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

ство 60802-603-21943 

БЕЛГРАД 

Среда, 6 декември 1989 

БРОЈ 79 ГОДс XLV 

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

11756; Телефакс 651-482 

1229. 
rtpi сенова на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

лна инка Ф еративна Република Југославија, Претседа-
ie:i iBoro на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гос Јавија издава 

У К А З 
ЈА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Зг 1нот за финансиското работење, што го усвои Собра-
ш го на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 де-
кември 1989 година. 

П. бр. 1103 
( . ?кември 1989 година 
Be.i град 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрмовшевс, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорнекмќ, с. р. 

З А К О Н 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИ-

НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за финансиското работење („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 26/89, 35/89 и 58/89) во член 31а 
став 4 зборовите: „договор, со колективниот договор од-
носно со законот“ се заменуваат со зборовите: „договор и 
со колективниот договор“. 

По став 4 се додаваат нови ст. 5, 6 и 7, кои гласат: 
„Одредбите од став 4 на овој член не се однесуваат на 

правните лица што исплата на бруто личните доходи 
вршат според општиот акт усогласен со заѕсонот, како и на 
делот од бруто личните доходи на работниците чиишто 
места на работа се во странство, а којшто се исплатува во 
странска валута. 

Под бруто личен доход за август 1989 година се под-
разбира исплатениот бруто личен доход за тој месец до 
влегувањето на Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за финансиското работење во сила („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/89). 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, 
правното лице кое се финансира преку самоуправна инте-
ресна заедница од општествените дејности и кое личните 
доходи ги усогласува со движењето на личните доходи во 
стопанството, може износот на исплатениот бруто личен 
доход за август 1989 година да го зголеми за износот на 
бруто личниот доход за август 1989 година, што е испла-
тен по влегувањето на Законот за измени и дополненија на 
Законот за финансиското работење во сила, а најдоцна до 
поднесувањето на периодичната пресметка за периодот ја-

н^ари-септември 1989 година, ако исплатата е извршена 
во согласност со општиот акт, општествениот договор од-
носно законот.". 

Досегашните ст. 5 до 11 стануваат ст. 8 до 14. 

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

обучувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

i230c 
врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на С“оцијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за извршување на Буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а з а 

1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година. 

П бр. 1104 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновввнек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
' ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-

ВРШУВАЊЕ МА -БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Буџетот на федерација-

та за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/89 и 
42/89) во член 3 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Придонесите на републиките и на автономните по-
краини утврдени со Измените и дополненијата на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 73/89), намалени за износот на обврските што репуб-
ликите и автономните покраини беа должни да ги уплатат 
во Буџетот за периодот јануари - октомври 1989 година, 
ќе се уплатуваат во три еднакви месечни рати, и тоа: прва-
та рата до 30 ноевмри, втората - до 31 декември и третата 
- до 5 февруари 1990 година.". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: 
„став 1 односно од став 2" се заменуваат со зборовите: 
„ех. 1, 2 и 3". 
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Член 2 
Во член 23 став 2 зборовите: „до 31 јануари“ се заме-

нува со зборовите: „до 20 февруари“. 
Став 3 се заменува со три става, кои гласат: 
„Приходите на Буџетот од царина и од други увозни 

давачки за стоките увезени до 31 декември 1989 година и 
приходите од основниот данок на промет на производи, 
на прометот остварен до 31 декември 1989 година, што ќе 
се наплатат во јануари 1990 година, се уплатуваат во Буџе-
тот до износот на вкупно утврдените изворни приходи во 
тој буџет. 

Придонесите на републиките и на автономните по-
краини во Буџетот што ќе се наплатат до 20 февруари 1990 
година и приходите од обврзниците на федерацијата што 
ќе се продадат до 5 февруари 1990 година, се уплатуваат 
во Буџетот. 

Приходите и придонесите од ст. 3 и 4 на овој член 
можат да им се распоредуваат на носителите и корисници-
те на средствата најмногу до износите што се утврдени во 
Буџетот.". 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 3 
Овој закон влегува во сшџ со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1231. 
Врз основа на член 13 од Законот за привремени мер-

ки за измени и дополненија на Законот на утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/89), сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ, ФОРМА-
ТА И АМОРТИЗАЦИОНИОТ ПЛАН НА ОБВРЗНИЦИ-
ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ1 СРЕД-
СТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ДЕЛ ОД РАСХОДИТЕ НА 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1 Ш ГОДИНА 
1. Обврзниците на федерацијата за обезбедување 

средства за покритие на дел од расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1989 година (во натамошниот текст: об-
врзници) се издаваат во апоени од 10,000.000, 100.000.000, 
1.000,000.000 и 10.000,000.000 динари. 

2. Каматата на издадените обврзници се пресметува и 
плаќа годишно, почнувајќи од 1 јануари 1990 година од-
носно од денот на продажбата до 31 декември секоја годи-
на и втасува за плаќање на 31 јануари секоја наредна годи-
на. ' . ' 

Каматата на издадените обврзници од името на феде-
рацијата ја утврдува и исплатува Народната банка на Ју-
гославија во височина на есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија зголемена за 1%. 

3. Обврзници“^ се состои од два дела. Првиот дел 
претставува обвивка на обврзницата на која се сите суш-
тествени елементи што мора да ги содржи обврзницата. 
Вториот дел претставува талон и се состои од пет камат-
ни купони врз основа на кои имателот на обврзницата ја 
наплатува каматата во рокот на втасувањето на купоните. 

4. Текстот на обврзницата ќе се печати на српскох-
рватски, хрватски книжевен, словенечки и македонски ја-
зик. 

.5. Обврзницата ја потпишува сојузниот секретар за 
финансии. 

6. Текстот на обвивката на обврзницата гласи: 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Серија Број -

Обврзница 
на доносителот 

заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година (следи ознака на номинал-
ната вредност на обврзницата од 10,000.000, 100,000.000 

1.000,000.000 и 10.000,000.000 динари), кој износ Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија ќе му го испла-
ти на доносителот на оваа обвивка на износот на кој гласи 
на 31 јануари 1995 година. 

Обврзницата е издадена на 1 — 
во Белград 

Сојузен секретар 
за финансии 

7. Текстот на задната страна на обвивката на об-
врзницата гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа ма Законот за 
'привремени мерки за измени и дополненија на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1989 година'(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7i/89). I, : 

Користењето и прометот на обврзницата сех врши 
согласно со одредбите од сојузниот закон. 

Народната банка на Југославија од името и за сметка 
на федерацијата ќе издава и продава обврзници на федера-
цијата, ќе врши пресметка и исплата на каматата и испла-
та на обврзница во роковите на втасувањето за наплата. 

Физичко лице може со обврзници да ги плаќа своите 
царински обврски. 

Правото на наплата застарува во рок од три години 
од денот на втасувањето на секој купон. 

Исплатата на номиналната вредност означена на об-
вивката на обврзницата застарува во рок од три години од 
денот на втасувањето. 

8. Текстот на каматните купони од Бр. 1 до 5 гласи: 
' Социјалистичка Федеративна Република Југославија' 

Серија — Број — 
Каматен купон број 1 

заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. Каматата се пресметува 
на номиналниот износ на обврзницата (следи номинална-
та вредност на обврзницата од 10,0(К).000, 100,000.000, 
Ѕ .000,000.000 и 10,000,000.000 динари) од 1 јануари 1990 го-
дина односно од денот на продажбата на обврзницата до 
31 декември 1990 година, во височина на есконтната стап-
ка што ја утврдува Народната банка на Југославија зголе-
мена за 1% и втасува за плаќање на 31 јануари 1991 година. 

Рок за застареност три години од денот на втасување-
то- f 

Датум на продажбата Потпис на одговорното 
(не се пополнува за об- лице и печат 
врзници што им се врачу- ' 

ваат на банките) 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија t 

Серија — — Број — 
Каматен купон број 2 

заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. Каматата се пресметува 
на номиналниот износ на обврзницата (следи номинална-
та вредност на обврзницата , од 10,000.000, 100,000.000, 
1.000,000.000 и 10,000,000.000 динари) од 1 јануари до 31 де-
кември 1991 година, во височина на есконтната стапка 
што ја утврдува Народната банка на Југославија зголеме-
на за 1% и втасува за плаќање на 31 јануари 1992 година. 

Рок за застареност три години од денот на втасување-
то. 

Социјалистичка ^Федеративна Република Југославија 
' Серија — Број. ' — - — - -

Каматен купон број 3 

заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. Каматата се пресметува 
на номиналниот износ на обврзницата (следи номинална-
та вредност на обврзницата од 10,000.000, 100,000.000, 
1.000,000.000 и 10,000,000.000 динари) од 1 јануари до 31 де-
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ќе мери 1992 година, во височина на есконтната стапка 
што ја утврдува Народната банка на Југославија зголеме-
на за 1% и втасува за плаќање на 31 јануари 19̂ 93 година. 

Рок за застареност три години од денот на втасување-
то. 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Серија : ! Број 
Каматен купон број 4 

заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. Каматата се пресметува 
на номиналниот износ на обврзницата (следи номинална-
та вредност на обврзницата од 10,000.000, 100,000.000, 
1.000,000.000 и 10,000,000.000 динари) од 1 јануари до 31 де-
кември 1993 година, во височина на есконтната стапка 
што ја утврдува Народната банка на Југославија зголеме-
на за 1% и втасува за плаќање на 31 јануари 1994 година. 

Рок за застареност три години од денот на втасување-
то. 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Серија : Број - -
Каматен купон број 5 

Бр. 7-13705/1 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

) Земан, с. р. 

публика Југославија во Демократска Народна Република 
Кореја. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
1 . ' IV - ' 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 48 
7 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ. 

д-р Јаиез Дриовшек, с. р. 

1 заради намирување на дел од расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. Каматата се пресметува 
на номиналниот износ на обврзницата (сл^ди номинална-
та вредност на обврзницата од 10,000.000, 100,000.000, 
1.000,000.000 и 10,000,000.000 динари) од 1 јануари до 31 де-
кември 1994 година, во височина на есконтната стапка 
што ја утврдува Народната банка на Југославија зголеме-
на за 1% и втасува за плаќање на 31 јануари 1995 година. 

Рок за застареност три години од денот на втасување-
то. 

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето зо „Службен лист на СФРЈ“. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од У,ставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ј.у-
гославија донесува 

У К А З ' 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР“ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕ-

МОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 

, I 
Се отповикува 
Миодраг Богиќевиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Народна Република 
Кореја. 

' : и 
Се назначува 
м-р Милан Шешлија, досегашен член на Сојузниот 

извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за бо-
речки и инвалидски прашања, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОНГОЛИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ; НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО, НАРОДИ А 

РЕПУБЛИКА МОНГОЛИЈА 

Г 
. Се отповикува 
. Димитрие Крнвокапиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Народна Република Монго-
лија. 

II 
Се назначува 
Васил ие Каси левиќ, досегашен член и секретар на 

Претседателството на Републичката конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Народна Републи-
ка Монголија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши ,овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 49 
7 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Ј а н о Дрвовшек, с. р. 

П О М И Л У В А Њ А . -
Врз основа на член 315 точка. 9 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна/Република Ју-
гославија, на седницата одржана на 22 ноември 198^ годи-
на, донесе , 

. О Д Л У К А 
- ' ЗА'ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

5 

Се ослободуваат од натамошно извршување на изре-
чената казна затвор: 

Ахмети Алит Бастри 
'Аземи Шукри-Вахедин 
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Бараку Нијази Фатос 
Бреберина Борис Александар 
Декај Фејзо Хаки 
Дани Шабан Фадил 
Ѓанај Дед Симон 
Исмани Рустем Џемаил 
Катиќ Илија Славољуб 
Ландиќ Иван Жељко 
Малсиу Шаип Исмаил 
Миљановиќ Стојан Милорад 
Петрак П аљо Владимир 
Поповац Павле Душан 
Садику Бајрам Рамиз 
Стековиќ Јосип Владислав 
Сулејмани Џамаил Фатмир 
Шабани Хамит Јахир 
Трбоевиќ Милован Бранимир 
Васовски Лазо Славе 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на изрече-

ната казна затвор: 
Алиу Нафрус Ќамил, во траење од една (1) година, 
Бајрами Сали Муадин, во траење од една (1) година, 
Демај Рецеп Риза, во траење од две (2) години, 
Фејза Џевид Шукри, во траење од една (1) година, 
Гаши Иљаз Тефик, во траење од една (1) година, 
Хоџа Раиф Зијадин, во траење од две (2) години, 
Јашари Фејзо Џевад, во траење од една (1) година, 
Јашари Ајдар Нецбедин, во траење од една (1) годи-

Јашари Ајдар Сакип, во траење од две (2) години, 
Март Јосип Андрија, во траење од две (2) години, 
Ноцај Петрит Марк, во траење од две (2) години, 
Рама Мукарем' Енвер, во траење од една (1) година, 
Суљанај Брахим Мустафа, во траење од една (1) го-

дина, 

Шабани Етем Бесим, во траење од една (1) година и 
шест (6) месеци, 

Шаља Сељим Африм, во траење од една (1) година. 
Усеини Милаим Сафет, во траење од една (1) година, 
Забељи Рушит Садик, во траење од две (2) години, 
Забељи Аслан Шаќир, во траење од една ( р о д и н а и 

neci (6) месеци, 
Зибери Бафтијар Миљаим, во траење од една (1) го-

дина, 
Зумбери Шабан Хамди, во траење од три (3) години. 

Претседателство 
ода Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

О-Број: 79 
Белград, 22 ноевмри Ѕ989 година 

Претседател, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р.' 

на, 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1229. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансиското работење 1981 

1230. Закон за измени и дополненија на Законот за 
извршувале на Буџетот на федерацијата за 
1989 година 1981 

1231. Наредба за начинот на издавање, за текстот, 
формата и амортизациониот план на об-
врзниците на федерацијата за обезбедување 
на средства за покритие на дел од расходите 
на Буџетот на федерацијата за 1989 година - 1982 
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