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1347. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-

НИ МЕРКИ ЗА ОСНОВИТЕ НА ДАНОЧНИОТ 
СИСТЕМ 

Се прогасува Законот за привремени мерки за осно-
вите на даночниот систем, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 21 декември 1989 година. 

П бр. 1049 
21 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на, 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собраниоето на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОСНОВИТЕ НА ДА-

НОЧНИОТ СИСТЕМ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основите на даночниот 

систем - видовите даноци, изворите, обврзниците и о с о -
вините - што се од значење за функционирањето на един-
ствениот југословенски пазар. 

Член 2 
Видови даноци што се од значење за функционирање-

то на единствениот југословенски пазар се: 
1) данокот на промет на производи и услуги; 
2) данокот на добивка на претпријатие; ' 
3) данокот на личен доход на работниците; ; 
4) данокот на приход од меѓународна превозиичка 

дејност. 
Обврзник на даноците од став 1 на овој член е: 
- правното лице кое е основано и има седиште запи-

шано во судскиот регистар на територијата на СФР Југо-
славија и физичкото лице кое има живеалиште или престо-
јувалиште на територијата на СФР Југославија (во ната-
мошниот текст: „резидент на СФР Југославија“); 

- правното лице кое не е .основано и кое нема седиш-
те запишано во судскиот регистар на територијата на 
СФР Југославија и физичкото лице кое нема живеалиште 
или престојувалиште на територијата на СФР Југославија 
(во натамошниот текст: „лице кое не е резидент на СФР 
Југославија“). 

Данок на промет на производи и услуги 

Член 3 
Обврзник на данокот на промет на производи и услу-

ги е продавачот на производот односно извршителот на 
услугата кој е должен да го пресмета и да го уплати дано-
кот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, об-
врзник на данокот на промет на производи и услуги може 
да биде купувачот на производи - крајниот потрошувач 
односно корисникот на услуги, ако е тоа определено со со-
јузен закон. 

Член 4 
Основица на данокот на промет на производи и услу-

ги е продажната цена на производот односно надоместот 
за извршената услуга која во себе не го содржи данокот на 
промет. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-
новица на данокот на промет на производи може да биде 
и продажната цена на производите во која е содржан дано-
кот на. промет, ако е тоа определено со сојузен закон. 

Данок на добивка на претпријатие i 
Член 5 

Обврзник на данокот на добивка на претпријатие е 
правното лице резидент на СФР Југославија кое остварува 
добивка од вршење стопанска дејност. 

Обврзникот на данокот, на добивка на претпријатие 
ја опфаќа и банката и другата финансиска организација и 
организацијата за осигурување и реосигурување на имоти 
и лица. 

Обврзник на данокот на добивка на претпријатие се и 
дуќанот и земјоделското стопанство, ако имаат статус на 
правно лице. 

Обврзник на данокот на добивка на претпријатие е и 
правното лице кое не е резидент на СФР Југославија, ако 
на територијата на СФР Југославија оствари добивка од 
вршење на дејност. 

, Член 6 
Основица на данокот на добивка на претпријатие за 

правното лице резидент на СФР Југославија е добивката 
остварена во земјата и во странство. 

, Основица на данокот на добивка на претпријатие за 
правното лице кое не е резидент на СФР Југославија е до-
бивката остварена на територијата на СФР Југославија; 

Основица на данокот на добивка на претпријатие е 
добивката која претставува разлика помеѓу вкупниот при-
ход и вкупните расходи на даночниот обврзник. 

Под вкупни расходи на даночниот обврзник се под-
разбираат деловните расходи, расходите на финансирање-
то и вонредните расходи. 

Во деловните расходи трошоците на амортизацијата 
се признаваат до износот според пропишаните стапки, а 
бруто личните доходи во височината определена со оп-
штествениот договор односно со колективниот договор, а 
не повеќе од височината на просечниот личен доход во 
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стопанството на социјалистичката република односно на 
социјалистичката автономна покраина. 

Данок на личен доход на работниците 

Член 7 
Обврзник на данокот на личен доход на работниците 

е физичкото лице резидент на СФР Југославија кое ќе ос-
твари личен доход од работен однос за работа извршена 
во земјата и во странство, ако тоа лице е упатено на рабо-
та во странство врз основа на работен однос заснован во 
СФР Југославија. 

Обврзник на данокот на личен доход на работниците 
е и физичкото лице кое не е резидент на СФР Југославија, 
ако на територијата на СФР Југославија оствари личен до-
ход од работен однос. 

Член 8 
Основица на данокот на личен доход на работник ре-

зидент на СФР Југославија е личниот доход остварен од 
работен однос за работа во земјата и во странство. Личен 
доход остварен од работен однос за работа во странство е 
личниот доход што работникот би го остварил со работа 
во земјата. 

Основица на данокот на личен доход на работник кој 
не е резидент на СФР Југославија е личниот доход оства-
рен од работен однос за работа извршена на територијата 
на СФР Југославија. 

Данок на приход од меѓународна преносничка дејност 

Член 9 
Обврзник на данокот на приход од меѓународна пре-

возничка дејност е превозникот на патници и стоки кој не 
е резидент на СФР Југославија, а кој е регистриран во зем-
јата во која превозникот на патници и стоки резидент на 
СФР Југославија плаќа соодветен данок. 

Член 10 
Основица на данокот на приход од меѓународна пре-

возничка дејност е секој поединечен бруто приход оства-
рен од превоз на патници и стоки. 

Член 11 
Социјалистичките републики и социјалистички авто-

номни покраини се должни да ги усогласат своите пропи-
си со одредбите на овој закон до 31 март 1990 година. 

Завршна одредба 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1348. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА 
КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРИОРИТЕТНИ 

КАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Се прогласува Законот за привремени мерки за рег-

рес на дел од каматата на кредитите што се користат за 
приоритетни намени во земјоделството, што го усвои Со-

бранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 21 декември 1989 година. 

П бр. 1109 
21 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориееиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КА-
МАТ АТ А НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА 

ПРИОРИТЕТНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Член 1 7 

Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел од 
каматата на кредитите што се користат за приоритетни 
намени во земјоделството (во натамишниот текст: право-
то на регрес) и начинот на обезбедување и користење на 
тие средства. 

Член 2 
Правото на регрес се остварува на кредитите што 

банките им ги одобруваат на корисниците на кредити за 
приоритетни намени во земјоделството, и тоа: 

1) за производство на пченица, пченка, шеќерна реп-
ка, маслодајни култури (вклучувајќи и соја), оризова арпа, 
тутун и вештачки ѓубрива; 

2) за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), гоење 
на живина и риби, за одгледување на расен приплоден 
подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци) и за 
производство на млеко; 

3) за залихи на пченица, пченка, шеќерна репка и ше-
ќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја) и сурово мас-
ло, оризова арпа и ориз, тутун и вештачки ѓубрива; 

4) за резерви на пченица, пченка, шеќер, сурово мас-
ло, ориз, тутун, месо и млеко во прав; 

5) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ци, вино во винарските подруми, млечни преработки 
(вклучувајќи и млеко во прав) и месо во ладилници. 

Член 3 
Под корисници на кредити, во смисла на член 2 од 

овој закон, се подразбираат: 
1) претпријатија, дуќани, задруги, земјоделски сто-

панства, индивидуални земјоделски производители и дру-
ги форми на здружување на земјоделските производители 
- за производство на пченица, пченка, шеќерна репка, мас-
лодајни култури (вклучувајќи и соја), оризова арпа и ту-
тун, за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), гоење на 
живина и риби и за производство на млеко; 

2) претпријатија - за производство и залихи на веш-
тачки ѓубрива; 

3) претпријатија, задруги, земјоделски стопанства и 
индивидуални земјоделски производители - за оплодува-
ње на расен приплоден подмладок во сточарството (гове-
да, свињи и овци); 

4) претпријатија и задруги кои во својот состав имаат 
мелници и дуќани мелници - за залихи на пченица; 

5) претпријатија и задруги што се занимаваат со од-
гледување на расен приплоден оподмладок во сточарство-
то (говеда, свињи и овци), со гоење на добиток (говеда, 
свињи и овци), живина и риби, како и со индустриска пре-
работка односно доработка на пченка - за залихи на пчен-
ка; 

6) претпријатија што се занимаваат со преработка 
односно доработка и со промет на големо - за залихи на 
шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи 
и соја), сурово масло, оризова арпа, ориз и тутун; 
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7) организации за стоковни резерви на општествено-
-политичккте заедници - за резерви на пченица, пченка, 
шеќер, сурово масло, ориз, тутун, месо и млеко во прав; 

8) претпријатија и задруги што се занимаваат со про-
изводство и претпријатија што се занимаваат со промет 
на производи на големо - за залихи на трпезно грозје и ја-
болка во ладилници; 

9) претпријатија и задруги што се занимаваат со про-
изводство на вино - за залихи на вино во винарските под-
руми; 

10) претпријатија, задруги и дуќани што се занимава-
ат со преработка на млеко во млечни производи - за зали-
хи на млечни производи, вклучувајќи и млеко во прав; 

И) претпријатија на кланичната индустрија и прет-
пријатија што се занимаваат со промет на месо на големо 
- за залихи на месо во ладилници. 

Член 4 
Височината на регресот се утврдува во процент од из-

носот на каматата пресметана по есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија на износот на кредитите 
користени за намените од член 2 на овој закон, и тоа: 

1) за намените од точ. 1 и 2 - во височина од 65%; 
2) за намените од точ. 3 - во височина од 47%; 
3) за намените од точ. 4 - во височина од 40%; 
4) за намените од точ. 5 - во височина од 30%. 

Член 5 
Корисниците на кредитите од член 3 на овој закон 

поднесуваат барање за регрес, со пресметка и со потребна-
та документација, до службата на општественото книго-
водство кај која се води нивната жиро-сметка, а другите 
корисници на кредити од . тој член - до службата на оп-
штественото книговодство според живеалиштето односно 
седиштето. 

Член 6 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на земјоделството, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите, ќе ги пропише по-
стапката, начинот и потребната документација за оствару-
вање на правото на регрес од член 4 на овој закон. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство кај која се 

води сметката на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на земјоделството, врз основа на барањето на ко-
рисникот на кредитот од член 5 на овој закон, ќе изврши 
исплата на регресот веднаш кога ќе утврди дека се испол-
нети сите услови за остварување на правото на регрес, врз 
товар на таа сметка. 

Член 8 
Средствата за регрес на дел од каматата се обезбеду-

ваат секоја година во буџетот на федерацијата. 
Височината на средствата од став 1 на овој член ја ут-

врдува Собранието на СФРЈ со своја одлука, секоја годи-
на. ^ 

Член 9 
Правото на регрес утврдено со овој закон се оствару-

ва на кредитите што се користат од 1 јануари 1990 година. 

Член 10 
Со парична казна од 4.500 до 45.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап корисникот на кредитот од член 3 
на овој закон ако оствари регрес врз товар на средствата 
за регрес на кои немал право според одредбите на овој за-
кон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице на корисникот на кредитот со парична 
казна од 250 до 2,500 динари. 

Член 11 
Со прична казна од 100 динари до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединецот - индивидуален земјодел-

ски производител ако оствари регрес врз товар на сред-
ствата за регрес на кој немал право според одредбите на 
овој закон. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на став 2 од член 8 на овој 

закон, за 1990 година за регрес на дел од каматата во буџе-
тот на федерацијата за 1990 година се обезбедуваат сред-
ства во износ од 1.500,000.000 динари. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 

1349. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 22 декември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КУР-
СИИТЕ РАЗЛИКИ ПО ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО 
ШТЕДЕЊЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ЈАВЕН ДОЛГ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на законот според одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менува Законот за привремени мерки за претворање на 
курсните разлики по депонираното девизно штедење кај 
Народната банка на Југославија во јавен долг на федера-
цијата, во текстот за кој во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата од 21 декември 1989 
година, гласаа мнозинството од сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
/ на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 61 
22 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателстввото на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрнсвшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО 
ШТЕДЕЊЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ЈАВЕН ДОЛГ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

претворање на пресметката на курсните разлики по депо-
нираното девизно штедење кај Народната банка на Југо-
славија во јавен долг на федерацијата и условите и начи-
нот на плаќање на обврските по тој долг. 

Под јавен долг на федерацијата, во смисла на овој за-
кон, се подразбираат пресметаните курсни разлики по ос-
нов на депонираното девизно штедење кај Народната бан-
ка на Југославија. 
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Член 2 
Пресметаните курсни разлики по депонираното де-

визно штедење кај Народната банка на Југославија во из-
нос на динарска противвредност на 9.871 милион САД до-
лари, утврдени по средниот курс на динарот на 31 декем-
ври 1989 година, се претвораат во јавен долг на федераци-
јата и стануваат побарување на Народната банка на Југо-
славија од федерацијата. 

Износот на јавниот долг од став 1 на овој член се ва-
лоризира секој месец по средниот дневен курс на динарот 
што важел последниот ден во месецот на меѓубанкарскиот 
состанок на единствениот девизен пазар. 

Побарувањето од ст.1 и 2 на овој член федерацијата 
го искажува како своја обврска спрема Народната банка 
на Југославија. 

Член 3 
За износот на јавниот долг од член 2 на овој закон фе-

дерацијата и издава на Народната бака на Југославија не-
преносливи обврзници. Номиналниот износ на обрзници-
те се валоризира секој месец, согласно со одредбата од 
член 2 став 2 на овој закон. 

Федерацијата го валоризира износот на поединечни-
те обврзници за изминатата година во целост, во соглас-
ност со одредбата од член 2 став 2 на овој закон. 

Член 4 
Федерацијата обезбедува во буџетот на федерацијата 

средства за плаќање на реализираните курсни разлики и 
каматата на износот на јавниот долг од член 2 став 1 на 
овој закон, валоризиран во согласност со одредбата од 
став 2 на тој член, во височина од 5% годишно со примена 
на дисконт односно на соодветни конформни каматни 
стапки. 

Средствата од став 1 на овој член федерацијата ги уп-
латува полугодишно, во согласност со одредбите на сојуз-
ниот закон за извршување на буџетот на федерацијата, на 
посебна сметка на Народната банка на Југославија, во рок 
од 15 дена од истекот на полугодието. 

Процентот од став 1 на овој член ќе се зголеми однос-
но ќе се намали во текот на годината ако трошоците на 
Народната банка на Југославија за плаќање на обврските 
спрема банките по основ на јавниот долг бидат поголеми 
односно помали. 

Член 5 
Средствата обезбедени според одредбите од член 4 на 

овој закон Народната банка на Југославија ќе ги користи 
за плаќање камати на банките на депонираното девизно 
штедење и за покритие на реализираните курсни разлики 
по нето намаленото девизно штедење. 

Народната банка на Југославија им ја плаќа каматата 
од став 1 на овој член на банките на депонираното девизно 
штедење по каматни стапки утврдени според каматите во 
земјите на домицилните валути, врз основа на методоло-
гија што ја утврдува Сојузниот извршен совет. 

Нето намалување на девизното штедење, во смисла 
на овој закон, настанува ако вкупното повлекување на де-
визното штедење кај одделни банки е поголемо во однос 
на вкупното полагање на девизно штедење по 31 декември 
1988 година кај тие банки. 

Член 6 
Банките се должни на кредитите што Народната бан-

ка на Југославија им ги дала на банките по основ на депо-
нираното девизно штедење да пресметуваат и да плаќаат 
камата полугодишно во височина на есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија. Приходите што ќе се ос-
тварат по тој основ се уплатуваат во корист на буџетот на 
федерацијата. 

Член 7 
Средствата обезбедени според одредбата од член 4 

став 1 на овој закон Народната банка на Југославија им ги 
Исплатува на банките во рок од пет дена од денот на упла-

тата на средствата според одредбата на член 4 став 2 од 
овој закон. 

Член 8 
Годишниот износ на средствата што се обезбедуваат 

во буџетот на федерацијата според одредбата од член 4 ст. 
1 и 3, како и од член 5 став 2 се утврдува со одлуки на Со-
бранието на СФРЈ. 

Предлог - одлуката од став 1 на овој член му ја до-
ставува Народната банка на Југославија на Сојузниот из-
вршен совет до 15 октомври тековната за наредната годи-
на. 

Член 9 
Стручните, техничките и административните работи 

и работите на контрола на пресметката во врска со спро-
ведувањето на овој закон ги врши Народната банка на Ју-
гославија. 

Член 10 
По исклучок од одредбите на член 8 средства за на-

мирување на обврските од член 4 став 1 на овој закон за 
1990 година се утврдуваат во износ од 6,27 млрд динари. 

Член 11 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за привремените мерки за регу-
лирање на курсните разлики и каматите по девизните об-
врски кај Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 70/89). 

Член 12 
По исклучок од одредбите на чл. 2, 4 и 5 од овој за-

кон, банките за 1989 година ќе ја пресметаат и депонираат 
по пресметковен пат кај Народната банка на Југославија 
каматата на депонираното девизно штедење во разни ва-
лути според курсот што важи на 31 декември 1989 година. 
Вака депонираните девизи го зголемуваат јавниот долг на 
федерацијата на 31 декември 1989 година. 

Член 13 
' Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1990 година. 

1350. 
. Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 22 декември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОСЕБЕН СОЈУЗЕН 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОД-

НА АРМИЈА ВО 1990 ГОДИНА 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на законот според одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менува Законот за привремени мерки за посебен сојузен 
данок на промет на производи и услуги за финансирање 
на Југословенската народна армија во 1990 година, во тек-
стот за кој во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
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Југославија, на седницата од 21 декември 1989 година, гла-
саа мнозинството од сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 62 
22 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОСЕБЕН СОЈУЗЕН 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОД-

НА АРМИЈА ВО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредува оданочувањето на произво-

ди и услуги во прометот со посебен сојузен данок на про-
мет заради обезбедување средства за финансирање на Ју-
гословенската народна армија во 1990 година. 

Оданочувањето од став 1 на овој член се врши според 
одредбите од овој закон и одредбите од Законот за одано-
чување 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, 1Г/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89 и 
60/89). 

Член 2 
Форми на посебниот сојузен данок на промет за фи-

нансирање на Југословенската народна армија се: 
1) посебен сојузен данок на промет на производи; 
2) посебен сојузен данок на надомести за услуги. 

Член 3 
Посебниот сојузен данок на промет на производи и 

посебниот сојузен данок на надомести за услуги се плаќа-
ат на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, и тоа: 

1) на прометот на сите производи што служат за крај-
на потрошувачка; 

2) на надоместите за услугите наведени во Тарифата 
на посебниот сојузен данок на промет, која претставува 
составен дел на овој закон. 

Член 4 
Не се плаќа посебен сојузен данок на промет на про-

изводи на: 
1) промет на лекови; 
2) промет на алкохол (етанол);. 
3) промет на мазут за потрошувачка во топларници 

во градовите; 1 

4) промет на прехранбени производи - леб, млеко, 
масло за јадење и масти; 

5) промет на производи што се врши непосредно по-
меѓу граѓаните или помеѓу граѓаните и граѓански правни 
лица (на пазари и на други отворени продажни места и 
сл.). 

Како граѓани од точка 5) на овој член не се подразби-
раат граѓаните кои вршат дејност со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани. 

Член 5 
Посебен сојузен данок на надомести за услуги се пла-

ќа на: 

1) надомести остварени од увоз на производи и надо-
мести од вршење на надворешнотрговски услуги; 

2) надомести остварени од застапување на странски 
правни или физички лица; 

3) надомести остварени од вршење промет на произ-
води на големо; 

4) надомести остварени од вршење банкарски, кре-
дитни и берзански услуги; 

5) надомести остварени од вршење услуги на осигу-
рување и реосигурување на имоти и лица, освен надомес-
тите остварени од осигурување на живот; 

6) надомести од вршење агенциски, посреднички и 
комисиони услуги; 

7) надомести остварени од вршење транспортни ус-
луги што ги вршат правни лица^ 

На надоместите остварени од вршење услуги на кои 
се плаќа посебен сојузен данок на надомести за услуги 
според овој закон не може да се пропише плаќање на друг 
данок на надомести за услуги. 

Член 6 
Приходот од посебниот сојузен данок на промет на 

производи и приходот од посебниот сојузен данок на на-
домести за услуги во целост се приходи на буџетот на фе-
дерацијата. 

Член 7 
Обврзник на посебниот сојузен данок на промет на 

производи е продавачот на производите. 
Како обврзник на посебен сојузен данок на промет на 

производи од став 1 на овој член се подразбираат прет-
пријатие, дуќан со статус или без стаус на правно лице и 
друго правно лице, како и физичко лице кое ќе продаде 
производ. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, при 
продажба на моторно возило кое подлежи на обврската за 
регистрација, даночен обврзник е купувачот на произво-
дот. 

Даночен обврзник на посебен сојузен данок на про-
мет на надомести за услуги е правното и физичкото лице 
кое ќе изврши услуга за која е пропишано плаќање на да-
нок според ОВОЈ закон. 

Како обврзник на данокот од став 4 на овој член се 
подразбираат претпријатие, дуќан со статус или без ста-
тус на правно лице и друго правно лице и физичко лице 
кое ќе изврши услуга со надомест. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако 
услугата ја изврши физичко лице за сметка на правно ли-
це, даночен обврзник на посебниот сојузен данок на надо-
мести за услуги е правното лице. 

Член 8 
Основицата на посебниот сојузен данок на промет на 

производи е иста како основицата на основниот данок на 
промет утврдена со Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот. 

Основица на посебниот сојузен данок на промет на 
надомести за услуги е износот што ќе се прими како надо-
мест за извршената услуга. 

Како износ на надоместот од став 2 на овој член се 
подразбираат сите примања во пари или во натура, како и 
противуслугата. 

Како основица на посебниот сојузен данок на надо-
мести за услуги се подразбира, и тоа: 

1) за увоз на производи и за надворешнотрговски ус-
луги и услуги на промет на производи на големо - оства-
рената разлика помеѓу набавната и продажната цена, како 
и примената провизија односно друг надомест; 

2) за услуги на застапување на правни и физички лица 
- остварената провизија и друг остварен надомест; 

3) за вршење агенциски, посреднички и комисиони ус-
луги - остварената провизија и друг надомест; 

4) за вршење банкарски, кредитни и берзански услуги 
- остварените приходи по основ на камата, провизија и 
други надомести за извршените услуги; 

5) за услуги на осигурување односно реосигурување -
остварената премија на осигурување. 
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Член 9 
Стапките на посебниот сојузен данок на промет на 

производи и на посебниот сојузен данок на надомести за 
услуги се пропорционални и се определуваат во процент 
на даночната основица. 

.Член 10 
Одредбите од Законот за оданочување на производи 

и услуги во прометот, што се однесуваат на настанување-
то на даночната основица, евидентирање на прометот и 
пресметувањето и плаќањето на данокот на промет, мес-
тото на плаќање на данокот на промет, контролата на 
пресметување и плаќањето на данокот на промет, застаре-
носта на уплатата на данокот, правните средства, обнова-
та. на постапката и казнените одредби се однесуваат на 
прометот на производи и услуги на кои се плаќа посебен 
сојузен данок на промет на производи односно посебен со-
јузен данок на надомести за услуги. 

Член И 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 Јануа-
ри 1990 година. 

ТАРИФА НА ПОСЕБНИОТ СОЈУЗЕН ДАНОК НА 
ПРОМЕТ 

Tap. број 1 
1. На прометот на сите производи на кои се плаќа ос-

новен данок на промет на производи, освен на прометот 
на производи од член 4 на овој закон, посебен сојузен да-
нок на промет на производи се плаќа по стапка од 3%-

2. На прометот на производи што се ослободени од 
плаќање на основниот данок на промет, се плаќа посебен 
сојузен данок на промет на производи по стапка од 3%, и 
тоа за: 

1) основни производи на земјоделството и рибарство-
то; 

2) производи што служат за човекова исхрана, освен 
производите од член 4 на овој зако^ и производите што 
служат за исхрана на животните; 

3) електрична енергија, лигнит, мрк јаглен, камен и 
дрвен јаглен и брикет од јаглен, огревно дрво и гас добиен 
со дестилација на јаглен; 

4) вештачко ѓубриво и средства за заштита на расте-
нијата; 

5) земјоделска механизација, уреди и друга опрема за 
земјоделско производство, како и земјоделски алат за при-
марна обработка на земјиштето. 

Tap. број 2 
Посебен сојузен данок на надомести за услуги се пла-

ќа, и тоа: 
1) по стапка од 5% - на надомести остварени од увоз 

на производи и на други надворешнотрговски услуги, ос-
вен на услуги на застапување; 

2) по стапка од 20% - на надомести остварени од ус-
луги на застапување на странски правни или физички ли-
ца. 

Tap. број 3 
Посебен сојузен данок на надомести за услуги се пла-

ќа, и тоа: 
1) по стапка од 5% - на надомести остварени: 
- со вршење на промет на производи на големо; 
- со вршење на кредитни, банкарски и берзански ус-

луги; ч 
- со вршење на услуги на осигурување и реосигурува-

ње на имоти и лица, освен на надомести остварени од оси-
гурување на живот; 

2) по стапка од 20% - на надомести остварени со 
вршење на посреднички, агенциски и комисиони услуги на 
правни и физички лица. 

Забелешка: 
Како вршење промет ца големо се подразбира купу-

вање на производи и продажба на производи во непроме-
нета состојба од стовариште (скалад и сл.) или транзит, со 
задолжително издавање на фактура. 

Tap. број 4 
На надомести што ќе ги оствари домашно правно ли-

це од превоз на патници или стоки во друмскиот сообра-
ќај (освен превозот на патници во градскиот и приград-
скиот - со автобуси, трамваи и тролејбус^, воздушниот, 
поморскиот, речниот и 'езерскиот сообраќај, посебен соју-
зен данок на промет на услуги се плаќа nQ стапка од 5%. 

1351. 
“ Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 22 декември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗ-
НА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ 

БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1990 ГОДИНА 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на законот спор?ед одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менува Законот за привремени мерки за заедничката де-
визна политика и за Проекцијата на платниот биланс на 
Југославија за 1990 година, во текстот за кој во Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на седница-
та од 21 декември 1989 година, гласаа мнозинството од си-
те делегати во Соборот. 

Претседател ство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 60 
22 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрнш?шек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗ-
НА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ 

БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1990 ГОДИНА -

Член 1 
Со заедничката девизна политика ќе се обезбедат ус-

лови за остварување на целите и задачите утврдени во 
Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1990 го-
дина. 

Заради унапредување на економските односи со 
странство и поголемо вклучување во меѓународната под-
елба на трудот ќе се преземаат мерки и активности во 
рамките на политиката на курсот на динарот, политиката 
на враќањето на царините и вонцаринскнте давачки, на 
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литиката на кредитните односи со странство и политика-
та на девизните резерви. 

Член 2 
Во 1990 година ќе се спроведува политиката на стаби-

лен реален курс на динарот спрема конвертибилните валу-
ти. Во првото полугодие на 1990 година курсот на дина-
рот спрема германската марка ќе биде фиксиран во износ 
седум динари за една германска марка. Спрема другите 
валути динарот флуктуира заедно со германската марка. 

Курсот на дианрот за пресметковниот долар ќе се 
формира во 1990 година според вредноста на САД дола-
рот. 

Член 3 
Во 1990 година извозот ќе се подржува со политиката 

на курсот на динарот со олесненија и ослободување од 
плаќање царина и други увозни давачки, со враќање 
на платената царина и другите увозни давачки, со посебно 
поттикнување на извозот на земјоделско-прехранбени 
производи и со обезбедување на средства за општа стопан-
ска и општа туристичка пропаганда. 

Претпријатијата кои остваруваат девизен прилив од 
најмалку 3 милиони долари можат да се определат враќа-
њето на царините и увозните давачки да им се пресметува 
по ефективниот или објективизираниот систем на враќа-
ње. 

Курсот на динарот ќе биде основен фактор за 
одржување на конкурентноста на извозот со која се обзебе-
дува .остварување на целите планирани со Проекцијата на 
платниот биланс на Југославија за 1990 година, ^ 

Ќе се продолжи посебното поттикнување на извозот 
на земјоделско-прехранбени производи. 

Ќе се обзебедат средства за туристичко-информатив-
на пропагандна дејност спрема странство и за реализација 
на програмата на активности за промоција на новите сис-
темски решенија, а посебно на можностите за странски 
поттикнување и унапредување на извозот, политиката на ^ 
увозот и заштита на домашното производство и пазар, по-
вложувања во југословенското стопанство. 

Член 4 
Во 1990 година ќе се изврши либерализација на уво-

зот со натамошно намалување на вредноста на увозот и 
на бројот на стоките што се увезуваат врз основа на кон-
тингенти и со намалување на бројот на стоките распореде-
ни на^формата на регионална согласност кај увозот. 

Ќе се воведе нов систем за заштита на домашното 
производство и пазарот со користење на целосниот ин-
струментариум за заштита. 

Член 5 
Паралелно со ревизијата на царинската тарифа, со 

елиминирање на исклучоците од плаќање на царината и 
увозните давачки и со промени во даночниот систем, по-
степено ќе се намалуваат бројот и нивото на увозните да-
вачки на увозот наменет за производството за извоз. 

Член 6 
Во 1990 година ќе се плаќа извозот на стоки и услуги 

на клириншкото подрачје што е во рамките на количес-
твото и вредностите утврдени со стоковните листи, и тоа 
до износот на средствата уплатени за извршениот увоз и 
во согласност со редоследот на втасаните наплати на из-
возот. За извоз надвор од количеството и вредностите по 
стоковните листи, извозниците со своите партнери го до-
говараат начинот на плаќањето и се обезбедуваат од ризи-
кот на наплатата. 

Во 1990 година ќе се преземат мерки за намалување 
на побарувачкото салдо со СССР, а посебно: 

1) предвремена отплата на кредитите чии рокови вта-
суваат во 1990 и во наредените години; 

2) користење на средства од побарувачкото салдо за 
предвремен откуп на долгот спрема конвертибшшото 
подрачје; 

3) ангажирање на СССР во изградбата и проширува-
њето на гасоводната мрежа во Југославија, изградбата на 

хидроенергетски и други инвестициони објекти во Југо-
славија; 

4) претворање на дел од позитивното салдо во заед-
нички вложувања на југословенските претпријатија со 
претпријатијата од СССР заради производство и испора-
ка на стоки за кои е трајно заинтересирана Југославија; 

5) увоз на опрема од СССР надвор од стоковните лис-
ти врз товар на побарувачкото салдо, што кореиниците би 
и ја стилагувале на Народната банка на Југославија. 

Член 7 
Побарувачкото салдо на клириншкнте сметки на На-

родната банка на Југославија на 31. XII 1989 година ќе се 
намалува со посебни мерки и нема да влијае врз исплатата 
на динарската противвредност на извозниците по основ 
на тековната размена со овие земји. 

Член 8 
До воведувањето на нови форми на поттикнување на 

странските вложувања, увозот на опрема и репродукцио-
ни материјали што претставува влог на странско лице или 
се набавува од средства на странско лице ќе биде ослобо-
ден од увозните давачки ако претпријатието во кое се 
вложува извезува на конвертибилното подрачје најмалку 
45% од оствареното производство на стоки и услуги по ос-
нов на тоа вложување. 

Заради поттикнување на странски лица да вложуваат 
и реинвестираат во Југославија, републиките и автоном-
ните покраини ќе донесат мерки за даночните олесненија 
во почетниот период на работата, како и олесненија во 
оданочувањето на средствата што странските лица ги ре-
инвестираат или ги депонираат во Југославија. 

Член 9 
Политиката на кредитни односи со странство ќе се 

заснова врз запирањето на процесот на нето одливот на 
капиталот и зголемувањето на долгот спрема конверти-
билното подрачје, со продолжување на рефикансирап^то 
на дел од обврските спрема владите и комерцијалните 
банки на западните земји, Истовремено рефииансираните 
кредити, предвремено ќе се отплатуваат и тоа пред се по 
основ на заедничките вложувања, замената и продажбата 
на побарувања и долгови спрема одделни земји и замена-
та на клириншките побарувања. 

Обемот на краткорочно^ задолжување во 1990 годи-
на ќе се намали за 100 милиони САД долари. 

Степенот на надворшената задолженост на земјата ќе 
изнесува 15,3% од планираните девизни приходи во 1990 
година. 

Член ,10 
Достигнатото ниво на девизните резерви ќе овоз-

можи ликвидно извршување на сите обврски спрема 
странство, како и унапредување на работата на единстве-
ниот девизен пазар. 

Член 11 
Политиката на економските односи со странство за 

1990 година поаѓа од претпоставката дека општествениот 
производ и индустриското производство ќе се намалат 
за 2% и ги утврдува следните цели: 

1) растеж на извозот на стоки и услуги од 8,0%, од 
што на конвертибилното подрачје 10,2%, а на клириншко-
то подрачје намалување од 0,9% и растеж на увозот на сто-
ки и услуги од 16,3%, од што од конвертибилното подрачје 
16,7, а од клириншкото подрачје 14,6%; 

2) врз основа на предвидениот извоз и увоз на стоки и 
услуги, а земајќи ги предвид нето дознаките и каматите, 
во вкупниот тековен платен биланс се предвидува суфицит 
од 1.415 милиони САД долари, од што: 

- суфицит на конвертибилното подрачје 1,600 милио-
ни САД долари; 

- дефицит на клириншкото подрачје од 185 милиони 
пресметковни долари; 

3) зголемување на долгот на конвертибшшото под-
рачје по основ на редовното користење и отплата на сред-
норочните и долгорочните кредити за 898 милиони САД 
долари; 
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тибилни девизи ќе се ангажираат 15,3% од тековниот деви-
зен приход предвиден во Проекцијата на платниот биланс 
на Југославија за 1990 година при што дознаките на работ-
ниците се сметани во нето-износ, а остатокот на втасаните 
обврски ќе се рефинансира' 

9) на клириншкото подрачје побарувањата ќе се на-
малат за 925 милиони пресметковни долари, од што 520 
милиони по основ на предвремената отплата на кредитот 
спрема СССР; 

10) конвертибилните девизни резерви ќе се одржат 
најмалку на ниво тримесечни тековни плаќања во конвер-
тибилни девизи спрема странство; 

11) за потребите на враќањата на царинските, увозни-
те и даночните давачки, како и за потребите на поттикну-
вањето на извозното стопанство ќе се обезбедат 3.392,5 
милиони динари, за потребите на општата туристичка и 
информативна пропаганда 150,0 милиони динари и за по-
требите на општата стопанска пропаганда 63,5 милиони 
динари; 

12) врз основа на посебна програма, Сојузниот из-
вршен совет ќе преземе мерки за намалување на побару-
вачкото салдо во размената со одделни земји во развој. 

Член 12 

Тргнувајќи од напред предвидените цели, се утврдува: 

Л,: ПРОЕКЦИЈА ТА НА ПЛА ТИМОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1990 ГОДИНА 

во милиони САД долари по тековните курсеви 

1990. 

С т а в к и Вкупно Конверт. Клиринг 

1 2 3 4 

I ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ - САЛДО (6-7) ,1415 1600 -185 
1. Салдо на стоковната размена (1.2.-1.2.) 0-2680 -2150 -530 

1.1. Извоз на стоки 14705 11860 2845 
1.2. Увоз на стоки -17385 -14010 -3375 

1.2.1. Репродукција -12240 -9350 -2890 
1.2.2. Опрема -2985 -2700 -285 
1.2.3. Стоки за широка потрошувачка -2160 -1960 -200 

2. Салдо на услугите (2-1. - 2.2.) 3880 3550 330 
2.1. Приходи 6070 5595 475 

2.1.1. Туризам 2275 2200 75 
2.1.2. Сообраќај 2350 2190 160 
2.1.3. Инвестициони работи 220 150 70 
2.1.4. Застапничка провизија ' 185 160 25 
2.1.5. Доработка и преработка на стоки 445 335 НО 
2.1.6. Друго 595 560 35 

2.2. Расходи -2190 -2045 -145 
2.2.1. Сообраќај -1350 -1290 -60 
2.2.5. Друго -840 - -755 -85 

3. Салдо на стоките и услугите (3.1. - 3.2.) 1200 1400 -200 
3.1. Извоз на стоки и услуги 20775 17455 3320 
3.2. Увоз на стоки и услуги -19575 -16055 -3520 

4. Салдо на дознаките (4.1. - 4.2.) 1425 1400 25 
4.1. Прилив - дознаки на работниците и иселениците 6025 6000 25 
4.2. Одлив - подигната ефектива од девизните сметки на граѓа-

ните -4600 -4600 
5. Салдо на каматите (5.1. - 5.2.) -1210 -1200 -10 

5.1. Наплатени камати 480 450 30 
5.2. Платени -1690 -1650 40 

4) намалувања на краткорочниот долг за 100 милио-
ни САД со лари; 

5) во рамките на користењето на финансиски кредити. 
од конвертибилното подрачје, се предвидува повлекување 
на 468 милиони САД долари од Меѓународниот монета-
рен фонд, 550 милиони САД долари од Светската банка и 
100 милиони САД долари од другите меѓународни орга-
низации; 

6) користењето на стоковните кредити од конверти-
билното подрачје се предвидува во височина од 1.080 ми-
лиони САД долари (600 милиони САД долари за увоз на 
опрема и 480 милиони САД долари за увоз на репродукци-
они материјали); 

7) рефинансирање на дел од обврските на главниците 
на долгот по основ на отплатата на среднорочни и долго-
рочни кредити во височина од 1.700 милиони САД дола-
ри, при што ефективно ќе бидат отплатени на име главни-
цата на долгот 1.300 милиони САД долари и на име на 
каматата 1.650 милиони САД долари, во конвертибилни 
девизи; 

8) за отплата на дел од ануитетите по среднорочните 
и долгорочните странски заеми и кредити (ефективно пла-
тени на главнини и ефективно платени камати) во конвер-
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во милиони САД долари по тековните курсеви 

1990. 

С т а в к и Вкупно Конверт. Клиринг 

1 2 3 4 

5.2.1. Ефективно платени камати -1690 -1650 -40 
5.2.2. Рефинансирани камати 

6. Вкупни приходи 27280 20905 3375 
7. Укупни расходи -25586 -22305 -3560 

II КРЕДИТНО-ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ - САЛДО -182 558 -740 
1. Користење на среднорочни и долгорочни заеми и кредити 3998 3898 100 

1.1. Финансиски 2818 2818 
1.1.1. Готовински средства 1118 1118 

1.1.1.1. ММФ 468 468 
1.1.1.2. ИБРД и други меѓународни финансиски орга-

низации 650 650 
1.1.2. Кредити за рефинансирање 1700 1700 

1.1.2.1. Од влади 640 640 
1.1.2.2. Од комерцијални банки 1060 1060 
1.1.2.3. Рефинансирање на камати 

1.2. Кредити за опрема (во тоа ИБРД): 680 600 80 
1.3. Кредити за репродукција 500 480 20 

2. Отплати на главницата на долгот по среднорочни и долгорочни 
заеми и кредити -3770 -3000 -770 
2.1. Готовински плаќања -2070 -1300 -770 
2.2. Рефинансирање -1700 -1700 

2.2.1. Спрема влади -640 -640 
2.2.2. Спрема комерцијални банки -1060 -1060 

3. Краткорочни кредити и депозити - нето -100 -100 
4. Аванси по основ на изведување на инвест. работи 
5. Кредитирање на странство-салдо -310 -240 -70 

5.1. Кредити дадени на странство 
5.2. Наплати по дадени кредити 

III ПРЕОДНИ ПОЗИЦИИ (ДРУГО) 
IV ПРОМЕНИ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 1233 2158 -925 

1. Конвертибилни девизи 2158 2158 
2. Клириншки средства -925 -925 

Д ПОДБИЛАНСНИ СТАВКИ НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Стоковна размена по режими - во милиони САД долари, по тековниот курс 

Реден -
број С т а в к и Вкупно 

Конверти-
билно 

подрачје 

Клириншко 
подрачје 

1 2 3 4 5 

1. Обем на увозот и плаќање на стоки по форми и намени 
1.1. ЛБ - Вкупно 
1.2. ДиК (дозвола и контингенти) - вкупно 

во тоа новоосновани ОЗТ, вкупно 

17.385 
15.065 
2.32.0 

102 

14.010 
12.245 
1.765 

102 

3.375 
2.820 

555 

Член 13 
За потребите на искажување на правото на увоз и плаќања, како и за користење на утврдените права на увоз и 

плаќања, за потребите на статистиката, ќе се применува девизната курсна листа формирана на 31 декември 1989 година. 
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Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-

нува од 1 јануари 1990 година. 

.1352. 
Врз основа ма член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 22 декември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-

НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на Законот според одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менува Законот за привремени мерки за измени и допол-
ненија на Законот за девизното работење, во текстот за кој 
во Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
на седницата од 21 декември 1989 година, гласаа мнозин-
ството од сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 59 
22 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Д-р Слободан Глигсриешш, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-

НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88) член 2 се брише. 

Член 2 
Член 3 се брише. 

Член 3 
Член 4 се брише. 

Член 4 
Член 6 се брише. 

Член 5 
Член 7 се брише. 

Член 6 
Член 8 се брише. 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Со проекцијата на платниот биланс на Југославија 

се утврдуваат и усогласуваат пропорциите на извозот и 

увозот на стоки и услуги, финансиските и други економски 
трансакции помеѓу домашни и странски лица." 

Член 8 
Член 11 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија е одговорна за из-

вршување на своите обврски спрема странство, како и за 
извршување на обврските по основ на гаранции или супер-
гаранции издадени во согласност со сојузниот закон. 

Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
во рамките на своите права и должности се одговорни за 
општата ликвидност во плаќањата со странство. 

Овластените банки се одговорни за сопствената лик-
видност на плаќањата во странство." 

Член 9 
Во член 12 став 1 се менува и гласи: 
„Увозот на стоки и услуги се плаќа без ограничува-

ње." 
Во став 2 зборот: „Плаќањето“ се заменува со зборо-

вите: „По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
плаќање“. 

Став 3 се брише. 

Член 10 
Член 15 се менува и гласи: 
„Забрането е купување и продажба на девизи помеѓу 

домашни лица и помеѓу домашно и странско лице во Југо-
славија што се врши надвор од единствениот девизен па-
зар." 

Член И 
Во член 16 став 1 се менува и гласи: 
„Забрането е плаќање и наплатување во девизи или 

во злато помеѓу домашни лица и помеѓу домашни и 
странски лица во Југославија, ако со сојузен закон не е оп-
ределено поинаку." 

Член 12 
Член 17 се менува и гласи: 
„Домашни лица, во смисла на овој закон, се претпри-

јатија, нивни форми на здружување (во натамошниот тек-
ст: претпријатија) други правни лица, граѓански правни 
лица со седиште во Југославија и физички лица со живеа-
лиште во Југославија. 

Физичките лица со живеалиште во Југославија што 
самостојно вршат стопанска и друга дејност со личен труд 
односно со личен труд и со средства во сопственост на 
граѓаните, а согласно со законот немаат статус на правно 
лице, во вршењето на девизното работење ги имаат права-
та и обврските утврдени со одредбите на овој закон. 

Под граѓанско правно лице, во смисла на овој закон, 
се подразбира здружение на граѓани и друго граѓанско 
правно лице утврдено со закон. 

Под странско лице, во смисла на овој закон, се под-
разбираат правни и физички лица, освен лицата од став 1 
на овој член ." 

Член 13 
Член 19 се менува и гласи: 
„Сојузната дирекција за промет и резерви на произ-

води со посебна намена и Институтот за безбедност ги 
имаат во девизното работење правата и обврските што 
според овој закон ги имаат претпријатијата. 

Народната банка на Југаславија - Воен сервис ги 
врши сите работи на платниот промет со странство за по-
требите на субјектите од став 1 на овој член и ги има пра-
вата и обврските што со овој закон им се дадени на овлас-
тените банки од член 18 на овој захон и на народните бан-
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ки на републиките односно на народните банки на авто-
номните покраини." 

Член 14 
Во член 22 став 1 зборовите: „Сојузниот извршен со-

вет“.се заменуваат со зборовите: „Народната банка на Ју-
гославија“. 

Во став 4 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ се 
заменуваат со зборовите: „Народната банка на Југослави-
ја“. 

Член 15 
Член 23 се менува и гласи: 
„Проекцијата на платниот биланс на Југославија за-

едно со заедничката девизна политика ја донесува Собра-
нието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет и 
Народната банка на Југославија. 

Заедничката девизна политика ја опфаќа политиката 
на поттикнување на извозот на стоки и услуги и на други-
те форми на економски односи со странство, политиката 
на увозот, заштитната политика, политиката на курсот на 
динарот, политиката на девизните резерви и политиката 
на кредитните односи со странство.". 

Член 16 
Член 24 се брише. 

Член 17 
Член 25 се брише. 

Член 18 
По член 28 се додаваат нови чл. 28а и 286, кои гласат: 

п Член 28а 
Методологијата за формирање на курсот на динарот 

ја пропишува Сојузниот извршен совет на предлог од На-
родната банка на Југославија. -

Народната банка на Југославија тримесечно го извес-
тува Собранието на СФРЈ за остварувањето на политика-
та на курсот на динарот. 

Член 286 
Курсот на динарот е единствен и се применува на си-

те финансиски и други економски трансакции со стран-
ство." 

Член 19 
По член 33 се додава нов член ЗЗа, кој гласи: 

„Член ЗЗа 
Банката овластена за работи со странство може да 

купува девизи ако уредно ги извршува обврските за плаќа-
ње во динари спрема банките што продаваат девизи, ако 
уредно ги извршува обврските во девизи спрема банките 
што купуваат девизи и ако не е прогласена за неликвидна 
согласно со сојузниот закон што го уредува основањето и 
.работењето на банките и на другите финансиски организа-
ции." 

Член 20 
Член 35 се менува и гласи: 
„Пресметка на царината и на другите давачки се 

врши со примена на средните курсеви на странските валу-
ти и на курсот за пресметковната валута утврдени на Ме-
ѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар на 
претпоследниот ден во неделата што А претходи на неде-
лата во која се утврдува износот на царината и на другите 
давачки во согласност со член 22 на Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89). 

Искажувањето на вредноста на остварениот извоз, 
увоз и на другите финансиски и економски трансакции со 
странство се врши по тековниот курс на динарот. 

За потребите на статистиката се применува курсот по 
кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Југосла-

вија. Податоците за правото на увоз и плаќање, како и 
податоците за користењето на утврдените права на увоз и 
плаќање се искажуваат по истиот курс и во истата вред-
носна единица во која се искажани и вредностите утврде-
ни со проекцијата на платниот биланс на Југославија.". 

Член 21 

Член 39 се брише. 

Член 22 

Во член 40 став 2 по зборот: „Југославија“ точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ако со ме-
ѓународен договор не е поинаку определено“. 

Член 23 

Член 40а се менува и гласи: 
„Забранет^ е договарање на работи кај кои стоките и 

услугите, извезени во земја со која платниот промет се 
врши во конвертибилни девизи, се наплатуваат преку клк-
риншка сметка.". 

Член 24 

Во член 41 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 25 

Во член 42 став 1 бројот: „60" се заменува со бројот: 
„90". 

Во став 4 по зборот: „царинските“ се додаваат зборо-
вите: „и слободните“. 

Досегашните ст. 7, 8 и 9 се бришат. 

Досегашните ст. 10 и 11 стануваат ст. 7 и 8. 

Член 26 

Член 43 се брише. 

Член 27 

По член 44 се додаваат чл. 44а, 446 и 44в, кои гласат: 

„Член 44а 

Исплатата на динарската противвредност на изврше-
ниот извоз на стоки и услуги се врши во рок од два дена 
од денот на наплатата на претпријатието или на друго 
правно лице чии стоки се извезени односно услуги изврше-
ни, ако со договор помеѓу извозникот и лицето чии стоки 
се извезени односно услуги извршени не е поинаку опреде-
лено. 

Исплатата на динарската противвредност се врши по 
куповниот курс кој важи на денот на исплатата. 

Член 446 

Претпријатието и друго правно лице што увезува 
стоки и плаќа услуги од земја со која платниот промет се 
врши во пресметковна валута и ги уплатува динарите пре-
ку банката овластена за работи со странство на Народна-
та банка на Југославија по курсот за пресметковната валу-
та што важи на денот на уплатата. 

Динарската противвредност по основ на наплата из-
вршена во пресметковна валута се исплатува до височина-
та на динарските средства уплатени по основ на увоз пре-
ку банката од став 1 на овој член. 

Динарската противвредност на остварената наплата 
во клирнншка пресметковна единица се пресметува со 
примена на курсот за пресметковната валута, што важи на 
денот на исплатата. 

Ако динарската противвредност на наплатениот из-
воз е поголема од износот на динарите од став 2 на овој 
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член, Народната банка на Југославија ќе му ја исплатува 
на претпријатието денарската противвредност на извозот 
по редоследот на наплатата извршена во пресметковна ва-
лута. 

Народната банка на Југославија на барање од прет-
пријатието чиј извоз е извршен во земја со клнриншки на-
чин на плаќање издава исправа во пресметковна валута 
што е пренослива и со која може да се плаќа увозот на сто- -
ки и услуги извршен од таа земја. 

Врз основа на исправата од став 5 на овој член прет-
пријатието остварува исти права како да му е извршена 
исплата на Андорската противвредност. 

Член 44в 

Претпријатието и друго правно лице што увезува. 
стоки и услуги во рамките на малограничниот и преку-
морскиот соседски промет и по меѓународните саемски 
компензациони работи ја уплатуваат денарската против-
вредност на тој увоз кај банката овластена за работи со 
странство преку која се врши плаќањето и наплатувањето 
по тие работи во согласност со меѓудржавните договори. 

Динарската противвредност на извршениот извоз по 
работите од став 1 на овој член се исплатува до височина-
та на динарските средства уплатени по основ на увоз кај 
банката од став 1 на овој член.". 

Член 28 

Во член 46 став 2 бројот: „60" се заменува со бројот: 
„90". 

Досегашниот став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5 кој станува став 4 по зборот: 

„царинските“ се додаваат зборовите: „и слободните“. 

Член 29 

По член 46 се додава нов член 46а, кој гласи: 

„Член 46а 

Банката овластена за работи со странство ги врши 
плаќањата спрема странство врз основа на налог од прет-
пријатието и од друго лице, што е должно да ја уплати ди-
нарската противвредност на девизите по продажниот курс 
што важел на денот кога се извршува налогот спрема 
странство.". 

Член 30 

Во член 48 став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 31 

Член 51 се менува и гласи: 
„Разликите во вредноста настанати во работењето со 

странство поради: превозни ризици, бонификацни, пена-
ли, рабати, исправки на вредноста, предвремени наплати 
или наплати на побарувања пред договорениот рок за на-
плата и слично, се правдаат со документација. За правда-
њето на настанатите разлики одлучува надлежниот орган 
на претпријатието односно на другото правно лице. 

Разликата во вредноста настаната по основ на неиз-
вршена наплата на извоз за која на претпријатието однос-
но на другото правно лице му е исплатен надомест на 
штетата во динари по основ на договорот за осигурување 
на извозни работи против некомерцијални ризици, се 
правда со исправа за иевнесувањето на тој износ на девизи 
во земјата, што ја издава Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка.". 

Член 32 

Во член 52 став 1 зборовите: „што го донесува Сојуз-
нит извршен совет, со претходно прибавено мислење од 
Стопанската комора на Југославија“ се заменуваат со збо-
ровите: „од член 36 став 5 на овој закон“. 

Во став 2 зборот: „специфични“ се заменува со збо-
рот: „посебни“. 

Член 33 

По член 52 се додава нов член 52а, кој гласи: 

„Член 52а 

Претпријатијата, другите правни лица и овластените 
банки можат на домашниот и на странските финансиски 
пазари да вршат купување и продажба на побарувања по 
основ на сите видови работи со странство. 

Работите од став 1 на овој член претпријатијата дру-
ги правни лица и овластените банки можат да ги вршат во 
свое име и за своја сметка, а овластените банки и во свое 
име и за туѓа сметка и во туѓо име и за туѓа сметка. 

Сојузниот извршен совет може да ги пропише по-
блиските услови и критериуми за вршење на работите од 
став 1 на овој член.". 

Член 34 

Член 53 се брише. 

Член 35 

Член 55 се менува и гласи: 
^Странските лица можат да стекнуваат побарувања 

во динари на сметка кај овластената банка на начинот 
што ќе го пропише Народната банка на Југославија.". 

Член 36 

Член 56 се брише. 

Член 37 

Во член 57 став 1 се брише. 
Став 2, кој станува став 1, се менува и гласи: 
„Странските физички лица можат да ги плаќаат услу-

гите и стоките со парични картички и со чекови на стран-
ски банки, а стоките купени во слободни царински продав-
ници и во ефективни странски пари.". 

Став 3, кој станува став 2, се менува и гласи: 
„Домашно физичко лице што ќе му даде туристичка 

услуга на странско лице во Југославија ги наплатува тие 
услуги во динари.". 

Во став 4, кој станува став 3, по зборот: „Југославија“ 
се додава зборот: „и“. 

Член 38 

Во член 58 став 1 зборот: „пропишаните“, се брише а 
по зборот: „работи“ се додава запирка и зборовите: „што 
ги пропишува Народната банка на Југославија“. 

Во став 2 по зборот: „земјата“ точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „под условите утврдени 
со прописот од став 1 на овој член“. 

Член 39 
Во член 61 зборовите: „ги определува“ се заменуваат 

со зборовите: „може да ги определи“. 

Член 102 
Член 170 се брише. 
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Член 41 
Во член 65 став 5 по зборот: „искажува“ се додаваат 

зборовите: „кај Народната банка на Југославија." 

Член 42 
Во член 71 став 3 зборовите: „децата и родителите“ 

се заменуваат со зборовите: „децата, родителите, браќата 
и сестрите.". 

Член 43 
Во член 75 став 1 се менува и гласи: 
„На девизите што граѓаните и граѓанските правни 

лица ги држат на девизни сметки и девизни штедни влого-
ви овластените банки им плаќаат камата во девизи или на 
нивно барање во динари.". 

Став 3 се брише. 

Член 44 
Член 77 се менува и гласи: 
„Овластените банки продаваат девизи за задоволува-

ње на потребите на граѓаните под условите што ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет на предлог од Народната 
банка на Југославија. 

Овластените банки им продаваат девизи на самоуп-
равните интересни заедници односно на другите форми на 
организирање на пензиското и инвалидското и на здрав-
ственото осигурување заради намирување на регресите 
барања спрема странските органи за социјално осигурува-
ње врз основа на меѓудржавни договори или извршни суд-
ски пресуди.". 

Член 45 

По член 77 се додава нов член 77а, кој гласи: 

„Член 77а 
Физичките лица со живеалиште во Југославија што 

самостојно вршат стопанска и друга дејност со личен труд 
и со средства во сопственост на граѓаните а согласно со 
законот немаат статус на правно лице, можат заради 
вршењето на таа дејност да го плаќаат увозот на стоки со 
девизи купени кај овластената банка. 

- На лицата од став 1 на овој член, што ќе остварат на-
плата во девизи по основ на извршен извоз, банката овлас-
тена за работи со странство им ја исплатува динарската 
противвредност во согласност со одредбите на овој за-
кон.". 

Член 46 
Во член 78 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ се 

заменуваат со зборовите: „Народната банка на Југослави-
ја“. 

Член 47 
Во член 80 став 3 зборот: „пропис“ се заменува со 

зборовите: „овој закон“. 
Во став 6 по зборот: „изнесување“ се додаваат зборо-

вите: „или да ги употребат за купување на истиот вид де-
визи заради трансфер во странство“. 

Член 48 
Во член 81 во став 1 по зборот: „емитенти" се додава-

ат зборовите: „што немаат застапништво во Југославија“. 

Член 49 
Чл. 93 до 99 се бришат. 

Член 50 
Во член 100 став 1 зборовите: „По исклучок од одред-

бите на чл. 93 до 145 од овој закон, банките“ се заменуваат 
со зборот: „Банките“. 

Точка 2) се менува и гласи: 

„2) вршење на одобрените работи од член 29 на Зако-
нот за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 63/89).". 

Точка 4) се брише. 
Во досегашната точка 5), која станува точка 4), зборо-

вите: „во организација на здружен труд“ се бришат. 
Досегашната точка 6) станува точка 5). 
Во став 3 зборовите: „вршат работи на посредување 

во надворешнотрговскиот промет“ се заменуваат со збо-
ровите: „ги вршат одобрените работи од член 29 на Зако-
нот за надворешнотрговското работење“. 

Член 51 
По член 100 се додаваат нови чл. 100a, 1006, 100в, 

100г, 100д, 100ѓ, 100е, 100ж, 100з, Ши, 100ј, 100к, кои гла-
сат: 

„Член 100а 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство може, за времетраењето на тие работи, за по-
требите на тековното работење да користи девизи кои по-
текнуваат: 

1) од аванси примени врз основа на договор склучен 
со странско лице; 

2) од износи наплатени од странски лица во текот на 
изведувањето на работите; 

3) од позајмување по основ на остварена добивка на 
работната единица за изведување на инвестициони работи 
во странство, која се наоѓа во состав на претпријатието; 

4) од средствата обезбедени од странски кредити. 
Претпријатието може девизите од став 1 на овој член 

да ги употреби и за привремено финансирање на работите 
по други договори за изведување на инвестициони работи 
во странство, но само до окончувањето на работите по 
склучениот договор за чија реализација тие средства се 
прибавени. 

Член 1006 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство може со девизите од член tOOa на ОВОЈ закон 
да ги плаќа во странство основните средства со кои ги из-
ведува тие работи, како и опремата и репродукциониот 
материјал што ги вградува во објектот во странство, или 
што ги увезува во земјата и ги вградува во опремата која 
во склопот на инвестиционата работа се извезува во 
странство, а кои се набавени под условите и на начинот 
утврдени со сојузниот закрн со КОЈ се уредува надвореш-
нотрговското работење, како и сите други материјални 
трошоци што се поврзани со подготовката и вршењето на 
тие работи. 

Член 100в 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство им ги исплатува на работниците, за време на 
работата во странство, личните доходи и другите лични 
примања во динари, во валутата на земјата во која тие ра-
боти се изведуваат заради покривање на животните тро-
шоци на работниците во странство, како и во конверти-
билна валута, ако наплатата на тие работи се врши во таа 
валута. 

Член 100г 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство е должно, по завршувањето на тие работи, 
девизите што ги држи на сметка кај странска банка да ги 
внесе во земјата односно девизите да ги продаде во рок од 
90 дена од денот на завршувањето на инвестиционите ра-
боти. 

Како ден на завршувањето на договорените работи 
за носителот на работата на објектот во странство, во 
смисла на овој закон, се подразбира денот кога надлежни-
от орган на земјата во која се изведуваат работите ќе ја 
прифати конечната пресметка на работите односно денот 
на наплатата на тие работи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
е во прашање изведување на инвестициони работи на кре-
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дит, рокот од тој став се смета од денот на втасувањето на 
ануитетите, согласно со акуитетниот план од склучениот 
договор за кредит. 

Ако со нарачувачот на инвестиционите работи се до-
говорени гарантни рокови и ако нарачувачот ги задржал 
договорените гарантни износи како гаранција за исправ-
носта на извршените работи, претпријатието е должно тие 
износи да ги внесе во земјата во рок од 90 дена од денот на 
истекот на гарантниот рок. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
претпријатието кое изведува инвестициони работи во 
странство може девизите искажани како добивка од изве-
дувањето на тие работи да ги внесе во земјата и да и ги 
продаде на банката овластена за работи со странство и во 
текот на изведувањето на работите, по основ на пресмет-
ката за календарската година. 

Член 100 д 
Претпријатието кое изведува инвестициони работи 

во странство е должно во рок од 90 дена од денот на на-
платата од инвеститорот да ги внесе во земјата девизите 
во динарска противвредност на трошоците платени во Ју-
гославија во динари (купени стоки и извршени услуги, ис-
платени лични доходи, придонеси на личните доходи и 
др.). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, об-
врската за внесување на девизите во Југославија не се од-
несува на претпријатие кое трошоците од тој став ги пла-
тило со динари што ги остварило со наплата на побарува-
њата со увоз на стоки. 

Член 100ѓ 
Наплатите остварени преку контокорентна сметка по 

основ на извоз на стоки и услуги според, договор за долго-
рочна производствена кооперација претпријатието може 
да ги користи во целост за плаќање на увозот на стоки и 
услуги според договорот за таа кооперација, ако нивниот 
прибавување е предвидено со договорот за долгорочна 
производствена кооперација за потребите на таа коопера-
ција. 

Член 100е 
Плаќањата и наплатувањата што произлегуваат од 

договорот за долгорочна производствена кооперација се 
вршат посебно за секоја кооперација, преку контокорен-
тна сметка, со право на пребивање на долевањата и поба-
рувањата. 

Начинот на плаќање од став 1 на овој член претприја-
тието и странското лице го утврдуваат со договорот во 
согласност со член 36 на овој закон. 

Плаќањата што произлегуваат од договорот за до-
лгорочна мултилатерална кооперација ги врши претпри-
јатието преку девизната сметка кај банката овластена за 
работи со странство, во согласност со склучениот договор 
за долгорочна мултилатерална кооперација. 

Член 100ж 
Височината на износот до кој претпријатието може 

да долгува односно да побарува на контокорентната смет-
ка по основ на договорот за долгорочна производствена 
кооперација ја утврдува претпријатието во спогодба со 
народната банка на републиката односно со народната 
банка на автономната покраина пред истекот на календар-
ската година за наредната година, со тоа што салдото на 
долевањата односно на побарувањата по таа сметка не? 
може да биде поголемо од 40% од износот на испораките 
извршени во тековната година според договор во еден 
правец. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина утврди дека прет-
пријатието, поради извршување на договорот, имало во 
тековната година постојано побарувачко салдо над 50% од 
со договорот предвидените количества, му дава налог на 
тоа претпријатие тоа салдо да го израмни во рок од 90 де-
на. Ако во тој рок претпријатието не го израмни салдото, 
должно е повеќе извезените стоки да ги наплати во девизи 
како редовен извоз, во согласност со одредбите на овој за-
кон. 

Член 100з 
Врз долевањата и побарувањата што не ќе се реали-

зираат под условите од член 100ж на овој закон се приме-
нуваат одредбите од овој закон што важат ^а наплата и 
плаќањето на редовниот извоз односно увоз. 

Член 100ѕ 
Народната банка на републиката односно народната 

банка на автономната покраина води посебна евиденција 
и врши контрола на долевањата и побарувањата по дого-
ворите за долгорочна производствена кооперација на на-
чинот пропишан со член 50 на овој закон. 

Член 100и 
Трансферот на средствата на странско лице во стран-

ство по основ на: добивка, трансфер по основ на права по 
вложени средства во општествено претпријатие, репатри-
јација на уделот во нето имотот што потекнува од сред-
ствата што странскиот вложувач ги вложил во сопствено 
,или во мешовито претпријатие, а што се врши по преста-
нувањето на работата на тоа претпријатие, како и тран-
сферот на други побарувања што му припаѓаат на стран-
скиот вложувач, се врши слободно по намирувањето на 
сите обврски во Југославија. 

Член 100ј 
Трансферот на средствата во странство што стран-

скиот изведувач на инвестициони работи во Југославија ќе 
ги оствари по основ на добивката се врши слободно. 

Член 100к 
Трансферот на, средствата на странско лице во стран-

ство, може да се врши и по основ на: 
1) извршен надомест на име обесштетување, во случај 

на експропријација, национализација или други мерки 
што во своето дејство се еднакви на експропријацијата 
или национализацијата; 

2) личен доход и други примања исплатени на стран-
ско лице вработено во претпријатие, организација за о в -
ерување, банка и во друга финансиска организација во 
земјата.". 

Член 52 
Член 101 се брише. 

Член 53 
Член 102 се брише. 

Член 54 
Член 104 се брише. 

Член 55 
Член 105 се брише. 

Член 56 
Член 107 се брише. 

Член 57 
Член 108 се брише. 

Член 58 
Член 109 став 1 се брише. 

Член 59 
Член 110 се брише. 

Член 60 
Во член 111 се додава став 2, кој гласи: 
„Плаќањата во странство по други нестоковни осно-

ви се вршат слободно“. 

Член 102 
Член 170 се брише. 



Петок, 22 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 85 - Страна 2119 

Член 62 
Член 113 се менува и гласи: 
„Стоките за кои е пропишано дека се увезуваат врз 

основа на контингент (К) и дизвола (Д) се плаќаат до ут-
врденото право на увоз и до количествата односно вред-
ностите назначени во контингентот односно со дозвола-
та.". 

Член 63 
Член 114 се брише. 

Член 64 
Член 115 се брише. 

Член 65 i 
Член 116 се брише. 

Член бб 
Чл. 117 и Н?а се бришат. 

Член 67 
Член 118 се брише. 

Член 68 
Член 119 се брише. 

Член 69 
Член 120 се брише. 

Член 70 
Член 121 се брише. 

Член 71 
Член 122 се брише. 

Член 72 
Член 123 се брише. 

Член 73 
Член 124 се брише. 

Член 74 
Член 125 се брише. 

Член 75 
Член 126 се менува и гласи: 

„Банката овластена за работи со странство од член 
140в на овој закон води евиденција за извршените плаќања 
и наплати на претпријатието заради: 

П утврдување на дневната девизна позиција; 
2) следење на исполнувањето на условите за земање 

кредити во странство, ако такви услови се пропишани; 
3) следење на примената на привремените мерки до-

несени врз основа на овој закон и на сојузниот закон со кој 
се уредува надворешнотрговското работење. 

Народната банка на Југославија го пропишува видот 
на податоците и начинот на водење на евиденцијата од 
стар 1 на овој член.". 

Член 76 
Член 127 се брише. 

Член 77 
Член 127а се брише. 

Член 78 

Член 128 се брише. 

Член 79 
Член 129 се брише. 

Член 80 
Член 130 се брише. 

Член 81 
Член 131 се брише. 

Член 82 
Член 132 се брише. 

Член 83 
Член 133 се брише. 

Член 84 
Член 134 се брише. 

Член 85 
Член 134а се брише. 

Член 86 
Член 135 се брише. 

Член 87 
Во член 136 став 1 зборовите: „од член 55 на овој за-

кон“ се бришат. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Организациите за осигурување им ги исплатуваат 

преку банката овластена за работи со странство штетите 
на домашните лица во динари, а во девизи на ^ганските 
лица и на југословенските граѓани на привремена работа 
во странство кои се осигурени кај странски осигурителни 
заводи и тоа по основ на штетата настаната на моторното 
возило.". 

Член 88 
Член 137 се брише. 

Член 89 
Член 139 се брише. 

Член 90 
Член 140 се менува и гласи: 
„Со проекцијата на платниот биланс на Југославија, 

во рамките на предвидениот обем на кредитирањето на 
странство, се утврдува износот на девизите што можат да 
се користат заради вложување во вршењето на стопански 
дејности во странство/'. 

Член 91 
По член 140 се додава ново поглавје: „Ха. ПРИВРЕ-

МЕНИ МЕРКИ“, и чл. 140a, 1406, 140в, 140г, !40д и 140Ѓ, 
кои гласат: 

„Ха. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ 

Член 140а 
Ако во текот на годината, и покрај преземените мер-

ки што се во надлежност на Народната банка на Југосла-
вија, нивото на девизните резерви со кои ракува Народна-
та банка на Југославија се намали на нивото на постојани-
те девизни резерви, и со тоа се наруши ликвидноста во 
плаќањата со странство која непрекинато трае подолго од 
15 дена, Сојузниот извршен совет ќе преземе и ќе пред-
ложи дополнителни мерки за отстранување на настанати-
те растројства со кои додатно ќе се поттикнуваат извозот 
и девизниот прилив, и тоа: 

1) додатно приспособување на курсот; 
2) други мерки за поттикнување на извозот во облас-

та на даночната политика, политиката на царини и кре-
дитно-монетарната политика; 

3) мерки за поттикнување на финансиското штедење. 
Ако со мерките од став 1 на овој член и од член 140в 

на овој закон не се обезбедат услови за одржување на лик-
видноста во плаќањата со странство, Сојузниот извршен 
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совет ќе преземе мерки во областа на тековните трансак-
ции, и тоа: 

1) обврска за полагање динарски депозити на вред-
носта на стоките и услугите што се увезуваат; 

2) обврска за полагање посебни динарсќн депозити на 
увозот на одделни стоки и услуги; 

3) ограничување во плаќањето со странство. 
Мерките од ст. 1 и 2 на овој член се привремени и 

можат да се применуваат додека тековните девизни резер-
ви не се зголемат на планираното ниво, а најдолго шест 
месеци од денот на нивното донесување. 

Ако растројствата поради кои се пропишани мерките 
не се отстранат во рокот од став 3 на овој член, Сојузниот 
извршен совет му предлага на Собранието на СФРЈ мерки 
за отстранување на тие растројства, со тоа што мерките 
на Сојузниот извршен совет можат да се применуваат до 
одлуката на Собранието на СФРЈ за предложените мерки. 

Член 1406 
Покрај мерките од став 1 на член 140а од овој закон, 

со измените во проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија за тековната година ќе се утврди износот на деви-
зите што банките овластени за работи со странство се 
должни да ги пренесат од тековниот девизен прилив на 
сметката на Народната банка на Југославија во странство, 
со тоа што Народната банка на Југославија истовремено 
на тие банки им исплатува динарска противвредност за 
пренесените девизи. 

Член 140в 
Ако во текот на годината, врз основа на сојузниот за-

кон со кој се уредува надворешнотрговското работење, оп-
ределени стоки се распоредат на условно слободен увоз 
(ЛВО) и Сојузниот извршен совет пропише дека определе-
ни услуги можат да се увезуваат во рамките на утврдениот 
обем на плаќањата, плаќањата во странство по тие осно-
ви, како и по нестоковен основ, освен оној дел на несто-
ковните плаќања за кои врз основа на овој закон ќе се ут-
врди дека се плаќаат слободно, ќе се вршат во рамките на 
репродукционите потреби. 

Репродукционите потреби за лицата од член 17 на 
овој закон кои остваруваат девизен прилив ги пресметува 
банката овластена за работи со странство во процент од 
девизниот прилив остварен во текот на годината. 

Процентот од став 2 на овој член за секое претприја-
тие и друго правно лице го пресметува на почетокот на го-
дината банката овластена за работи со странство што тоа 
лице ќе ја избере, ставајќи ги во однос вредноста на увозот 
на стоките распоредени во. тековната година на условно 
слободен увоз (ЛЕО), на услугите и несто кобните трошо-
ци на работењето во странство што не се плаќаат слобод-
но, извршени во претходната година и вредноста на изво-
зот на стоките и услугите извршени на конвертибилното 
подрачје во претходната година. 

Банката овластена за работи со странство од став 2 
на овој член е одговорна за точноста на пресметувањето 
на репродукционите потреби. 

За лицата од член 17 на овој закон што не ќе остварат 
девизен прилив, репродукционите потреби се утврдуваат 
во апсолутен износ во вредноста на увозот и плаќањата од 
став 1 на овој член извршен во претходната година. 

Член 140г 
Сојузниот извршен совет по предлог на Народната 

банка на Југославија пропишува единствен начин на пре-
сметување на репродукционите потреби. 

Со прописот од став 1 на овој член ќе се утврди и на-
чинот на пресметување на репродукционите потреби во 
случај на динамичка неусогласеност на девизниот прилив 
со потребите на производството односно на работењето, 
начинот на утврдувањето на авансот и начинот на утврду-
вањето на репродукционите потреби по основ на извозот 
на стоки на кредит. 

Член 140д 
За претпријатието и другото правно лице кое во пре-

тходната година не остварило увоз ниту вршело плаќања 
во странство, или со производство почнува во тековната 

година или во текот на претходната година, репродукцио-
ните потреби ги утврдува Стопанската комора на Југосла-
вија во рамките на обемот на увозот утврден за тие наме-
ни во проекцијата на платениот биланс на Југославија. 

Член 140ѓ 
Народната банка на Југославија - Воениот сервис ги 

пресметува репродукционите потреби за претпријатијата 
од наменско производство за потребите на тоа производ-
ство и за извозните работи на единиците и установите на 
Југословенската народна армија и на Институтот за без-
бедност чијшто платен промет со странство се води кај 
Народната банка на Југославија - Воениот сервис. 

Начинот на пресметување на репродукционите по-
треби од став. 1 на овој член го пропишува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган надлежен за работи на на-
родната одбрана во спогодба со сојузниот функционер кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите.". 

Член 92 
Член 141 сае брише. 

Член 93 
Член 142 се брише. 

Член 94 ; 
Член 143 се брише. 

Член 95 
Член 144 се брише. 

Член 96 
Член 145 се брише. 

Член 97 
Член 146 се менува и гласи: 
„Девизната контрола опфаќа контрола на девизното 

и надворешнотрговското работење, на кредитните односи 
со странство и на вршењето стопански дејности во стран-
ство.". 

Член 98 
Во член 154 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„За вршење на работите од својата надлежност Сојуз-

ниот девизен инспекторат има организациони делови на 
териториите на републиките и автономните покраини.". 

Член 99 
Член 160 се менува и гласи: 
„Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина врши девизна докумен-
тарна контрола на извозот и увозот на стоки и определени 
услуги што ги вршат домашни лица и тоа со преглед на 
исправите и документацијата што им се поднесува. 

Народната банка на југославија ги утврдува поблис-
ките услови и начинот на вршење девизна документарна 
контрола и ги утврдува исправите и документацијата што 
се доставуваат заради спроведување на таа контрола.". 

Член 100 
Во член 168 зборовите: „или ако склучи работа со ко-

ја динарската вредност на договорената обврска се пре-
сметува врз основа на цената на златото или курсот на ди-
нарот во однос на странските валути“ се бришат. 

Член 101 
Во член 169 зборовите: „или не ги спроведува мерки-

те што Сојузниот извршен совет ќе ги пропише врз основа 
на чл. 26 и 92 од овој закон“ се бришат. 

Член 102 
Член 170 се брише. 
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Член 103 
Член 171 се брише. 

Член 104 
Во член 172 став 1 зборовите: „2,000.000 до 

10,000.000" се заменуваат со зборовите: „9,000 до 45.000". 
Во точка 1) зборовите: „член 10" се заменуваат со 

зборовите: „член 15". 
Точка 2) се брише. 
Точка 3) се менува и гласи: 
„3) ако врши плаќање и наплатување во девизи или 

во злато (член 16 став 1);". 
По точка 3) се додаваат нови точ. За), 36), Зв), Зг), Зд) 

и Зѓ), кои гласат: 
„За) ако купува девизи на единствениот девизен пазар 

спротивно на одредбата од член ЗЗа на овој закон; 
36) ако врши наплата преку клириншката сметка за 

стоки или услуги извезени во земја со која платниот про-
мет се врши во конвертибилни девизи (член 40а); 

Зв) ако на претпријатие односно на друго правно ли-
це не му ја исплати денарската противвредност или не ја 
исплати во согласност со член 44а став 1 од овој закон од-
носно ако таа исплата не ја изврши по куповниот курс 
што важи на денот на исплатата (член 44а); 

Зг) ако уплатата на динари и исплатата на динарска-
та противвредност по основ на наплата извршена во пре-
сметковната валута не ги врши по курсевите пропишани 
со овој закон, како и ако исплатата на динарската против-
вредност ја врши над износот пропишан со овој закон или 
независно од редоследот на наплатите (член 446); 

Зд) ако исплатата на динарската противвредност на 
извршениот извоз по работите од член 44в ја врши над ви-
сочината на динарските средства уплатени по основ на 
увозот кај банката овластена за работи со странство (член 
44в став 2); 

Зѓ) ако врши купување и продажба на обврски и поба-
рувања спротивно на одредбите од овој закон и на пропи-
сите донесени врз основа на овој закон (член 52а);". 

Точ. 4, 4а и 5 се бришат. 
По точка 7) се додава точка 7а), која гласи: 
„?а) ако банката овластена за работи со странство де-

понира девизи кај Народната банка на Југославија спро-
тивно на одредбата од член 61 а на овој закон;". 

Во точка 12) зборовите во заграда: „став 4" се бри-
шат: 

Точка 13) се брише. 
Точка 14) се брише. 
По точка 14) се додаваат нови точ. 14а), 146), 14в), 

14г), 14д) и 14ѓ), кои гласат: 
„Ма) ако за времетраењето или по окончувањето на 

инвестиционите работи во странство ги користи девизите 
спротивно на одредбите од овој закон (член 100а); 

146) ако ја плаќа во странство набавката на основни 
средства на опрема и репродукционен материјал набавени 
спротивно на условите и начинот утврдени со сојузниот 
закон со кој се уредува надворешнотрговското работење, 
како и сите други врзани материјални трошоци, со девизи 
од својата девизна сметка (член 1006); 

14в) ако по завршувањето на инвестиционите работи 
девизите што ги држи на девизна сметка кај странска, бан-
ка не ги внесе во земјата односно не ги продаде во рок од 
90 дена од денот на завршувањето на инвестиционите ра-
боти односно од денот на втасувањето на ануитетите, ка-
ко и ако во тој рок не ги внесе во земјата износите дадени 
како гаранција на странското лице односно ако девизите 
искажани како добивка ги внесува во земјата или и ги про-
дава на банката овластена за работи со странство пред из-
вршената пресметка за календарската година (член 100г); 

14г) ако во рок од 90 дена од денот на наплатата на 
инвестиционите работи не внесе во земјата девизи во из-
нос на динарската противвредност на трошоците платени 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
динари (член 100д); 

14д) ако плаќањето и наплатите што произлегуваат 
од договор за долгорочна производствена кооперација не 
ги врши преку контокорентна сметка или наплатите ос-
тварени по тој основ ги користи спротивно на одредбите 
од овој закон односно ако плаќањата што произлегуваат 
од договор за долгорочна мултилатерална кооперација не 

ги врши преку посебна девизна сметка кај банката овлас-
тена за работи со странство (чл. 100ѓ и 100е); 

14ѓ) ако врши трансфер на средства во странство 
пред намирувањето на сите обврски во Југославија 
(100и);". 

Точка 15) се брише. 
Точка 16) се менува и гласи: 
„16) ако врши плаќање на увоз на стоки и услуги за 

кое нема утврдено право на увоз и плаќање на тој увоз (чл. 
113 и 140в);". 

Точка 17) се брише. 
Точка 18) се брише. 
Точка 19) се брише. 
Точка 20) се брише. 
По точка 21) се додаваат точ. 21 а) и 216), кои гласат: 
„21 а) ако не ги извршува мерките што ќе ги пропише 

Сојузниот извршен совет врз основа на овластувањето од 
овој закон и мерките од член 1406 на овој закон (чл. 140а и 
1406); 

216) ако не ги пресметува репродукционите потреби 
во согласност со ОВОЈ закон и со прописите донесени врз 
декова на овој закон (чл. 140г и 140ѓ);". 

Точка 22) се брише. 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „50.000 до 500.000" се замену-

ваат со зборовите: „500 до 2.500". 

Член 105 
Во член 173 став 1 зборовите: „1,000.000 до 

10,000.000" се заменуваат со зборовите: „4,500 до 22.500". 
Во точка 5) зборовите: „и чл. 39 и 53" се бришат. 
Во точка 7) бројот 2 се заменува со броевите: „2,3,4 и 

7", а бројот: „8" се брише. 
Точка 8) се брише. 
Во точка 11) зборовите: „условите предвидени со 

пропис на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со збо-
ровите: „прописот од член 36 на овој закон“. 

Точка 16) се брише. 
Точка 17) се брише. 
По точка 17) се додава нова точка 17а), која гласи: 
„Па) ако на лицата од член 77а на овој закон што ќе 

остварат наплата во девизи по основ на извршен извоз не 
им ја исплати динарската противвредност или не ги води 
пропишаните евиденции за приливот и одливот (член 77а 
ст. 2 и 3);". 

Во точка 18) бројот: „5" се заменува со бројот: „6". 
Точка 19) се брише. 
Точка 20) се брише. 
Точка 22) се менува и гласи: 
„22) ако исплата на личните доходи и другите лични 

примања на работниците што изведуваат инвестициони 
работи во странство врши спротивно на одредбите од овој 
закон (член 100в);". 

Точка 23) се брише. 
Точка 24) се брише. 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „25.000 до 250.000" се замену-

ваат со зборовите: „300 до 1,500". 

Член 106 
Член 174 се менува и гласи: 
„За стопанските престапи од чл. 172 и 173 на овој за-

кон, покрај парична казна, може да се изрече w заштитна 
мерка забрана на правното лице да се занимава со дејнос-
ти на надворешнотрговски промет во траење од шест ме-
сеци до десет години. 

За стопанските престапи од став 1 на овој член, по-
крај парична казна, ќе се изрече и заштитната мерка одзе-
мање на предметите што биле употребени или што биле 
наменети за извршување на стопанскиот престап или што 
настанале со извршувањето на стопанскиот престап.". 

Член 107 
Во член 175 став 1 зборовите: „100.000 до 1,000.000" се 

заменуваат со зборовите: „900 до 4.500". 
Точка 3) се брише. 
Во точка 4) зборот: „правдањето“ се заменува со збо-

ровите: „не врши правдање“, а по зборот: „странство“. 
зборовите до заградата се бришат. 

Точка 6) се брише. 
Точка 7) се менува и гласи: 
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„7) ако овластената банка не им продаде девизи на 
граѓаните и на самоуправните интересни заедници соглас-
но со член 77 од овој закон;". 

Во точка 14) зборовите: „168, 169, 170 и 17Г се заме-
нуваат со зборовите: „168 и 169", а бројот: „50.000" се за-
менува со бројот: „500". 

Во ст. 2 и 3 зборовите: „10.000 до 200.000" се замену-
ваат со зборовите: „200 до 1.000". 

Член 108 
Член 176 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 900 до 4.500 динари ќе се казни 

за прекршок поединец во вршење самостојна дејност за 
дејствијата од чл. 172, 173 и 175 на овој закон што во тоа 
својство може да ги врши. 

За дејствијата од став 1 на овој член може, покрај па-
рична казна, да се изрече и заштитната мерка забрана на 
вршењето самостојна дејност во траење од три месеци до 
една година.". 

Член 109 ' 
Во член 177 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „200 до 1.000". 
Точка 1) се менува и гласи: 
„1) ако недозволено купи или продаде девизи или ако 

врши плаќања и наплатувана во девизи или во злато 
спротивно на одредбите од овој закон (чл. 15 и 16);". 

Во точка 2) во заградата зборовите: „став 10" се заме-
нуваат со зборовите: „став 8". 

По точка 2) се додава нова точка 2а), која гласи: 
„2а) ако наплатувањето на дадени туристички услуги 

не го врши во динари (член 57)." 
Член НО 

Во член 180 став 1 бројот: „10.000" се заменува со 
бројот: „4,5", а бројот: „100.000" со бројот: „45". 

Член 111 
Во член 184 став 1 бројот: „100.000" се заменува со 

бројот: „500". 

Член 112 
Член 185 се менува и гласи: 
„Девизите и златото што се одземени како предмет 

на кривично дело или на стопански престап или на пре-
кршок, додека трае постапката за кривичното дело или 
стопанскиот престап или прекршокот, се депонирааат на 
привремена сметка на Сојузниот девизен инспекторат од-
носно се оставаат во депо кое се води кај Народната банка 
на Југославија. 

Уплатата на кауција во девизи што ја полага стран-
ско физичко лице во постапката на водење прекршочна и 
кривична постапка кај југословенските судови, како и во 
спорот пред надворешнотрговската арбитража при Сто-
панската комора на Југославија, се врши на сметката од 
став 1 на овој член." 

Член 113 
Член 186а се брише. 

Член 114 
Член 187 се брише. 

Член 115 
Член 188 се брише. 

Член 116 
Член 189 се брише. 

Член 117 
Член 190 се брише. 

Член 102 
Член 170 се брише. 

Член 119 
Член 192 се брише. 

Член 120 
Во член 193 став 1 зборовите: „до денот на влегува-

њето на овој закон во сила“ се бришат. 
Став 2 се брише. 

Член 121 
По член 193 се додаваат нови чл. 193а, 1936 и 193в, 

кои гласат: 

„Член 193а 
По исклучок за 1989 година овластените банки ги де-

понираат кај Народната банка на Југославија девизите по 
основ на пресметаната камата на девизите на граѓаните 
депонирани кај Народната банка на Југославија што гра-
ѓаните ги држат на девизни сметки и девизни штедни вло-
гови. 

Начинот на депонирање на девизите кај Народната 
банка на Југославија го пропишува Народната банка на 
Југославија. 

Член 1936 
Одредбите од член 75 на овој закон се применуваат и 

на пресметката на каматата за 1989 година. 

Член 193в 
Побарувачкото салдо на клириншките сметки на На-

родната банка на Југославија со состојба на 31 декември 
1989 година ќе се решава со мерките на тековната економ-
ска политика и нема да влијае врз тековната размена на 
стоки и услуги во 1990 година.". 

Член 122 
Член 194 се брише. 

Член 123 
Член 195 се брише. 

Член 124 
Член 196 се брише. ч 

Член 125 
Член 197 се брише. 

Член 126 
Член 198 се брише. 

Член 127 
Член 199 се брише. 

Член 128 
Член 200 се брише. 

Член 129 
Член 200а се брише. 

Член 130 
Член 2006 се брише. 

Член 131 
Член 201 се брише. ѓ 

Член 132 
По член 201 се додаваат нови чл. 201 а, 2016 и 201 в, 

кои гласат: 

„Член 201 а 
Прописите и другите општи акти што се донесени 

врз основа на Законот за девизното работење („Службен 
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лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88) ќе ^усогла-
сат со одредбите на овој закон најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 2016 
Работите од член 140 на Законот за надворешно-

трговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89) 
пријавени кај народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини до денот на влегување-
то на овој закон во сила можат да се реализираат и во сог-
ласност со прописите врз основа на кои е одобрена таа 
работа, ако тоа е поповолно за претпријатието и за друго-
то правно лице. 

Член 201 в 
Во Законот за девизното работење („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88) зборовите: „органи-
зација на здружен труд“ се заменуваат со зборот: „прет-
пријатие“ а.зборовите: „други општествени правни лица“ 
со зборовите: „други правни лица“. 

Член 133 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето. 

во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануа-
ри 1990 година. 

"nil) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Закон за привремени мерки за основите на да- х 
вечниот систем ш 0 5 / 
Закон за привремени мерки за регрес на дел 
од каматата на кредитите што се користат за 
приоритетни намени во земјоделството 2106 
Закон за привремени мерки за претворање на 
курсните разлики по депонираното девизно 
штедење кај Народната банка на Југославија 
во јавен долг на федерацијата 2107 
^.акон за привремени мерки за посебен сојузен 
данок на промет на производи и услуги за фи-
нансирање на Југословенската народна арми-
ја во 1990 година 
Закон за привремени мерки за заедничката де-
визна политика и за проекцијата на платниот 
биланс на Југославија за 1990 година 2110 
Закон за привремени мерки за измени и до-
полненија на Законот за девизното работење (2ПЗ Ј) 

1348. 

1349. 

(1350 

1351. 

(Tip? 
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