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736.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА
Се прогласува Законот за измени и дополненија на
Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од
1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на
седницата на Соборот на републиките и покраините од 28
јули 1989 година.
П бр. 975
28 јули 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.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986
ДО 1990 ГОДИНА
Член 1
Во Законот за средствата на Фондот на федерацијата
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр.
75/85 и 31/87) во член 5 ставот 3 се заменува со три нови
става, кои гласат:
„Републиката односно автономната покраина е
должна разликата помеѓу конечниот годишен износ на
средствата и уплатениот износ на средствата по усогласната аконтација да ја уплати во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на одлуката за конечниот годишен износ на
средствата, а разликата помеѓу усогласената аконтација
на средствата и износот на уплатената аконтација да ја
уплати во рок од 60 дена од денот на објавувањето на одлуката за усогласената аконтација на средствата.
Разликите од став 1 на овој член републиката односно автономната покраина ќе ги уплати: средствата на задолжителниот заем на сметка на Фондот на федерацијата,
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а средствата наменети за здружување - на посебната сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство во согласност со член 1 став 1 точ. 1 и 2
на овој закон.
Доколку републиката односно автономната покраина ја намири обврската спрема Фондот на федерацијата
од средства на буџетот, тие средства ќе се насочуваат и ќе
се уплатуваат во согласност со став 2 на овој член.".
Член 2
Во член 8 став 7 по зборовите: „Фондот на федерацијата“ се додаваат зборовите: „односно посебната сметка
на Фоднот на федерацијата“.
По став 10 се додаваат нови ст. 11 и 12 кои гласат:
„Организацијата на здружен труд од територијата на
републиката односно на автономната покраина која ќе
склучи самоуправна спогодба за здружување на труд и
средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за реализација на програмата за развој на територијата
на стопански недоволно развиените републики односно на
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, може да ги
користи средствата на Фондот на федерацијата што другите организации на здружен труд од територијата на таа
република односно автономна покраина ги издвојуваат во
согласност со член 1 став 1 точка 1 на овој закон, а кои немаат интерес за здружување на средства за реализација на
програми за развој со организациите на здружен труд од
стопански недоволно развиените републики односно од
Социјалистичка Автономна Покраина Косово.
Условите под кои ќе се користат средствата од претходниот став не можат да бидат понеповолни од условите
што се пропишани со член 15 на овој закон.".
Досегашниот став 11, кој станува став 13, се менува и
гласи:
„Ако организацијата на здружен труд не ја склучи самоуправната спогодба за здружување на труд и средства
од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во рок од шест месеци од денот на втасувањето на обврските за уплата на посебната сметка на Фондот на федерацијата, уплатените
средства се сметаат за задолжителен заем.".
Досегашните еп. 12, 13 и 14 стануваат ст. 14, 15 и 16.
Член 3
Во член 10 ставот 2 се менува и гласи:
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член,
средствата на Фондот на федерацијата што се формираат
во согласност со член 1 став 1 точка 2 од овој закон можат
да се насочуваат за изградба на производни и услужни капацитети на индивидуалниот сектор, како и за набавка на
опрема за наставна и научно-истражувачка рабоѓа на високошколските организации на здружен труд во согласност со приоритетите утврдени во Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалитичка Федеративна Република
Југославија.".
По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4,.кои гласат:
„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член,
средствата на Фондот на федерацијата што се формираат
во смисла на член 1 став 1 точка 2 од овој закон, а и се распоредуваат на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, можат да се користат, во согласност со Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо
враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што
сакаат да живеат и работат на Косово, за:
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(1) стимулативни лични доходи на стручните кадри
неопходни за стопанството на Социјалистичка Автономна
Покраина Косово,
(2) изградба на станови за стручните кадри неопходни ча стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за приоритетно стручните кадри во стопанството што се иселиле од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.
Средствата од став 3 на овој член ќе се насочуваат
врз основа на посебните програми што ќе ги донесе Стопанската комора на Југославија односно Сојузниот извршен совет.".
Член 4
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи:
„Член 19а
Од средствата на Фондот на федерацијата што се
формираат во согласност со член 1 став I точка 2 на овој
закон од делот што и се распоредува на Социјалистичка
Автономна Покраина Косово до 10% од средствата можат
да се насочат за реализација на намените утврдени во член
10 став 3 на ОВОЈ закон/".
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините да подготви пречистен текст на Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански
недоволно развиените републики и автономни покраини
во периодот од 1986 до 1990 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

737.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТПИС НА
СРЕДСТВАТА ОТСТАПЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧИТЕ ЗАЕДНИЦИ
Се прогласува Законот за отпис на средствата стега
пени на трајно користење на организациите на здружен
груд и на општествено-политички те заедници, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1989 година.
П бр. 1025
28 јули 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевнќ, с. р.

ЗАКОН
ЗА ОТПИС НА СРЕДСТВАТА ОТСТАПЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ
Член 1
Народната банка на Југославија, народните банки на
републиките и народните банки на автономните покраини
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ќе ги отпишат средствата отстапени на трајно користење
на организациите на здружен труд и на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: крајните корисници) со Законот за отстапување одредени средства на
организациите на здружениот труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 21/74) во износите утврдени според книговодствената состојба на 31 декември 1988 година, и тоа:
Динари
64.187.529.757
Народна банка на Југославија
Народна банка на Босна и Херцеговина 4.31L697.840
618.304.640
Народна банка на Црна Гора
6.092.689.976
Народна банка на Хрватска
1.807.433.668
Народна банка на Македонија
3.053.368.010
Народна банка на Словенија
6.574.38 L5 ДО
Народна банка на Србија
2.906.239 Л 04
Народна банка на Косово
3.284.877.440
Паро ана банка на Војводина
Член 2
Народната банка на Југославија„ народните банки на
републиките и народните банки на автономиите покраини
ќе ги о?пишат средст вата од член 1 на овој закон најдоцна
по завршната сметка за 1989 година врз товар на средствата на посебниот резервен фонд.
Член 3
Со отписот на отстапените средства во билансот на
Народната банка на Југославија м во билансите на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини се гаснат постојните побарувања по основ на отстапените средства.
Организациите на здружен труд ќе 1и водат отпишаните средства во смисла на овој закон во своето книговодство како останат општествен капитал.
Член 4
Крајните корисници на кои им се отпишуваат средствата во смисла на овој закон престануваат да плаќаат
надомест на. отстапените средства од 1 јануари 1989 година.
Чу?ен 5
Со денот кз влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за отстапување одредени средства на организациите на здружениот труд и на општествено-полит инките заедници на трајно користење
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74).
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

738.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА
ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ
ТАКСИ
Се прогласува Законот за измени на Законот за сојузните административни такси, што го усвои Собранието на
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СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1989 година.
П бр. 1026
28 јули 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.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ
Член 1
Во Законот за сојузните административни такси
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 70/78, 68/84 и 74/87)
во член 21 став 4 бројот: „400" се заменува со бројот:
Ј0ЛХХГ.
Во став 5 бројот: „1.000" се заменува со бројот:
„20.000",
Член 2
Член 23а се менува и гласи:
„Член 23а
Височината на таксата се усогласува со порастот на
трошоците за работа на сојузните органи утврдени со буџетот на федерацијата за односната година.".
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

739.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ
НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ
Се прогласува Законот за измени и дополненија на
Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на
Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1989 година.
П бр. 1028
28 јули 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
д-р Јанез Дриовгаек, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО
ПРОМЕТОТ
^лен 1
Во Законот за оданочување на производи и услуги во
прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72. 55/72,
28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81,
23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88,
27/88, 31/88 и 41/89) член 24 се менува и гласи:
„Данокот на промет на производи и услуги даночниот обврзник - правно лице го плаќа периодично, како
аконтации, и тоа по истекот на секои десет дена во месецот односно по истекот на месецот.
Даночниот обврзник од став 1 на овој член ги пресметува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет секои
десет дена во месецот на вредноста на продадените и наплатените прозводи и на извршените услуги, вклучувајќи
ја и вредноста на продадените и наплатените производи
по основ на комисиона и консигнациона продажба (наплатена реализација), и тоа во рок од пет дена по истекот на
пресметката од десет дена односно по истекот на месецот.
Под наплатена реализација од овој став се подразбира:
наплатата л продадени производи односно за извршени
услуги во готови пари и преку жиро-сметка, износите на
побарувањата што се содржани во инструменти за обезбедување на плаќањето, вредноста на производите продадени на стоковен или потрошувачки кредит, вредноста на
производите продадени за обврзници и со чекови на граѓани. Како наплатена реализација се смета и вредноста на
производите земени за сопствена крајна потрошувачка односно употреба, вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест, вредноста на
кусокот и отписот кој ги надминува дозволеното кало,
растурат, дефектот и ломот, како и вредноста на производите од точка 3 став 3 на овој член ако даночниот обврзник одбран таков начин на плаќање на аконтациите на данокот. Продажбата на производи на граѓаните се смета
како наплатена реализација без оглед на договореното
време и рок за плаќање.
Даночниот обврзник кој врши промет на производи
на мало го пресметува и го плаќа данокот врз основа на
податоците во книговодството и во вонкниговодствената
евиденција што се води по тарифни броеви и исти даночни
стапки на прометот за секоја продавница и друга деловна
единица или за сите продавници и други деловни единици,
на територијата на републиката односно на автономната
покраина, и тоа:
1) во височина на една третина од пресметаниот данок на промет од претходниот месец - ако аконтацијата
на данокот на промет се пресметува месечно врз основа на
наплатената реализација утврдена врз основа на податоците за вкупното задолжување и пописот на залихите на
крајот на секој месец;
2) во височина на една деветтина од пресметаниот данок од претходното тримесечје - ако аконтацијата на данокот на промет се пресметува тримесечно врз основа на
наплатената реализација утврдена врз основа на податоците за вкупното задолжување и пописот на залихите на
крајот на секое тримесечје;
3) во височина на вкалкулираниот данок на промет
на сите количества и видови производи што и се испорачани на продавница или на друга деловна единица заради
продажба на крајните потрошувачи;
4) врз основа на податоците за продадените производи со примена на пресметаните просечни даночни стапки
што се утврдуваат месечно односно тримесечно. Под пресметани просечни даночни стапки се подразбираат стапките утврдени од односот на вкупно вкалкулираниот обновен односно посебен данок на промет и вкупното задолжување на продавницата односно на другата деловна
единица. Така утврдените пресметани просечни даночни
стапки се применуваат на наплатената реализација секои
десет дена во месецот односно по истекот на месецот, На
овој начин не можат да се пресметуваат аконтациите на
данокот на промет на нафтени деривати;
5) врз основа на податоците за продадените производи распоредени по тарифни броеви и исти стапки на дано-
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Koi ма промет, ако тие податоци се обезбедуваат во мекаиогрлфската обработка на книговодствените податоци или
ас посебната даночна евиденција, со тоа што пресметка се
врши со примена на пропишаните или пресметаните пропишани стапки на данокот на наплатената реализација остварена за секои десет дена во месецот односно по истекот
на месецот. По исклучок, даночниот обврзник кој ја пресметува аконтацијата на данокот месечно или тримесечно
можела ја пресметува во височина на една третина ако
пресметка врши месечно односно во височина на една деветтина ако пресметка врши тримесечно.
Даночниот обврзник кој аконтацијата на данокот на
промет ја пресметува тримесечно, а уплатите на аконтацијата -зо текот на месецот ги врши во деветтини, по истекот на секој месец во пресметковниот период во кој се платени три деветтини од данокот на промет, врши кумулативно корекција на вкупно платениот данок во месецот за
растежот на цените на мало од тој месец. Оваа разлика се
уплатува најдоцна до 15-ти во месецот за изминатиот месец. Корекција на платените аконтации се врши со примена на месечен коефициент на растежот на цените на мало
во месецот за кој се платени аконтации во однос на претходниот месец. Деветтината се утврдува така што вкупни- ,
от износ на уплатениот данок по пресметката од претходното тримесечје ќе се подели на девет рати.
Даночниот обврзник кој врши промет на големо во
смисла на член 37 од овој закон, аконтациите на данокот
на промет ги пресметува и ги плаќа, и тоа:
- десетдневно во рок од пет дена по истекот на секои
десет дена во месецот односно по истекот на месецот на
вредноста на продадените и наплатените производи (наплатена реализација);
- десетдневно во рок од пет дена по истекот на секои
десет дена во месецот односно по истекот на месецот на
вредноста на продадените производи (фактурнрана реализација), ако е тоа поповолно за даночниот обврзник.
Даночниот обврзник плаќа данок на утврдениот кусок, како и на малото, растурот, ломот и дефектот поголеми од кал ото растурат, ломот и дефектот што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник во рок од три
дена од денот кога надлежниот орган на управувањето донел таква одлука. Во рок од три дека се плаќа данок кај земањето производи за сопствените потреби односно за сопствена употреба на производи подложни за плаќање данок
според овој закон и при давањето производи без надомест
(подарок и сл,).
Даночниот обврзник кој врши услуги ги плаќа аконтациите на данокот на надоместите за услуги во рок од
пет дена по истекот на секои десет дена во месецот односно по истекот на месецот на сите наплатени надомести за
услуги што се извршени во тој период.
Даночниот обврзник - правно лице до 10-ти јануари
тековната година писмено ја известува надлежната служба
на општественото книговодство за начинот на пресметување и плаќање на аконтацијата на данокот. По исклучок,
во 1989 година, даночниот обврзник - правно лице е
должно до службата на општественото книговодство во
рок од десет дена од денот на примената на овој закон да
поднесе нова пријава за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет.
Начинот на пресметување и плаќање на аконтациите
на данокот на промет во текот на годината не може да се
менува, освен во случај на статусни промени, и тоа во рок
од 10 дена од денот на настанувањето на статусната промена,".
Член 2
Член 25 се менува и гласи:
v Граѓанинот кој врши промет на производи односно
врши услуги на кои е пропишано плаќање данок на промет, ги плаќа во текот на годината аконтациите на данокот на промет на производи и услуги на еден од следните
начини:
!) Даночниот обврзник - граѓанин кој врши дејност
врз основа на решение на надлежниот орган, а кој води
книга на прометот и плаќа данок на промет според фактички извршениот промет, ги плаќа во текот на годината
аконтациите на данокот на промет месечно во рок од седум дена по истекот на месецот за прометот извршен во
претходниот месец. По исклучок, даночниот обврзник кој
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Ј|)ши самостојна трговска или самостојна угостителска
дејност за набавените алкохолни пијачки, освежителни
Ое^алкохолни пијачки и минерална и газирана вода ја плаќа аконтацијата на данокот ш промет месечно до 7. во месецот, и тоа за сите количества на тие пијачки набавени во
претходниот месец.
Даночниот обврзник од став! на оваа точка е должен
да поднесе до крајот на јануари тековната година до надлежниот општински орган на управата даночна пријава за
вкупниот промет и за пресметаниот и платениот данок во
изминатата година.
2) Даночниот обврзник - граѓанин кој врши дејност
врз основа на одобрение од надлежниот орган, а кој плаќа
данок од личниот доход во годишен паушален износ, плаќа и данок на промет во годишен паушален износ, освен
исклучените пропишани во член 23 на овој закон. Годишниот паушален износ на данокот на промет се утврдува и
се наплатува на начинот и по постапката пропишана за
утврдување и наплата на данокот од личниот доход. Годишниот паушален износ на данокот на промет се утврдува во фиксен износ или во процент од утврдениот паушален износ на данокот од личниот доход. Годишниот паушален износ на данокот на промет го опфаќа основниот и
посебниот данок на промет. На секоја општествено-политичка заедница и припаѓа дел од годишниот паушален износ на данокот на промет сразмерно со учеството на стапките на односната општествено-политичка заедница во
збирот на стапките на сите општествено-политички заедници.
3) Даночниот обврзник - граѓанин кој повремено остварува промет со правни лица, а кој на приходот од тој
промет плаќа данок од личниот доход во процент од секој
поединечно остварен бруто-приход според прописите за
даноците на граѓаните, плаќа и данок на промет по одбивка. Ако данокот по одбивка се пресметува и наплатува од
даночниот обврзник истовремено за повеќе различни производи односно услуги за кои се пропишани различни даночни стапки, а не е можно да се утврди даночната основица за секој одделен производ односно услуга, данокот
на промет на производи и услуги се пресметува по највисоката даночна стапка пропишана за еден од тие производи односно за една од тие услуги. Данокот на промет на
производи и услуги по одбивка го пресметува правното
лице - нсплатувач при исплатата на надоместот за испорачаните производи односно за извршените услуги и го
уплатува на соодветната сметка на приходите во рок од
три дена од денот на приемот на сметката (фактурата) за
продадените производи односно за извршените услуги.
По исклучок, за граѓаните што се занимаваат со производство и продажба на основни земјоделски и други
производи (природно вино, природна ракија, огревно
дрво и др.) со републички односно со покраински пропис
се пропишува начинот на утврдувањето на обврската за
плаќање данок на промет, даночните олесненија и ослободувања, видот, количеството и вредноста на производите
потребни за домаќинство или за поединец што не се оданочуваат, како и роковите за уплата на данокот за продадените производи на крајните потрошувачи.".
Член 3
Член 26 се менува и гласи:
„Даночниот обврзник составува пресметка на аконтациите на данокот на промет месечно односно тримесечно,
зависно од одбраниот начин на пресметување и плаќање
на аконтациите на данокот на промет во смисла на член
24 од овој закон и ја поднесува во рок од 15 дена по истекот на пресметковниот период.
Пресметката на аконтациите на данокот на промет
правното лице ја поднесува до службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка, а даночниот
обврзник - граѓанин до надлежната служба за општествени приходи кај која се води како даночен обврзник.
Кон пресметката на аконтациите на данокот на промет даночниот обврзник поднесува и налози за уплата на
разликата во случај уплатените аконтации да се помали
од износот на даночната обврска утврдена со таа пресметка, додека за повеќе уплатените износи може да поднесе
барање за поврат на данокот или писмено да извести дека
за повеќе уплатените износи ќе ја намали следната аконтација.".
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Член 4
Член 27 се менува и гласи:
„Даночниот обврзник ги уплатува пресметаните
аконтации на данокот на промет на сметките пропишани
со посебни сојузни прописи.".
Член 5
Во член 30 ставот 1 се менува и гласи:
„На износот на данокот на промет што не е платен
во законски пропишаниот рок се плаќа казнена камата по
стапка од 3% дневно за секој ден задоцнување.".
Во став 3 по зборот: „член“ наместо зборовите: „врз
основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи“ се додаваат зборовите: „во зависност од
движењето на цените на мало во текот на годината“.
Член 6
Во член 50 се додава нов став 3, кој гласи:
„Во случај стопанскиот престап од точка 7 став 1 на
овој член во текот на годината да се стори два или повеќе
пати, парична казна се наречува во петкратен износ на
максималната казна од овој член.".
Член 7
Во член 54 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во случај прекршокот од став 1 на овој член во текот на
годината да се стори два или повеќе пати, парична казна
се изречува во петкратен износ на максималната казна од
овој член.".
Член 8
Во Тарифата на основниот данок на промет, во Забелешката кон тар. број 2 точката 2 се менува и гласи: „2.
Даночен обврзник е продавачот кој нафтени деривати им
продава на купувачите на пумпни станици и на други продажни места“.
Член 9
Во 1989 година пријава на начинот на пресметување
и плаќање на аконтацијата на данокот на промет се поднесува до службата на општественото книговодство во рок
од 10 дена денот на примената на овој закон.
Член 10
Одредбите на Законот за оданочување на производи
и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72,
55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80,
3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88,
27/88, 31/88 и 41/89), што важат за организациите на
здружен труд и за другите општествено-правни лица (банки, установи и др.) се однесуваат на правните лица кои
имаат таков статус според одредбите на сојузниот закон.
Член И.
Овој закон в негува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се прим-енува
од 1 август 1989 година.

740.
Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и
на Соборот на републиките и покраините од 26 јули 1989
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

- од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Богиќ Богиќевиќ;
- од Социјалистичка Република Македонија, д-р Васил Тупурковски;
- од Социјалистичка Република Словенија, д-р Јанез
Дрновшек;
- од Социјалистичка Република Србија, д-р Борисав
Јовиќ;
- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, д-р Драгутин Зеленовиќ;
- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово,
Риза Сапунџиу;
- од Социјалистичка Република Хрватска, д-р Стипе
Шувар и
- од Социјалистичка Република Црна Гора, Ненад
Буќин.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 701
26 јули 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глнгориевиќ с. р.
Претседател
на Соборот на републикиПретседател
те и покраините,
на Сојузниот собор,
д-р Миран Мејак, с, р. Богдана Глумац-Леваков, с. р.

741.
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог
од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25
јули 1989 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИ
СЕКРЕТАРИ
I
За заменици на сојузните секретари повторно се именуваат:
L за заменик на сојузниот секретар за надворешни
работи Миливое Максиќ;
2. за заменик на сојузниот секретар за народна одбрана Стане Бровет;
3. за заменик на сојузниот секретар за економски односи со странство д-р Божо Јовановиќ;
4. за заменик на сојузниот секретар за финансии м-р
Вук Огненовиќ.
II
За заменици на сојузните секретари се именуваат:
1. за заменик на сојузниот секретар за трговија д-р
Бранко Маричиќ, досегашен потсекретар во Сојузниот
секретаријат за стопанство;
2. за заменик на сојузниот секретар за енергетика и
индустрија д-р Миленко Шарац, досегашен з а м е н и к а сојузниот секретар за стопанство;
3. за заменик на сојузниот секретар за сообраќај и врски м-р Чедомир Павловиќ, помошник на генералниот директор за развој и инвестиции на ЖТП Загреб;
4. за заменик на сојузниот секретар за земјоделство
д-р Антон Шеда, генерален директор на ВУПИК во Вукозар;
5. за заменик на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика д-р Мато
Пачак, досегашен заменик на претседателот на Сојузниот
комитет за труд, здравство и социјална политика и
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6. за заменик на сојузниот секретар за правосудство и
управа Светозар Зечар, досегашен заменик на сојузниот
секретар за законодавство, правосудство и управа.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 705
28 јули 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глнгориевнќ, с. р.
Претседател
Претседател
на Соборот на републикина Сојузниот собор,
те и покраините,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.
д-р Миран Мејак, с: р.

742.
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор одржана на 25 и 26 јули (989 година и на седницата на
Соборот на репбликите и покраините одржана на 28 јули
1989 година, ги разгледа и ги прифати извештаите на Сојузниот извршен совет (со Анекс), на Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно правобранителство, Сојузниот суд, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето и на Стопанската комора на Југославија за
остварувања на задачите од Југословенската програма
на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние
што го напуштиле и доаѓање на сите оние што сакаат да
живеат и работат на Косово (во натамошниот текст: Југословенска програма).
Собранието на СФРЈГ се запозна и со Извештајот на
постојаната конференција на градовите и општините на
Југославија.Имајќи ги предвид состојбата и проблемите, оцените
и предлозите содржани во наведените извештаи, како и во
извештаите на работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ги разгледуваа овие материјали
(Одборот за општествено-политички односи, Одборот за
внатрешна политика, Одборот за правосудство, Одборот
за прашања на борците и воените инвалиди и на Одборот
за турд, здравје и социјална политика), работните тела на
Соборот на републиките и покраините (Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и на Одборот за кредитно-монетарен систем), заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ (Комисијата за претставки и предлози и
Комисијата за следење на извршувањето на Југословенската програма), како и во расправата водена за тие материјали на седницата на Сојузниот собор и на Соборот на
републиките и покраините, Собранието на СФРЈ констатира:
- Југословенската програма се потврди како значаен
и еден од основните општествено-политички и економски
документи за целосно остварување на политиката на Југославија и Сојузот на комунистите за Косово и за воспоставување на трајна меѓунационална доверба и услови за заеднички живот на сите народи и народности на Косово.
Во југословенското општество во се поголема мера надвладува свеста за таквата улога и значење на Југословенската програма за што сведочи зајакнатата активност на
многубројни општествени субјекти во земјата, работните
луѓе и граѓаните и нивните здруженија врз нејзината реализација. Меѓутоа, наспроти тоа, поради натрупаните
бројни општествено-политички, економски и меѓунационални проблеми и нивното неблаговремено и неадекватно
решавање, не се остваруваат основните цели на Југословенската програма, бидејќи иселувањето на Србите и
Црногорците и припадниците на други националности и
понатаму продолжува, бројот на оние што се вратиле е
минимален, доаѓањето на други граѓани што сакаат да
живеат и работат на Косово е симболичен. Значаен е расчекорот помеѓу преземените мерки, вложените усилби и
средства и постигнатите резултати поради што е неопходно сите одговорни субјекти да ги интензивираат активнос-
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тите врз извршувањето на своите задачи од Југословенската програма.
- Една од основните причини за ваквата состојба е и
таа, што во изминатото полугодие дојде до значително
влошување на политчко-безбедносната ситуација на Косово предизвикана со зајакнатото и поагресивното дејствување на големоалбанските националисти и спеаратисти,
следени со елементи на вооружана побуна, непријателски
демонстрации, штрајкови и други форми на масовни запирања на работата, што внесе значително вознемирување и
неспокојство и ја зајакна општата несигурност кај Србите
и Црногорците и другите националности што живеат на
Косово, го поттикна нивното натамошно иселување, ги
поколеба и ги обесхрабри иселените да се вратат на Косово и во целост негативно се одрази врз реализацијата на
задачите од Југословенската програма.
Овие настани имаа извонредно негативно влијание
врз резултатите на стопанисувањето, а предизвикаа и огромни материјални штети, како во стопанството на Покраината, така и во стопанствата на социјалистичките републики и САП Војводина. Кон ова треба да се додаде и
недоволната организираност и ангажираност на повеќето
од субјектите за навремено и ефикасно извршување на утврдените задачи од Југословенската програма, а посебно
на одговорните субјекти во САН Ќорово.
- Одлуката на Претседателството на СФРЈ за воведување на посебни мерки на Косово и поддршката на Собранието на СФРЈ на тие мерки, како и решеноста на новото
раководство на Покраината за порешително сузбивање на
албанскиот национализам и сепаратизам, доследното
спроведување на диференцијацијата, посебно во државните органи, општествено-политичките организации, работните организации, просветните и во други институции
придонесоа за постепено враќање на уверението кај ербите и Црногорците и другите националности дека може да
се опстане и заједнички да се живее на Косово. Резултат од
тоа е дека во изминатиот период е битно намален бројот
на нивните барања за колективно иселување, изразуваат
решеност да останат на своите огништа, а зголемен е БРОЈОТ на колективните и поединечните барања за враќање на
трајно или привремено иселените, под услов да им се обезбедат неопходни претпоставки за нивниот мирен живот и
работа на Косово.
- Преземените мерки за стручна и кадровска помош
на органите на правосудството, внатрешните работи и на
другите органи на управата додоа оп.ределени резултати.
Меѓутоа, вкупната состојба на законитоста, правната сигурност и остварувањето на судската и управната функција се уште не е задоволителна, што покажува дека на Косово уште не се обезбедени претпоставки за ефикасно функционирање на правната држава.
- Заклучоците на Собранието на СФРЈ донесени но
повод разгледувањето на состојбата на Косово и реализацијата на Југословенската програма од јули 1988 до март
1989 година во кои целосно е укажано на пропустите и недостатоците во остварувањето на задачите за нивното навремено и доследно реализирање, и понатаму се актуелни,
бидејќи во поголем обем не се извршени.
Заради поцелосно, ефикасно и навремено извршување на задачите од Југословенската програма и остварување на нејзините основни цели од страна на сите одговорни
субјекти, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузнот
собор,врз основа на член В?од Деловникот на Сојузниот
собор и на седницата на Соборот на републиките и покраините, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот
на републиките и покраините, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ
1. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните организации и заедници подоследно отколку досега да ја извршуваат утврдената политика на Собранието на СФРЈ за
Косово и на осварувањето на задачите од Југословенската
програма и заклучоците усвоени но тој повод, во наредниот период да му дадат соодветен приоритет. За таа цел
овие органи и организации треба повторно да ги согледаат сите обврски и задачи што за нив произлегуваат од Југословенската програма, посебно од заклучоците на Со-
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бранието на СФРЈ донесени во јули и декември 1988 година и во февруари и март 1989 година по повод разгледувањето на ситуацијата во САП Косово и извештаите за реализацијата на задачите; од Југословенската програма, и
доследно да се ангажираат врз нивното целосно и навремено извршување и за тоа, како и за преземените мерки на
одговорност во тие органи, да го известат Собранието на
СФРЈ најдоцна до поднесувањето на извештај за извршувањето на задачите од Југословенската програма во второто полугодие од 1989 година.
2. Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието на СР Србија, на собранијата на социјалистичките републики и собранијата на социјалистичките автономни
покриани, а посебно на Собранието на САП Косово и на
нивните органи и на собранијата на општините на територијата на Покраината, да преземат дополнителни мерки и
активности за реализација на задачите од Југословенската
програма, како и да применат мерки на одговорност во
согласност со своите уставни и законски овластувања
спрема органите и поединците кои не ги извршуваат своите обврски утврдени во Југословенската програма.
3. Со оглед на зголемениот број на ерби и Црногорци и припадници на другите националности што сакаат да
останат трајно да живеат во САП Косово, како и на зголемениот колективен и поединечен интерес на оние што се
иселиле или сакаат да живеат и работат на Косово, во сегашната ситуација е од суштествено значење со зајакната
активност на сите субјекти одговорни за извршувањето на
задачите од Југословенската програма, а посебно на надлежните органи и организации на Косово, чијашто досегашна активност на тој план е незадоволителна, да се преземат сите потребни мерки и активности да им се излезе
во пресрет на барањата на Србите и Црногорците и на
припадниците на другите националности во што пократок
рок, односно да им се обезбедат неопходните услови за
мирен живот и работа на Косово (вработување, станбен,
деловен простор и др,).
За остварувањето на оваа задача од посебно значење
е да се зајакне и да се забрза подготовката и усвојувањето
на програми за здружување на средства и труд и заједнички вложувања, а посебно на 200 најголеми претпријатија
во земјата, заради изградба на помали погони во местата
каде е пројавена намера или постои можност Србите,
Црногорците и припадниците на други националности помасовно да се иселат од Покраината, односно во местата
хаде што е изразена готовност на поголем број иселени да
се вратат на Косово, со истовремено обезбедување на поповолни услови за развој на малото стопанство, вклучувајќи го преземањето на мерки за ангажирање на средствата
во личка сопственост на граѓаните. Надлежните органи и
организации во САП Косово треба, во согласност со утврдените задачи во Југословенската програма, да ја забрзаат изградбата на инфраструктурните објекти и да
обезбедат поповолни услови за изградба на станови, деловен простор и др.
Спротивното однесување би имало за последица
трајно губење на довербата на Србите и Црногорците и на
припадниците на другите националности во способноста
и решеноста на нашето општество да обезбеди извршување на основните цели од Југослованската програма, што
би го забрзало натамошното иселување од Косово, би ги
обесхрабрило оние што сакаат да се вратат и другите граѓани што сакаат да живеат и работат на Косово, а со тоа
би го овозможило остварувањето на стратегијата на големоалбансхите националисти и сепаратисти за „етнички
чисто Косово“.
4. Собранието на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалистичките републики и на Собранието на
САЃ1 Војводина да обезбедат услови за реализација на задачите од Југословенската програма за организирано и
побрзо планско вработување на невработените припадници на албанската националност од Косово во другите оптшествено-политички заедници, бидејќи врз извршувањето на оваа задача е недоволно направено.
5. Имајќи предвид дека од целата земја се издвојуваат значајни средства за побрз развој на САП Косово и дека вложените средства не ги даваат потребните ефекти
(опаѓање на продуктивноста на трудот, значително намалување на обемот на производството, големи загуби и
др.), нужно е да се обезбеди и давање на неопходна струч-

на и техничка помош на стопанските и другите субјекти на
Косово. Со тоа би се обезбедило порационално користење
на средствата, нивната побрза репродукција, подобро користење на капацитетите, подобра организација на работата и користење на работното време, подигање на продуктивноста на трудот, подобрување на квалитетот на
производите и услугите, а со тра би се создале поповолни
услови за пласман на нивните производи, како на домашниот така и на странскиот пазар.
Истовремено треба да се оствари поголем увид и понепосредна контрола над законитото и наменско користење на средствата од стана на надлежните органи и организации.
6. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат за труд, здравство и социјална политика, во соработка со надлежните органи на СР Србија и
САП Косово, да ги разгледаат и да предложат целосни
мерки (нормативни, организациони и финансиски) за започнување на активностите врз реализацијата на активната популациона политика и Оперативната програма на
мерки на социјалната политика за планирање на семејството во САП Косово. Посебни обврски и одговорности
во спроведувањето ца оваа политика имаат надлежните
органи и организациите, како и субјективните сили во
САП Косово.
7. Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието на САП Косово да ги разгледа констатациите, сугестиите, заклучоците и предлозите на мерките содржани во извештаите на Сојузниот извршен совет, сојузните правосудни и други сојузни органи и организации и заедници и
работните тела на Собранието на СФРЈ и да преземе, што
побргу, мерки за нивното извршување, посебно на оние
што се однесуваат на поефикасната работа на правосудните и другите органи во САП Косово (неправилности во
постапката за експропријација, контрола на имотната состојба на недвижностите во САН Косово, враќање на имотот по основ на договорите што се огласени за ништовни,
узурпација на општествениот имот, бесправната градба,
извршувањето на правосудните судски пресуди, посебно
на платните налози и другите законски обврски на граѓаните и др.
8. Собранието на СФРЈ смета за неопходно Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи и организации
да обезбедат изработка и примена на единствена методологија за ефикасно, континуирано и ажурно следење на остварувањето на задачите од Југословенската програма во
органите на федерацијата, социјалистичките републики и
социјалистичките автономни покраини.
Овие извештаи треба конкретно да укажуваат на ангажирањето на одделни субјекти врз постигнатите резултати, проблемите и прекините во таа работа и да укажат
на одговорноста на надлежните субјекти за неизвршувањето на задачите, според точките од Југословенската програма и заклучоците tfa Собранието на СФРЈ, како и да
предложат мерки за нивното извшрување.
Извештаите за иселувањето на Србите ft Црногорците треба во реално можната мера да бидат конкретни и
аналитички во поглед на местото, бројот на иселените,
мотивот и сите други релевантни околности за иселувањето.
9. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист
СФРЈ“.
Собрание на СФРЈ
Бр. 06. 3-128/89-056
28 јули 1989 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.
Претседател
на Соборот на републикиПретседател
те и покраините,
на Сојузниот собор,
д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с. р.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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743.
Врз основа на член 26 од Законот за личните доходи
на функционерите што ги избира или именува Собранието
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр.
30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), а во согласност
со точ|?а 22 под 8) од Општествениот договор за основите
и мерилата за утврдување на личните доходи и другите
примања, на функционерите во федерацијата („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 65/87), Администратината комисија на
Собранието на СФРЈ на седницата од 25 јули 1989 година
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ПОРАДИ ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА
ПЕНЗИЈА
1. Во Одлуката за износот на надоместот поради остварување на правото на пензија („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 74/87), во точка 1 зборовите: „во претходното
тримесечје“ се заменуваат со зборовите: „во претходните
три месеци“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сабота, 29 јули 1989

„Член 5
Продажбата на стоки односно услуги на кредит задолжително се врши со плаќање на камата.
Давателот на кредитот наплатува камата на кредитите во височина на каматата на орочените депозити на граѓаните на 3 месеца и на орочените депозити на граѓаните
на 6 месеци, зависно од роковите за давање на кредити.
Давателот на кредитот е должен во договорот за кредит да го искаже посебно износот на вредноста на стоките
односно на услугите на денот на склучувањето на договорот а посебно износот на каматата, како и назнаката на депозитарот чија камата ја применил при наплатата на каматата."
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Е. п. бр. 413
26 јули 1989 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Бр. 114-45/89-013
25 јули 1989 година
Белград
Административна комисија на Собранието на СФРЈ
Претседател,
Методи Звучниов, с. р.

744.
Врз основа на член 185. став 2 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, 37/88, t8/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Во Уредбата за условите за давање кредити на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/89 и 43/89) член 5
се менува и гласи:

Страна
736. Закон за измени и дополненија на Законот за
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни
покраини во периодот од 1986 до 1990 година
1201
737. Закон за отпис на средствата отстапени на
трајно користење на организациите на здружен
труд и на општествено-политичките заедници
1202
738. Закон за измени на Законот за сојузните административни такси
1202
739. Закон за измени4 и дополненија на Законот за
оданочување на производи и услуги во прометот
1
1203
740. Одлука за прогласување и за објавување на
составот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 1205
741. Одлука за именување заменици на сојузни секретари
1205
742. Заклучоци на Сојузниот собор и на Соборот на
републиките и покраините
1206
743. Одлука за измена на Одлуката за износот на
надоместот поради остварување на правото на
пензија
1208
744. Уредба за измена ,на Уредбата за условите за
давање кредити на граѓаните
1208
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