се користат 
при дупчење за добивање на на-
фта или на гас: 

7304.201 заштитни цевки ^надворе-
шен размер од 41/2" до 24" од 
не'рѓосувачки челик 

7304.204 производни цевки со надворе-
шен размер од 3/4" до 3 l / 2 , 
од не'рѓосувачки челик 

82.07 Изменлив алат за рачни алатки, со 
или без механички погон, или за 
машини алатки (на пример, за пре-
сување, ковање, втиснување, пресе-
чување, нарежување и врежување 
на навои, дупчење, проширување 
на отвори со стругање, со провле-
кување, со глодање), вклучувајќи 
матрици за извлекување или ек-
струдирање на метали и алат за 
дупчење на карпи и на земја: 

8207.1 - Алат за дупчење на карпи и на 
земја: 

8207.11 - - со работен дел од синтерувани 
карбиди на метал или кермет: 

8207.111 за нафтни и гасни дупчотини 
8207.12 - - со работен дел од други мате-

ријали: 
8207.121 за рударството и за нафтни и 

гасни дупчотини 

7) на увоз на земјоделски производи од следните та-
рифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и 
тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

23.01 

2301.10 

2301.20 

Брашно, прав и пелети од месо 
или од месни отпадоци од риби 
или од черупкари, мекотелци или 
други водени безрбетници непогод-
ни за човечката исхрана; џимирин-
ки: 
- Брашно, прав и пелети од месо 

или месни отпадоци; џимиринки 
- Брашно, прав и пелети од риби 

или черупкари, мекотелци или од 
други водени безрбетници 

8) на увоз на опрема и резервни делови што не се про-
изведуваат во земјата а служат за изградба на објекти за 
развој на општините на СР Србија погодени со земјотре-
сот на Копаоник во 1984 година, под услов тие објекти да 
се изградуваат врз основа на самоуправни спогодби за 
здружување на труд и средства; 

9) на увоз на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на меѓународните поморски плов-
ни патишта и на внатрешните пловни патишта; 

10) на увоз на опрема и на резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на воздушната пловидба; 

11) на увоз на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата а служат за опремување на 
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службата за безбедност на аеродромите (антидиверзиона 
и друга опрема); 

12) на увоз на суровини и репродукционен материјал 
чиј увоз се плаќа со средства од стоковни кредити од кон-
вертибилното подрачје, под услов тие суровини и репро-
дукционен материјал да се употребат во производство на 
стоки за извоз на конвертибилното подрачје. 

3. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на оваа 
одлука посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од \% на 
увоз на опрема и резервни делови што не се произведува-
ат во земјата, а се увезуваат за реализација на програмата 
за развој по основ на здружување на труд и средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, на 
територијата на САП Косово. 

4. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на оваа 
одлука посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки се плаќа по стапка од 2% на 
увоз на опрема и резервни делови што не се произведува-
ат во земјата, а се увезуваат за реализација на програмите 
за развој што се реализираат со здружување на труд и 
средства по основ на средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година, на територијата на стопан-
ски недоволно развиените републики; 

5. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки се плаќа по стапка од 3% 
на увозот на бродови за превоз на стоки, бродови за пре-
воз на патници и стоки и танкери од сите видови. 

6. По исклучок од одредбата од став 1 тонка 1 на оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки се плаќа по стапка од 4% 
на увозот на опрема што не се произведува во земјата а се 
увезува за: 

1) изградба на објекти врз основа на самоуправна 
спогодба за здружување на труд и средства за развој на не-
доволно развиените републики и Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово и неразвиените општини на СР 
Србија надвор од териториите на автономните покраини 
што се утврдени со републички прописи; 

2) изградба на клучни објекти во областа на енерге-
тиката, обоените метали и земјоделството во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово; 

3) дупчење на уран; 
4) истражување и производство на нафта и гас, како 

и за потребите на геолошкото и рударско-геолошкото ис-
тражување на минерални суровини; 

5) замена на потрошувачката на мазут и масло за 
ложење со јаглен и друго домашно енергетско гориво; 

6) потребите за изградба на објекти за производство 
на опрема што се вградува во електроенергетски објекти; 

7) потребите на фгословенските железници; 
8) потребите на југословенските ПТТ; 
9) развојот на средствата на јавното информирање; 

10) реализација на заедничките програми за унапре-
дување на производството на стоки и услуги наменети за 
извоз; 

П) производство, сепарација, гасификација, прера-
ботка и сушење на јаглен. 

7. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки се плаќа по стапка од 4% 
на увозот на опрема и делови, суровини и репродукционен 
материјал што се плаќаат од кредитите на меѓународните 
финансиски организации ако таа опрема и делови домаш-
ните производители на работите ги вградуваат во објекти-
те по работите добиени на меѓународни лицитации, од-
носно ако суровините и репродукциониот материјал до-
машните производители ги употребат во производството 
на опрема што ќе биде вградена во објектите по работите 
добиени на меѓународни лицитации; 

8. По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на оваа 
одлука на увозот на стоки што се врши по снижена царин-

ска стапка врз основа на член 50 од Царинскиот закон по-
себната давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање наувезените стоки се намалува за 50%. 

9. Посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на увозот на готови лекови 
од точка 1 одредба под 2 нема да се плаќа ако лековите ги 
увезуваат организации на здружен труд регистрирани за 
вршење на работите на надворешнотрговскиот промет на 
лекови, врз основа на одобрение на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална политика. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на суровини и реп-
родукциониот материјал од точка 2 одредба под 3 нема да 
се плаќа врз основа на потврда на Стопанската комора на 
Југославија дека суровината и репродукциониот матери-
јал не се произведуваат во земјата и врз изјава на корисни-
кот дека организацијата на здружен труд е регистрирана 
за производство на лекови, диЈализатори, средства за за-
штита на растенијата, вештачки ѓубрива, детерџенти дека 
суровините и репродукциониот материјал ќе ги употреби 
исклучиво за производство на лекови, дијализатори, сред-
ства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и детер-
џенти. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
2 одредба под 8, точка 3, точка 4 и точка 6 одредба под 1 
на оваа одлука, се плаќа по стапките од тие одредби врз 
основа на потврда на Стопанската комора на Југославија 
дека предметната опрема односно резервните делови не се 
произведуваат во земјата и потврда на надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган дека увозот се врши врз 
основа на самоуправни спогодби за изградба на објект ите 
по основ на здружување на труд и средства и по основ на 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година на територијата на САП Косово, односно на 
територијата на недоволно развиените републики, како и 
за развојот на општините во СР Србија погодени со зем-
јотресот на Копаоник во 1984 година. 

Посебна давачка за ирамнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема, од точ-
ка 6 одредба под 2 на оваа одлука се плаќа по стапката од 
таа одредба врз основа на потврда на Стопанската комора 
на Југославија дека таа опрема не се произведува во земја-
та и потврда на надлежниот покраински орган дека се ра-
боти за изградба на клучни објекти во областа на енерге-
тиката, обоените метали и земјоделството во С АЛ Косо-
во. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 на одредби под 3 до 6 на оваа одлука се плаќа по стапки-
те од тие одредби врз основа на потврда на Стопанската 
комора на Југославија дека тие производи не се произве-
дуваат во земјата. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема и резер-
вни делови од точка 2 одредби под 9, 10 и 11 и точка 6 од-
редби под 7 и 8 ќе се плаќа по стапките од тие одредби врз 
основа на потврда на Стопанската комора на Југославија 
дека таа опрема не се произведува во земјата и мислење 
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски за потребата за 
увоз на таа опрема. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опрема од точка 
6 одредба под 9 ќе се плаќа по стапката од таа одредба за 
опремата наменета за развој на средствата на јавното ин-
формирање што не се произведува во земјата а служи за 
потребите на издавањата на дневните листови чии основа-
чи се општествено-политички организации, организации 
на здружен труд што издаваат службени гласила на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, републи-
ките и автономните покраини, Југословенската радио-те-
левизија, телевизиските центри на републиките и автоном-
ните покраини и новинската агенција Танјуг, врз основа 
на потврда на Стопанската комора на Југославија дека 
предметната опрема не се произведува во земјата. 
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Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опремата од 
точка 6 одредба под 10 се плаќа по стапката од оваа одред-
ба, а в,о согласност со прописот на Сојузниот извршен со-
вет за царински контингенти. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки на увозот на опремата од 
точка 6 одредба под 11 се плаќа по стапката од таа одред-
ба во согласност со Самоуправната спогдба за долгорочна 
соработка на рудниците за јаглен, машиноградбата и елек-
троиндустријата. 

- 10. Сојузната управа за царини води евиденција за 
увозот на стоки во согласност со оваа одлука. Евиденција-
та содржи: називот на стоките, датумот на увозот, вред-
носта на увезените стоки, износот на наплатените и изно-
сот на ненаплатената посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки, називот на 
организацијата на здружен труд за која стоките се увезува-
ат, називот на републиката, односно автономната покраи-
на чија територија е седиштето на организацијата на 
здружен труд за која се врши увоз и називот на организа-
цијата на здружен труд од точка 2 одредбата под 8, точ. 3, 
4 и точка 5 одредби под 1 и 2 што здружиле средства. 

11. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1989 годи-
на. 

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

Е:п. бр. 495 
30 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

2. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за основите 

на системот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
76/88) Сојузниот извршен совет донесе 

ПРОГРАМА ПА МЕРКИ 
НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1989 
ГОДИНА 

Програмата на мерки на економската политика за ос-
тварување на Општествениот план на Југославија за пери-
одот о̂д 1986 до 1990 година во 1989 година претставува 
реализација на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година во 1989 година, како и на 
Програмата на мерки и активности за соборување на ин-
флацијата и стабилизација на стопанството, што Собра-
нието на СФРЈ ја усвои во ноември 1987 година и на Мер-
ките,за остварување на економската политика во 1988 го-
дина по 15 мај, што Собранието на СФРЈ ги усвои во мај 
1988 година. Оваа програма на мерки ги содржи активнос-
тите што Сојузниот извршен совет ќе ги презема во рам-
ките на својата надлежност односно што ќе му ги предла-
га на Собранието на СФРЈ за реализација на утврдената 
економска политика. 

Основна задача на економската политика во 1989 го-
дина ќе биде запирање и соборување на инфлацијата. Мер-
ките На економската политика што ќе се преземаат однос-
но предлагаат ќе бидат антиинфлациони и насочени кон 
соборување на инфлацијата, пред се, со заживување на 
производството, растворување на стопанството, зголему-
вање на понудата' и ограничување на побарувачката. 

Ќе се продолжи со примената на досега донесените 
мерки, во кои ќе бидат вградувани нови решенија, во сог-
ласност со реформата на стопанскиот систем и со реални-
те услови и можности за развој. Ќе се преземаат и предла-

гаат активностите за создавање на претпоставки за целос-
но функционирање на реформираниот стопански систем и 
пазарот, раст“оварување на стопанството по сите основи, 
растеж на производството и понудата и сведување на по-
трошувачката во рамките на расположливиот доход. Ќр се 
води рестриктивна монетарно-кредитна политика, ќе се 
спроведува селективна финансиска консолидација на сто-
панството и банките и ќе се води поефикасна инвестицио-
на и фискална политика. Заради постимулативна распре-
делба, ќе се предложи растежот на личните доходи по-
цврсто да се врзува за стапката на акумулативноста. Со-
јузниот извршен совет ќе покренува иницијативи за воде-
ње на активна социјална политика во условите на пазарно 
стопанисување и стимулирање на производственото ан-
гажирање на домашното и странското штедење. 

Клучни појдовни претпоставки на таквата економска 
политика се: 

- реформи во општеството, со кои се покренуваат по-
зитивни промени во општествено-економската и политич-
ката сфера, со воведување елементи на целосен пазар и па-
зарен начин на стопанисување, како и развојни и струк-
турни приспособувања; 

- продолжување на репрограмирање^ на дел од над-
ворешниот долг на земјата со владите доверители и, врз 
таа основа, создавање простор за заживување на произ-
водството, јакнење на платниот биланс и поттикнување на 
структурните промени во стопанството. 

Со економските мерки ќе се дејствува особено на: 
заживување на рентабилното производство и динамизира-
ње на производствените инвестиции во функција на струк-
турното приспособување на стопанството; натамошен 
растеж на извозот и позначително зголемување на рас-
тежот на увозот; намалување на трошоците за производ-
ство и растоварување на стопанството; јакнење на моти-
вацијата за подигање на продуктивноста на трудот со сти-
мулативна распределба на личните доходи; селективна 
економско-финансиска консолидација на стопанството и 
банките, а посебно структурно приспособување односно 
престанување на претпријатијата што не можат да ги ис-
полнат пазарните критериуми за стопанисување; реализа-
ција на програмите за социјална заштита. 

На Собранието на СФРЈ ќе му се предложи да утврди 
номинални лимити за растеж на општата и заедничката 
потрошувачка, на кредитно-монетарните агрегати и соод-
ветно насочување на номиналниот растеж на личните до-
ходи. Сојузниот извршен совет ќе презема мерки за ната-
мошна либерализација на цените и на увозот и ќе обезбе-
ди слободно функционирање на единствениот девизен па-
зар. 

Со мерките на економската политика што ќе се презе-
маат односно предлагаат во 1989 година ќе се овозможи 
формирање на пазарните услови, пазарот на стоки, оп-
штествениот капитал и работата врз основите на рефор-
мираниот стопански систем. ј 

Ќе се предложат мерки заедничките вложувања со 
странски партнери и економското ангажирање на средства 
на населението по пат на хартии од вредност да се воведат 
како нови извори на средства за развој и структурно при-
способување. 

Ќе се предложи спроведување на селективна санација 
на внатрешните долгови и финансиска консолидација за 
да се создадат услови рентабилното и перспективното 
приоизводство, во пазарните услови, да се стабилизира и 
развива. Ќе се спроведат мерки што ќе дејствуваат на јак-
нење на финансиската дисциплина. 

Економската политика и остварувањето на реформа-
та на стопанскиот систем ќе се соочуваат и со наследство-
то на непазарен економски амбиент и врз него формира-
ните делови на ^рентабилно и пазарно бесперспективно 
производство и несоодветна стопанска структура, како и 
со догматски ограничувања. Затоа за нејзино доследно ос-
тварување е неопходна општа општествена поддршка и 
ангажирање. 

На Собранието на СФРЈ ќе му се предложат измени 
на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година и измени на Долгорочниот општес-
твен план на Југославија за периодот од 1986 до 2000 годи-



Петок, 6 јануари 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 1 - Страна 5 

на, заради остварување на структурните промени и на 
ним соодветна развојна оринетација. 

' Поконкретна содржина на економската политика по 
одделни области е дадена во соодветните акти: Одлуката 
за девизната политика и проекцијата на платниот биланс 
на Југославија за 1989 година, Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката парична и емисиона политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1989 година, 
Буџетот на федерацијата за 1989 година, Законот за при-
времено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности за потрошувачка во 1989 година и во 
други законски прописи. 

Целосно и доследно спроведување на оваа програма 
ќе овозможи запирање на растежот и намалување на ин-
флацијата. Притоа, Сојузниот извршен совет тргнува од 
тоа дека во 1989 година, покрај долгорочните (структур-
ни, системски и др.) причини нема да дејствува некоја од 
непосредните причини за растежот на цените во 1988 годи-
на. 

Сојузниот извршен совет оценува дека во 1989 година 
нема да има потреба од еднократна депресијација на кур-
сот на динарот, која беше неопходна заради стабилизација 
на платниот биланс во 1988 година. 

Со оглед на остварениот степен на формирање на це-
ните според условите на пазарот, преостана значително 
помал дел од цените што треба да се либерализира. Ис-
товремено, ќе се преиспитаат и доградат заедничките кри-
териуми и елементи за формирање на цените, како што е 
предвидено со Програмата. Притоа се смета и со побавен 
растеж на цените на комуналните услуги. 

Реализацијата на оваа програма, посебно растовару-
вањето на стопанството и, врз таа основа, намалувањето 
на трошоците и селективната економско-финансиска кон-
солидација и санација на внатрешните долгови на стопан-
ството, банките и Народната банка на Југославија, особе-
но мерките за консолидација на стопански недоволно раз-
виените републики и САП Косово, намалувањето на об-
врските на сметките на федерацијата, мерките за намалу-
вање на побарувачкото салдо на клириншките сметки, от-
странувањето на недостатоците и корекцијата на методо-
логијата за Ревалоризација и доградба на спроведувањето 
на политика на реални камати, создаваат реални услови 
за побавен растеж на цените од растежот во 1988 година. 
Истовремено, со слободно дејствување на девизниот па-
зар, со либерализација на увозот и со намалување и осло-
бодување од увозните давачки и царините ќе се создаваат 
услови за поголем увоз и со тоа за стабилизација на паза-
рот и динамизирање на производството. 

Заради динамизирање на произвоството ќе се пред-
ложат и единствени мерки на заедничката економска по-
литика во агроиндустрискиот комплекс. 

I. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА 
1. Со усвојувањето на Амандманите на Уставот на 

СФРЈ и на повеќе системски закони се создадени неопход-
ни услови за дејствување на новиот пазарен стопански 
систем. Со спроведувањето на системските закони ќе се 
отвори процес на економско заздравување на стопанство-
то, подобрување на неговата ефикасност и заживување на 
стопанскиот развој врз начелата на отворено пазарно сто-
панство. 

Работата врз реформата на стопанскиот систем ин-
тензивно ќе се продолжи врз база на Амандманите на Ус-
тавот на СФРЈ и документот „Основи на реформата на 
стопанскиот систем“, што Сојузниот извршен совет го ус-
вои на крајот на октомври 1988 година, заради остварува-
ње на нејзината целосност. 

Реформата на стопанскиот систем и остварувањето 
на нова развојна ориентација заради структурни промени, 
тргнувајќи од Анализата и оцената на состојбата на сто-
панската структура на Југославија и од Основите на поли-
тиката на промени на стопанската структура на Југосла-
вија, што Собранието на СФРЈ ги усвои во јули 1988 годи-
на, претставуваат целина на неопходните, темелни проме-
ни на карактерот и начинот на стопанисување и развој. 

Утврдувањето и остварувањево на новата развојна ориен-
тација заснована врз извоз, технолошки развој и полна 
афирмација на малото стопанство, заради структурни 
промени и приспособување, се составен дел на остварува-
њето на пазарниот стопански систем. 

2. Пресудно значење имаат и создавањето на матери-
јални услови за нормално функционирање на пазарното 
стопанство и на новиот стопански систем, селективната 
финансиска консолидација на стопанството и банките, 
пред се, решавањето на внатрешните дубиози, дефицитите 
во билансите и преголемата задолженост на стопанството, 
растоварувањето на стопанството и финансиската консо-
лидација на стопански недоволно развиените подрачја. 

1) Заради финансиска консолидација на стопанство-
то: 

- е предложено решение за покритие на реализирани-
те негативни курсни разлики кај Народната банка на Југо-
славија и за плаќање на реалните камати по девизното 
штедење; 

- на деловните банки ќе им се препорача, врз селек-
тивна основа, да ги репрограмираат кредитите за обртни 
средства, вклучувајќи конверзцја на краткорочните креди-
ти во долгорочни кредити за обртни средства, така што да 
се врши Ревалоризација на главницата на долгот што се 
репрограмира, а да се отплатува каматата на ревалоризи-
раниот основен долг, при што приоритет би требало да 
имаат организациите во областа на земјоделството и сто-
панската инфраструктура; 

- тргнувајќи од потребата да се изврши консолидаци-
ја на билансот на деловните банки со отпис на товар на 
сопствените фондови со промена на рочноста на сомни-
телните побарувања врз основа на преносливите хартии 
од вредност, како и отпишување на фиктивите и дубиози-
те и реално искажување на имотниот биланс на претприја-
тијата, со еднократен отпис на дел од фиктивата на товар 
на деловниот фонд, предложени со измени во пресметков-
ниот систем. 

2) Заради растоварување на стопанството1): 
- СОЈУЗНИОТ извршен совет до крајот на јануари 1989 

година ќе ги ослободи од царина и ќе ги намали другите 
увозни давачки2) на увоз на опрема за реализација на заед-
ничките програми за извоз и на увоз на суровини, репро-
дукционен материјал и делови за вградување што ќе се 

. употребат во производството на стоки за извоз, како и на 
увоз на опрема за потребите на неразвиените републики и 
САП Косово. На стопанството и на другите корисници ќе 
им се обезбеди редовно намирување на обврските врз база 
на ревидираните права; 

- до крајот на јануари 1989 година ќе се анализираат 
правата по сонов на вонбуцетскиот биланс на федерација-
та и ќе се предложи соодветно намалување; 

- ќе се разгледа можноста дел од дефицитот на вонбу-
џетскиот биланс да се финансира со емитирање на хартии 
од вредност на федерацијата, со стимулативна камата на 
пазарот на хартии од вредност и, во согласност со тоа, ќе 
се предложат соодветни прописи; 

- ќе се анализира политиката на данокот на промет и 
ќе се предложат диференцирани стапки на данокот на про-
мет, како и мерки што ќе бидат во функција на развојот и 
стабилизацијата на пазарот. 

3) Заради финансиска консолидација на стопански не-
доволно развиените подрачја "): 

- во првото тримесечје на 1989 година ќе се пред-
4 ложат соодветни решенија за делумно подобрување на не-
поволниот степен на задолженост спрема странство на 
стопански недоволно развиените републики и САП Косо-
во; 

') На Собранието на СФРЈ му е доставен работен материјал 
„Програма на мерки за растоварување на стопанството“, КОЈ ќе се 
доработи по извршените расправи. 

2) Увозните давачки во јануари ќе се намалат со годишен 
ефект за околу 3.000 млрд динари. Ќе се разгледа можноста за ни-
вно натамошно намалување. 

На Собранието на СФРЈ му е доставен работен материјал 
„Предлог на мерки за надминување на сложената економско-фи-
нансиска ситуација на стопански недоволно развиентие републики 
и САН Косово“, КОЈ ќе се доработи по извршените расправи. 
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- до крајот на јануари 1989 година ќе се разгледа 
можноста за конверзија на краткорочните кредити за об-
ртни средства од примарната емисија во долгорочни кре-
дити за обртни средства на организациите на здружен 
труд од стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово; 

- до крајот на јануари 1989 година ќе се разгледа 
можноста за одлагање на обврските на стопански недовол-
но развиените републики и САП Косово што втасуваат во 
периодот од 1990 до 1995 година; 

- до крајот на јануари 1989 година ќе се разгледаат 
измените и дополненијата на Законот за средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, за да се обезбеди средствата наменети за 
здружување, што се уплатени, а не се здружени, сообразно 
со член 8 став 1 од Законот, до крајот на 15 март наредна-
та година по обврските од претходната година, да се пре-
творат во задолжителен заем; 

- со соодветни прописи ќе се предложи ослободување 
од плаќање на зголемените и затезните камати на дел од 
средствата што организациите на здружен труд од терито-
риите на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово ги обезбедуваат од кредити заради плаќање 
на втасаните ануитети по странски кредити, а што се јаву-
ваат како последица од ненавремено притекување сред-
ства за курсните разлики по тие ануитети. 

3. При подготвувањето и предлагањето на промени 
во правниот, а посебно во стопанскиот систем, доследно 
ќе се почитува определбата за дерегулација на општестве-
ните односи. 

Ќе се преземат мерки, во согласност со Амандманите 
на Уставот на СФРЈ, за меѓусебните односи на сојузните 
органи и органите во републиките и автономните покраи-
ни во извршувањето на сојузните закони и остварувањето 
на утврдената политика, да се зајакне нивната одговор-
ност, ажурност и ефикасност. Тоа се однесува и на актив-
носта на инспекциските и други контролно-надзорни 
служби. 

Со својата вкупна активност Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи и сојузните организации ќе придо-
несат за натамошно унапредување, развивање и јакнење 
на уставноста и законитоста. 

4. Истовремено со реформата на стопанскиот систем 
ќе се врши реформа на општествената надградба. Сојузни-
от извршен совет ќе подготви, во текот на првото полуго-
дие на 1989 година, предлог за реорганизација на рациона-
лизација на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации. Ќе се изврши рационализација и на други 
органи и организации во федерацијата, а Сојузниот из-
вршен совет, во рамките на своите надлежности, ќе препо-
рача истовремено да се спроведе и рационализација на ор-
ганите на другите општествено-политички заедници и оп-
штествено-политички организации што се финансираат 
од буџетот. 

Заради сведување на делот на потрошувачката во 
расположливи можности, неопходна е рационализација, 
односно укинување или трансформација на некои самоуп-
равни интересовни заедници и други асоцијации на сто-
панството, како и ревизија на стекнатите права што се фи-
нансираат од средствата за општи и заеднички потреби. 
Заради тоа Сојузниот извршен совет ќе им препорача на 
надлежните органи да преземат соодветни мерки. 

II. ОЖИВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

Во пазарните услови, најголемо значење за оживува-
ње на производството врз квалитативни основи има зголе-
мувањето на ефикасноста на стопанисувањето и користе-
њето на производствените фактори, зголемувањето на мо-
билност на општствениот капитал и зголемувањето на 
користењето на капацитетите и продуктивноста на тру-
дот. 

За динамизирање на производството ќе се преземат 
или предложат следните мерки и активност и: 

- за да започне процесот на поинтензивно преструк-
туирање на стопанството, Сојузниот извршен совет во те-

кот на годината ќе презема и ќе предлага меркли на те-
куштата и развојната политика со кои ќе се поддржуваат 
инвестициите во технолошки интензивно производство, 
иновирање и зголемување рентабилноста на класичното 
производство што водат кон зголемување на продуктив-
носта, кон забрзан развој на секторот на услугите и мало-
то стопанство, кон намалување на потрошувачката на ма-
теријалите и енергијата по единица производ и намалува-
ње на негативните влијанија на животната средина; 

- ќе се предложат мерки за поттикнување на заеднич-
ките вложувања со странските партнери, вклучувајќи ја и 
можноста за создавање на мешовити или странски прет-
пријатија; 

- со промените во стопанскиот систем ќе се изедна-
чат условите на работењето на малото стопанство на ин-
видуалниот сектор со условите што важат за стопанство-
то во општествениот сектор; 

- Сојузниот извршен совет ќе ја продолжи политика-
та за формирање на цените спрема условите на пазарот и 
ќе презема поефикасни мерки за спречување на монопол-
ското однесување и на други антипазарни појави; 

- со доградбата на заеднички критериуми и елементи 
за формирање на цените ќе продолжи политиката за от-
странување на диспаритетот на цените; 

- Сојузниот извршен совет, до крајот на јануари 1989 
година, врз основа на расправата во Собранието на СФРЈ 
за материјалот „Предлог на единствени мерки за заеднич-
ката економска политика во агроиндустрискиот ком-
плекс“, ќе предложи мерки за подобрување положбата на 
аграрот; 

- Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Собра-
нието на СФРЈ, до крајот на март 1989 година, мерки за 
обезбедување финансиски средства како учество за повле-
кување на странските кредити за финансирање на Програ-
мата за модернизација на магистралната пруга Јесенице-
/Сежана-Гевгелија/Димитровград. Врз основа на пред-
ложениот пропис ќе се обезбедат финансиски средства ка-
ко учество за повлекување на странските кредити за фи-
нансирање на изградбата на Автопатот братство и един-
ство и патиштата според Осимските спогодби и изградба 
и реконструкција на патиштата од интерес за целата зем-
ја; 

- со предложениот општествен договор ќе се утврдат 
изворите на средствата за одржување, реконструкција и 
изградба на патишта и ќе се обезбеди корисниците на па-
тишта од цената на горивото и надоместот при регистра-
ција да обезбедуваат средства за адекватно одржување на 
патиштата, како и од посебни извори да се обезбедуваат 
средства за проширена репродукција на патиштата; 

- Сојузниот извршен совет во Јануари 1989 година ќе 
предложи мерки за обезбедување средства за изградба на 
железничката станица ЈЖ-МАВ кај Суботица, учество во 
изградбата на инфраструктурата и на објекти за потреби-
те на сојузните органи на граничниот премин „Тунелот 
Караванке", како и средства за надомест на трошоците за 
експлоатација на пругата Титоград-Божај; 

- до крајот на март 1989 година Сојузниот извршен 
совет ќе усвои предлог-мерки за операционализација на 
задачите од Општествениот договор за утврдување на за-
едничките елементи на станбената и комуналната полити-
ка и од Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција на станбеното и комуналното стопанство.; 

- до крајот на март 1989 година Сојузниот извршен 
совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ мерки за 
поттикнување на конверзијата на југословенскиот долг во 

,динари, особено ако со тоа истовремено се обезбедуваат 
додатниот извоз на конвертибилно подрачје или нови про-
екти во земјата засновани на заедничките вложувања на 
домашните и странските лица; 

- ќе се обезбдат средства за општа туристичка инфор-
мативнр-пропагандна дејност спрема странство. Сред-
ствата ќе се ставаат на располагање во согласност со ди-
намиката на извршувањето на усвоената програма на ту-
ристичката пропаганда; 

- во рамките на постојните законски решенија ќе се 
создадат поповолни услови за продажба на домашни сто-
ки на странски лица; 



i 

Петок, 6 јануари 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 1 - Страна 7 

- ќе се продолжи со примена на продажбата на гори-
во на странски лица за бензиски бонови; 

- ќе се настојува со Договорот за усогласување на ме-
ѓусебните односи во формирањето, обновувањето и корис-
тењето на стоковни резерви за интервенции на пазарот и 
со Договорот за финансирање на Сојузните стоковни ре-
зерви да се обезбедат единствено функционирање на сто-
ковните резерви, извори на средствата за овие намени и 
јакнење на пазарните функции на стоковните резерви; 

- ќе се води политика на реално позитивни камати 
врз принципот на рамнотежна каматна стапка чија висина 
ќе се формира како цена на парите и на капиталот во сог-
ланост со пазарните услови и притоа ќе се спречува секое 
монополско или територијално договарање за висината 
на каматните стапки во рамките на банките и на други фи-
нансиски организации; 

- во согласност со определбата за спроведување на 
политиката на реално позитивни каматни стапки, Народ-
ната банка на Југославија ќе ја утврди есконтната стапка 
на Народната банка на Југославија во номиналниот месе-
чен износ. Висината на есконтната стапка ќе се утврдува 
во согласност со потребите на монетарната политика, со 
тоа што есконтната стапка не може да биде пониска од 
стапката на растежот на цените на мало остварена во пре-
тходниот месец; 

- ќе се предложи продолжување на политиката ка-
матните стапки на пласманите од примарната емисија и 
други побарувања на Народната банка на Југославија да 
се утврдуваат на нивото на ексонтната стапка; 

- покрај кредитите за одржување на ликридноста на 
банките, Народната банка на Југославија ќе им дава и кре-
дити на банките врз основа на кредитите што банките ги 
даваат за определени намени во областа на извозот и зем-
јоделството, во рамките на порастот на нето домашната 
актива на Народната банка на Југославија; 

- ќе се предложи на зголемување на приходите, од-
носно на расходите на банките да се дејствува со зголему-
вање на каматната стапка на задолжителната резерва; 

- до крајот на јануари 1989 година ќе се предложат 
системски услови за функционирање на пазарот на парите 
и на хартиите од вредност; 

- со мерките на економската политика ќе се обезбе-
дат услови за остварување на плановите и програмите за 
производството на вооружување и воена опрема; 

- ќе се преземат мерки за сузбивање на монополското 
однесување и нелојалната конкуренција на пазарот. 

Заради зголемување на увозот: 
- ќе се продолжи со либерализација на увозот, посеб-

но за производите чии цени слободно се формираат. Ќе се 
обезбеди слободен увоз на опремата, на суровини и резер^ 
вни делови што не се произведуваат во земјата, со ната-
мошно селективно намалување на царината и на увозните 
давачки; 

- ќе се обезбедат услови за континуирана работа на 
девизниот пазар; 

- ќе се продолжи со намалување на царинските и дру-
ги увозни оптоварувања за да се поттикне увозот заради 
производство; 

- царината и увозните давачки на увоз по основ на 
долгорочната производствена кооперација ќе се изедначат 
со царината и увозните давачки за редовниот увоз; 

- ќе се остварат мерки за намалување на побарувач-
кото салдо на клириншките сметки во согласност со пред-
ложената програма на мерки. Исто така ќе се овозможи 
одобрување на работите на наплатување на југословенски-
от извоз во земјите со клириншки начин на плаќање со 
увозот на тие земји, како и одобрување на работи за посре-
дување, со признавање на покривање на девизните трошо-
ци на тие работи; 

- ќе се продолжи со одобрување на посебни, царински 
и други олесненија за увоз на неопходна опрема и резер-
вни делови што не се произведуваат во земјата за објекти 
што се реализираат со здружување на труд и средства во 
стопански недоволно развиените републики и САН Косо-
во; 

- ќе се забрза наплатата на ненаплатените побарува-
ња од другите земји, особено со конверзија на тие побару-

вања во нафта, во нафтени деривати и природен гас и со 
поттикнување на увозот на стоки и услуги од тие земји; 

- заради стабилноста на пазарот на производите на 
основниот стандард на населението и заштита на живот-
ниот стандард на населението ќе се врши интервентен 
увоз, со ослободување од плаќање на увозни давачки на 
основни стоки од значење за животниот стандард. Основ-
ниот критериум за предлагање на стоки за интервентниот 
увоз ќе биде дефицитарност на стоките на пазарот и ви-
сината на цените на домашниот пазар. 

Со политиката на увозот, со заштита на домашното 
производство и со даночната политика ќе се влијае на поу-
согласени односи на понудата и побарувачката на домаш-
ниот пазар. 

Заради поттикнување на натамошниот растеж на из-
возот: 

- ќе се продолжи со водење на политиката на реални-
от курс на динарот во согласност со законот. Со полити-
ката на реалниот курс на динарот и со извозните поттик-
нувања ќе се овозможи одржување на ценовната конкурен-
тност најмалку на нивото достигнато по еднократната ко-
рекција на курсот на динарот кон крајот на мај 1988 годи-
на; 

- за кредитирање на извозот преку Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка ќе се предложи 
и федерацијата да обезбеди средства на име на основачки-
от влог. Ќе се согледа можноста на конверзија на кратко-
рочниот кредит од страна на Народната банка на Југосла-
вија во долгорочен кредит; 

- ќе се предложи конвертибилните девизни резерви 
на земјата да се одржуваат најмалку на нивото на двои-
полмесечните текушти плаќања во конвертибилни девизи 
спрема странство. 

Заради поттикнување на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики (СР Босна и Херце-
говина, СР Црна Гора и СР Македонија) и САП Косово, 
ќе се обезбеди: 

- реализација на мерките на економската политика 
што досега не се донесени од Програмата на мерки за еко-
номско-финансиската консолидација на стопанството и на 
банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово; 

- поттикнување на најбрзиот развој на САП Косово 
со реализација на мерките согласно со Општествениот до-
говор за посебни мерки за остварување на политиката на 
најбрзиот развој на САП Косово во периодот од 1986 до 
1990 година; 

- операционализација и доследно спроведување на 
мерките и активностите од Југословенската програма за 
мерки и активности за запирање на иселувањето на Срби-
те и Црногорците од Косоно, за побрзо враќање на оние 
што го напуштиле и доаѓањето на сите што сакаат да 
живеат и работат на Косово; 

- Сојузниот извршен совет, до крајот на јуни 1989 го-
дина, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ трансфор-
мација на системот за поттикнување на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и на САП 
Косово; 

- реализирање на утврдените мерки за запирање на 
релативното заостанување во стопанскиот развој на тери-
торијата на СР Србија надвор од териториите на САН. 

III. НАСОЧУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА 
Политиката во областа на потрошувачката би треба-

ло да биде насочена на усогласување на потрошувачката 
со реалните граници на остварениот доход и би се водела 
на сите нивоа - од федерацијата до општината и претпри-
јатието. 

Заради сведување на потрошувачката во реални рам-
ки: 

- Сојузниот извршен совет ќе се залага за доследно 
остварување со Одлуката за целите и задачите на заеднич-
ката парична и емисиона политика и заедничките основи 
на кредитната политика во 1989 година утврдените лими-
ти на кредитно-монетарните агрегати. Во согласност со 
рестриктивната политика на растежот на монетарните аг-
регати, растежот на паричната маса би требало да биде 
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помал од стапката на растежот на обемот на паричните 
трансакции; 

- Сојузниот извршен совет ќе презема активности 
предложениот Општествен договор за намалување на' 
учеството на средствата за општи и општествени и заед-
нички потреби во националниот доход да се донесе во 
првото полугодие 1989 година, врз основа на кој ќе се 
обезбеди ревизија на правата и на бројот на корисниците, 
така што учеството на општата и заедничката потрошу-
вачка во националниот доход во 1989 година да се сведе 
на 31%, вклучувајќи ја и вукупната потрошувачка на феде-
рацијата; 

- ќе се предложи со Законот за привремено ограничу-
вање на располагање со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересовни заедници од општествените дејност^, за по-
трошувачка во 1989 година да се обезбеди вкупните прихо-
ди на нивото на федерацијата (буџетскиот и вонбуџетски-
от биланс) да растат побавно во однос на стапката на рас-
тежот на цените на мало, односно на доходот на стопан-
ството, а растежот на приходите, за потрошувачка на ни-
вото на републиките и автономните покраини да биде 
малку побрз, но побавен од растежот на доходот на сто-
панството. Со законот ќе се создадат услови со прописите 
на републиките и автономните покраини да се овозможи 
средствата за заеднички потреби, а посебно за образова-
ние, здравство и преквалификација, во рамките на општо-
то ограничување на нивото на републиките и автономните 
покраини, да растат побрзо од средствата за општа потро-
шувачка. Со промените на механизмот на наплатата на 
приходите на општата и заедничката потрошувачка ќе се 
оневозможи формирање на вишоци на средствата за тие 
намени над нивоата утврдени за потрошувачка; % 

- ќе се предложи програма за рационализација на оп-
штествената режија на нивото на федерацијата. Ќе се пре-
испитаат правата на корисниците на средствата на буџе-
тот на федерацијата и нивното приспособување и изнаоѓа-
ње на нови извори на финансирање; 

- заради усогласување на правата со материјалните 
можности на стопанството, на Собранието на СФРЈ, до 
крајот на март 1989 година, ќе му се предложат измени и 
дополненија на прописите од областа на пензиското и ин-
валидското осигурување, заради заострување на условите 
за заминување во инвалидска пензија и преиспитување на 
стажот на осигурување кој, се смета со зголемено траење; 

- ќе се предложи до крајот на март 1989 година во 
согласност со Амандманите на Уставот на СФРЈ, да се до-
несат мерки за обезбедување трајни стабилни извори на 
финансирањето на ЈНА и на целиот систем на општона-
родната одбрана и оптшествената самозаштита; 

- ќе се предложи да се извршат измени и дополненија 
на Општествениот договор за заедничките основи и мери-
лата за самоуправно уредување на односите во стекнува-
њето и распределбата на доходот во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, за да се обезбеди пого-
лема стимулативност на системот на распоределбата на 
личните доходи, како и антиинфлационото дејство на рас-
пределбата. Со Општествените договор треба да се обез-
беди движење на личните доходи, што ќе се заснова на ме-
ѓузависност на бруто личниот доход и на стапката на аку-
мулативноста. Претпријатијата кои остваруваат стапка на 
акумулативноста поголема од гранската стапка треба да 
имаат и просечни лични доходи поголеми од гранските. 
Заради тоа ќе се утврдат појдовни големини за распредел-
ба на чистиот личен доход (бруто личниот доход по ра-
ботник и стапката на акумулативност) во републиките и 
автономните покраини и во федерацијата и начинот и кон-
тролата на нивната примена. 

Заради обезбедување соодветна социјална заштита ќе 
се преземат следните мерки: 

- со реализација на Програмата на мерки и активнос-
ти за обезбедување социјална сигурност на работните луѓе 
и граѓаните ќе се обезбеди зачувување на социјалната под-
носливост и ублажување и спречување на неповолните со-
цијални тензии и на неповолните социјални импликации 
на определени економски мерки за оние категории населе-
ние што не се во можност да обезбедат минимум социјал-
на сигурност за себе и за своето семејство; 

- со отстапување на дел од сојузниот данок на про-
мет на републиките и на автономната покраини ќе им се 
обезбеди дел од средствата за компензации за основните 
земјоделски-прехранбени производи, што се пренесуваат 
на потрошувачите; 

- ќе се преземат мерки за донесување и реализација 
на договорот за заедничките основи за уредување на ос-
тварувањето на социјално заштитните права. 

IV. ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИ-
КА ШТО ТРЕБА СА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО РЕПУБЛИКИ-

ТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
Мерките на економската политика од оваа програма 

подразбираат истовремено остварување на соодветните 
активности што треба да се преземат на нивото на репуб-
ликите и автономните покраини. Ќе му се предложи на 
Собранието на СФРЈ да им препорача на собранијата на 
републиките и на автономните покраини донесување на 
соодветни мерки: 

Во областа на аграрот: j 
- мерки за постабилни услови на стопанисување и по-

брз развој на аграрот. 
Во областа на даноците и придонесите: 
- мерки за растоварување на стопанството по основ 

на даноци, придонеси и други издвојувања од доходот; 
- мерки за зголемување на учеството на населението 

(оданочување на приходите од камати, поголемо оданочу-
вање на имотот, на приходите од имотот и прометот на 
недвижности, поголемо оданочување на луксузна потро-
шувачка и др.) во финансирањето на општите општестве-
ни и заеднички потреби, со тоа што да се намалат непос-
редните зафаќана од стопанството; 

- мерки со кои претпријатијата со технолошки ви-
шок на работници (во случаите кога тие работници не ра-
ботат) би се ослободиле од плаќање на даноци и придоне-
си (со исклучок за пензиско и инвалидско здравствено оси-
гурување) од личните доходи на тие работници; 

- мерки за воведување на посебни даночни олеснени-
ја на данокот од вкупниот приход на граѓаните на сред-
ствата што се вложуваат во производството и производ-
ствените услуги и во станбената изградба; 

- мерки со кои новите објекти, претежно наменети за 
странските туристи и производствени услуги, во првите 
три години на работа би се ослободиле од плаќање на да-
нок од доходот, односно од добивката и за развојот на 
вкупната инфраструктура; 

- мерки за ослободување од плаќање на дел од дано-
ците и придонесите од доходот на претпријатијата во ту-
ризмот во периодот вон од главната туристичка сезона; 

- мерки на даночната и кредитната политика (олесне-
ние и ослободување од плаќање на даноци од доходот за 
претпријатија што вложуват во малото стопанство, за от-
варање и почеток на работа на самостоен дуќан, вложува-
ње во опрема, реконструкција и модернизација, вработу-
вање на работниците и др.) со кои собранијата на републи-
ките и на автономните покраини и на други општествено-
-политички заедници ќе го стимулираат основањето и 
развојот на претпријатијата на малото стопанство, со оп-
штествените средства или со средствата во сопственост на 
граѓаните; 

- мерки со кои би се овозможило претпријатијата 
што вложуваат или здружуваат средства во развој на ин-
тегралниот транспорт да имаат олесненија на тие сред-
ства; 

- мерки на даночната политика за обезбедување реал-
ни извори на средствата за развој на стопанството на ин-
фраструктурата. Со намалување на даноците и придионе-
сиге од доходот би можел да се обезбеди дел од средства-
та за тие намени. 

Во областа на потровушачката: 
- мерки за интензивирање на рационализацијата на 

општествената режија во сите општествено политички за-
едници, во општествено-политичките заедници и самоуп-
равни интересни заедници. Во рамките на тоа, потребно е 
да се преиспитаат сите позиции на буџетските расходи на 
републичките и покраинските и општинските буџети и да 
ги усогласат со материјалните можности на стопанството 
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и да се намалат сите расходи на вонбуџетската потрошу-
вачка што се реализираат врз основа на одлуките на над-
лежните органи на општествено политичките заедници. 
Заради значително намалување на општата и заедничката 
потрошувачка и растоварување на стопанството потребно 
е да се изврши ревизија на постојните права, да не се вове-
дуваат нови права кои би придонеле за зголемување на оп-
товарување на стопанството, да се намали бројот на само-
управните интересни заедници, со нивното укинување или 
трансформација, да се намалат зафаќањата од стопанство-
то и за финансирање на другата потрошувачка што се реа-
лизира преку самоуправните интересни заедници во об-
ласта на материјалното производство, а особено во облас-
та на станбено-комуналната дејност; 

- измени на прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување во републиките и автономните покраини, во 
согласност со промените во сојузниот закон за основите 
на системот на инвалидско-пензиското осигурување; 

- мерки за насочување на девизното штедење ha југо-
словенските работници на привремена работа во стран-
ство и на производствените вложувања ќо земјата. 

Во областа на вработувањето: 
- да се донесат програми за преквалификација и до-

квалификација на невработените, вклучувајќи ги и работ-
ниците што остануваат без работа поради престанување 
на претпријатието или се јавуваат како технолошки ви-
шок, заради нивно повторно вработување односно распо-
редување на други работи; 

- да се воведе единствен систем на информирање во 
посредувањето при вработување во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Во станбено-комуналната област: 
- мерки на собранијата на републиките и автономни-

те покраини и на други општествено-политички заедници 
со кои ќе се продолжи политиката на реални станарини во 
согласност со програмите со кои тие ќе ја утврдат дина-
миката на зголемување на станарината, при осигурување 
субвенции за семејствата со пониски примања; 

- мерки со кои ќе се продолжи политиката на цените 
на комуналните услуги, така што тие да се доведат на ни-
во кое ќе обезбеди проста репродукција и инвестиционо 
одржување на постојните капацитети на комуналната ин-
фраструктура. 

Во областа на социјалната заштита: 
- мерки со кои ќе се продолжи со спроведувањето на 

социјалните програми што се донесени во републиките, 
автономните покраини и во други општествено-политич-
ки заедници, како и нивно постојано усогласување со на-
станатите промени и потреби; 

- мерки со кои врз основа на Договорот за заеднички-
те основи за уредување на социјално-заштитните права ќе 
се поддржи склучувањето на самоуправни спогодби поме-
ѓу носителите на определени социЈално-заштитни фун-
кции. Со тие спогодби би требало да се утврди нивото на 
социјалната сигурност, критериумите и мерилата за стек-
нување на социјално-заштитни права, постапката за ос-
тварување на тие права и воведувањето на единствена еви-
денција на корисниците на тие права; 

- во општествено-политичките зедници што не се во 
можност да обезбедат потребни средства за спроведување 
на социјалните програми треба да се договори за нивото 
на поширока солидарност во рамките на регионот, репуб-
ликата односно автономната покраина и евентуално за не-
задолжителните фондови на солидарност помеѓу заинте-
ресираните републики и автономни покраини врз принци-
пот на позајмици; 

- со измени во даночниот систем и со други мерки на 
економската политика да се обезбедат нови извори на 
средствата за задоволување на социјалните потреби на на-
селението. 

Заради потикнување на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и САП Косово: 

- во републиките и автономните покраини треба да 
се поттикнува здружувањето на труд и средства, да се от-
странуваат пречките што го отежнуваат процесот на 
здружување и да се следат ефектите од нивното спроведу-
вање. 

V. ПРОЕКЦИЈА НА ГЛОБАЛНИТЕ МАКРОЕКОНОМ-
СКИ АГРЕГАТИ 

Сојузниот извршен совет, во рамките на своите над-
лежности, ќе презема мерки на економската политика од-
носно ќе му предлага соодветни мерки на Собранието на 
СФРЈ, со чија реализација ќе се создадат услови за оства-
рување на планираната проекција на општествено-еко-
номскиот развој. Притоа ќе се предложат и ќе се преземат 
такви мерки со кои ќе се создадат услови за растеж на оп-
штествениот производ од 1,5%, при растеж на индустрис-
кото производство од 1% и на земјоделското производство 
од 6%; растежот на продуктивноста на трудот во стопан-
ството на општествениот сектор да изнесува 0,6%, бруто-
-инвестициите во основни средства 3,5%, вработеноста 
0,5%, животниот стандард 1,7% и реалните лични доходи 
по вработен во општествениот сектор на стопанството 
0,6%. 

Со предложените и преземените мерки треба да се 
овозможи вкупниот извоз на стоки и услуги да расте по 
стапка од 5,1%, на конвертибилното подрачје 5,5%, а вкуп-
ниот увоз на стоки и услуги да расте 8,2%, а увозот од кон-
вертибилното подрачје 8,0%. 

Со предложените и преземените мерки треба да се 
овозможи општата и заедничката потрошувачка1) да ос-
твари реален пад од 0,1%, при што општата потрошувачка 
би опаднала за 0,1%, а заедничката потрошувачка би се за-
држала на минатогодишното ниво. 

1) Опфатени се материјалните трошоци и инвестициите, што 
претставува околу 38% од вкупните расходи за општата и заеднич-
ката потрошувачка. Заедно со личните доходи на општата и заед-
ничката потрошувачка и со другите лични примања (инвалиднина 
и пензии со додатоци, додаток на деца, надомест на личниот до-
ход, социјални помошти и др.), што се опфатени во вкупните лич-
ни доходи, учеството на општата и заедничката потрошувачка во 
националниот доход во 1989 година ќе изнесува 31%. 

Е. п. бр. 1/89 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

3 . 

Врз основа на член 5 од Законот за средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-

бо ј на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 
став 2 точка 1 од Статутот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини (,,Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на 16. седница одржана на 15 ноември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Средствата на Фондот на федерацијата за кредити-

рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: средствата на Фондот) за 1987 година се утврдуваат 
во следните износи: 
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Републики и автономни 
покраини 

- во милиони ди-
нари -
Од тоа 

Вкупно здружу- задол-
вање на жителен 
труд и заем 

средства 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од тери-
ториите на автономните по-
краини 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

91.326,5 50.403,1 40.923,4 
38.013,4 20.979,5 17.033,9 

137.127,5 75.680,7 61.446,8 
150.785,7 119.482,5 31.303,2 

67.367,7 53.382,1 13.985,6 
13.859.0 10.981,9 2.877,1 

178.180,2 98.337,7 79.842,5 
13.580.1 7.494,9 6.085,2 

ВКУПНО: 690.240,1 436.742,4 253.497,7 

2. Републиките и автономните покраини се должни 
разликата меѓу конечниот износ на средствата на Фондот 
утврдени со оваа одлука и износот уплатен на име аконта-
ција на средствата на Фондот за 1987 година даја уплатат 
на сметката на Фондот на федерацијата во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето на оваа одлука во сила. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ,репуб-

лики и аз?едгомни покраини 
02. Бр. 715/4-88 
15 ноември 19Ѕ8 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штиглиќ, с. р. 

4. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист ,на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТО НА 
ЛЕТАЊЕТО, ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕТО ВО ДОЛГО-
ЛИНИСКИОТ СООБРАЌАЈ, ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕ-
ТО НОЌЕ, ДНЕВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, БРОЈОТ 
НА ПОЛЕТУВАЊАТА И СЛЕТУВАЊАТА ВО ТЕКОЈГ 
НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ЗА ДОЛЖИНАТА НА 
ДНЕВНИОТ ОДМОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПА-

ЖОТ НА ВОЗДУХОПЛОВ 
Член 1 

Во Правилникот за времето на летањето, времето на 
летањето во долголинискиот сообраќај, времето на лета-
њето ноќе, дневното работно време, бројот на полетува-
њата и слетувањата во текот на работното време и за 
должината на дневниот одмор на членовите на екипажот 
на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/88) во 
член 13 став 1 зборовите: „и 11" се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
VI/01 Бр. 7231/4 
21 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
д-р Драги Данев, с. р. 

5. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРО-
ВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА СВИЊИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДО-

ЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА 

1. Заради спречување внесување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на заразната болест 
везикуларна болест кај свињите, се забранува увозот од 
Република Италија во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и провозот преку територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија на след-
ните пратки на: 

1) домашни и диви свињи; 
2) семе за вештачко осеменување на свињи; 
3) свежо месо, вклучувајќи и замрзнато, од домашни 

и диви свињи; 
4) производи од месо на домашни и диви свињи, ос-

вен производи што се подложени на термичка обработка; 
5) производи по потекло од диви и домашни свињи 

наменети за фармацевтска односно индустриска употреба. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 09-7220/3 
28 декември 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

6. 

Врз основа на член 28а став 7 и член 40а точка 1 од 
Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 
61/88), Народната банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОБ-
ВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИ-

МАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 
Стапката на Ревалоризацијата на обврските и поба-

рувањата по основ на примарната емисија за јануари 1989 
година изнесува 13,4%. 

С. бр. 1 
4 јануари 1989 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковнќ, с. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за потсекретар во Сојузниот извршен 

совет м-р Петрашин Петрашиновиќ, досегашен директор 
на ООЗТ Центар за истражување на конјуктурата на Заво-
дот за истражување на пазарот. 0 

С. п. п. бр. 2051 
5 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, с. р. 

ник на сојузниот секретар за стопанство, досегашен вонре-
ден професор на Правниот факултет во Нови Сад. 

С. п. п. бр. 2053 
5 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^ с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Се назначува Мирослава Пауновиќ за советник на со-

јузниот секретар за стопанство, поранешен советник на 
сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи. 

С. п. п. бр. 2052 
5 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Се назначува проф. д-р Марија Бучкови^ за помош-

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Одлука за привремено определување на стоките 
на кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночното оптоварување на увезени стоки во 
1989 година 1 

2. Програма на мерки на економската политика за 
остварување на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1986 до 1990 година во 1989 , 
година 4 

3. Одлука за утврдување на годишниот износ на 
средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини за 1987 година 9 

4. Правилник за измени на Правилникот за време-
то на летањето, времето на летањето во долголи-
нискиот оѓѕ)браќај, времето на летањето ноќе, 
дневно^) работно време, бројот на полетувањата 
и слепувањата во текот на работното време и за 
дол^икатз-^а дневниот одмор на членовите на 
екипа“жот на воздухоплов 10 

5. Наредба за забрана на увозот во Социјалистичка' 
Федеративна Република Југославија и провозот 
преку територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на свињи и произ-
води, суровини и отпадоци по потекло од свињи 
од Република Италија 10 

6. Соопштение за стапката на Ревалоризацијата на 
обврските и побарувањата по основ на примар-
ната емисија за јануари 1989 година 10 

Назначување и разрешувања ^ - П 



Страна 12 - Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 6 јануари 1989 

НОВО! НОВО! 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА“ 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ 

ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗАКОН 

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 
Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ 

Одредбите на Законот за избор на органи на управување'' i и на други органи 
во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати 
во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат 
и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други оп-
штествени организации и здруженија на'граѓаните, така што корисно ќе им по-
служат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби. 

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјас-
нување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник 
на СР Србија“, бр. 17 од 5 мај 1988 година. 

Книгата е печатена со кирилица. 
Цена 5.000 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Ѕ к 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот парч, 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: 

/број на жиро-сметката/ 

пгппп 
Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 

/ м п . Потпис на порачувачот, 
Во , 1 9 8 - / М Л А / 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОЗИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
.Булевар војводе Мишиќа бо. 17. 


