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1128. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 14 ноември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИ-
ОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1989 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 измени и дополненија на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1989 година, во текстот за кој во Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на седница-
та од 10 ноември 1989 година, гласаше мнозинството од 
сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 50 
14 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИ-
ОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 2 

Во член 2 износот: „51,327.207,384.000" се заменува со 
износот: „107,166.555,500.000". 

Член 3 

Во член 3 износот: „9,921.400,000.000" се заменува со 
износот: „ 15,694.100,000.000". 

Член 4 

Заради обезбедување на средства за покритие на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1989 година, федерацијата ќе издаде обврзници на феде-
рацијата во вкупен износ од 13?500.000,000.000 динари. 

Член 5 

Од вкупниот износ од член 4 на ОВОЈ' закон 
11.000,000.000.000 динари ќе се искористат за намирување 
на обврските на федерацијата по основ на каматите по де-
понираното девизно штедење на граѓаните за 1989 година. 

Обрзниците од став 1 на овој член Народната банка 
на Југославија ќе им ги врачи до 15 јануари 1990 година на 
банките за намирување на делот на обврските по основ на 
каматите по депонираното девизно штедење на граѓаните, 
сразмерно на нивното учество во вкупното депонирано де-
визно штедење на гаѓаните, со состојба на 31 декември 
1989 година, според податоците на Народната банка на Ју-
гославија. 

Член 6 

Приходите добиени од продожба на обврзниците во 
износ од 2,500.000,000.000 динари федерацијата ќе ги ко-
ристи за потребите на Буџетот на федерацијата за 1989 го-
дина. 

Обврзниците што нема да бидат продадени до 5 фев-
руари 1990 година ќе претставуваат приход на Буџетот на 
федерацијата за 1990 година. 

Член 7 

Обврзниците што се издаваат според овој закон вта-
суваат за наплата по истекот на пет години од датумот на 
издавањето. 

Член 1 Член 8 

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-
дите на Буџетот на федерацијата за 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89 и 41/89) во член 1 из-
носот: 

„61.248.607,384.000" се заменува со износот: 
„ 122.860.655,500.000". 

На издадените обврзници федерацијата плаќа камата 
според есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија зголемена за 1%. Каматата се пресметува и се плаќа 
секоја година почнувајќи од 1990 година. 

Каматата од став 1 на овој член втасува на 31 јануари 
секоја^година. 
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Член 9 

За издадените обврзници според овој закон гаранти-
ра федерацијата. 

Обврзницата на федерацијата гласи на доносителот. 
Номиналниот износ на обврзницата ќе биде назначен 

на обврзницата. 
Физичко лице може со обврзници да ги плаќа своите 

царински обврски. 

Член 10 

Правата од обврзниците на федерацијата издадени 
според овој закон застаруваат за три години од денот на 
втасувањето. 

Член 11 

Народната банка на Југославија од името и за сметка 
на федерацијата ќе ги издава и ќе ги продава обврзниците 
на федерацијата, ќе врши пресметка и исплата на камата-
та и исплата на обврзниците во роковите на втасувањето 
за наплата. г 

Средствата за намирување на обврските од став 1 на 
овој член ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата во го-
дините кога втасуваат за наплата. 

Член 12 

За вршење на работите од член 11 став 1 на овој за-
кон функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работа на финансиите, од името на фе-
дерацијата, ќе склучи договор со Народната банка на Југо-
славија. 

Со договорот од став 1 на овој член ќе се утврдат из-
носот и начинот на плаќање на трошоците и надоместите 
за вршење на работите предвидени со тој договор. 

Средствата за плаќање на трошоците и надоместите 
се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 13 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да донесе поблизок пропис за начинот на издавање, за тек-
стот, формата и амортизациониот план на обврзниците. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“. 

1129. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на 14 ноември 1989 година, донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД 
КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА 
СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕ-

ЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

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 регресот на дел 
од каматата на кредитите што во 1989 година се користат 
за намени во рамките на селективната програма во земјо-
делството, во текстот за кој во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата од 10 ноември 
1989 година, гласаше мнозинството од сите делегати во 
Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 51 
14 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КА-
МАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО 
1989 ГОДИНА ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕК-

ТИВНА^ ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Член 1 

Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел од 
каматата на кредитите што во 1989 година се користат за 
намени во рамките на селективната програма во земјодел-
ството (во натамошниот текст: право на регрес), како и ус-
ловите и начинот на обезбедување и користење на тие 
средства. 

Член 2 

Правото на регрес се остварува на кредитите од при-
марната емисија и од кредитниот потенцијал на банките 
користени од 1989 година за производство, залихи и резер-
ви на земјоделски и прехранбени производи во рамките на 
селективната програма во земјоделството. 

Под користени кредити од став 1 на овој член, во 
смисла на овој закон, се подразбираат кредитите што се 
во користење во 1989 година. 

Член 3 

Правото на регрес го остваруваат корисниците на 
кредити што преку банките ги користат кредитите за на-
мени во областа на земјоделството согласно со Одлуката 
за целите и задачите на заедничката монетарна политика 
и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88,40/89 и 60/89) 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

Член 4 

На износот на користените кредити од примарната 
емисија правото на регрес се утврдува во височина од две 
третини на есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија. 
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Правото на регрес од став 1 на овој член ќе се оства-
рува така што народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини односно банките на 
корисниците на кредитите од член 3 на овој закон ќе им 
пресметуваат и ќе им наплатуваат камата на износот на 
користените кредити од примарната емисија во височина 
на една третина од есконтната стапка на Народната банка 
на Југославија. 

Член 5 

Средствата за регрес од член 4 на овој закон се обез-
бедуваат од приходите на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини по ос-
нов на каматите на кредитите од примарната емисија за 
селективната програма во земјоделството, согласно со од-
редбата на член 113 од Законот за Народната банка на Ју-
гославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89). 

Член 6 

На износот на користените кредити од кредитниот 
потенцијал на банките височината на регресот се утврдува 
во процент од износот на каматата пресметана по ескон-
тната стапка на Народната банка на Југославија за наме-
ните утврдени со Одлуката, и тоа: 

1) за производство и залихи на пченица, пченка, шеќ-
ерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и со-
ја), сурово масло, оризова арпа и ориз, тутун и вештачки 
ѓубрива - во височина од 10%. 

2) за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), за гое-
ње на живина и риба, за одгледување на расен приплоден 
подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци) и за 
производство на млеко - во височина од 24%; 

3) за резерви на пченица, пченка, шеќер, ориз, сурово 
масло, тутун, месо и млеко во прав - во височина од 24%; 

4) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ци, залихи на вина во винарските визби на општествениот 
сектор, залихи на млечни преработки (вклучувајќи и мле-
ко во прав) и залихи на месо во ладилниците - во височи-
на од 5%. 

Член 7 

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, ги пропишува по-
стапката, начинот и потребната документација за оствару-
вање на правото на регрес по кредитите од кредитниот 
потенцијал на банките. 

Член 8 

Средствата за регрес на дел од каматата на износот 
на користените кредити од кредитниот потенцијал на бан-
ките за намените утврдени во член 6 на овој закон се обез-
бедуваат во износ од 3.421.900.000.000 динари во Буџетот 
на федерацијата за 1989 година. 

Член 9 

По кредитите од примарната емисија по кои корис-
ниците на кредити договориле и платиле камата пресме-

тана по диференцираните каматни стапки, не може да се 
оствари правото на регрес утврдено со овој закон. 

Член 10 

Правото на регрес на кредитите во смисла на чл. 1 и 
2 од овој закон се остварува од 15 јули 1989 година. 

Член 11 

Втасаните а неуплатени рати утврдени со Законот за 
привремени мерки за регрес на дел од каматата на креди-
тите што во 1989 година се користат за намени во рамките 
на селективната програма во земјоделството („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 41/89) народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини се должни 
да ги намират во рок од два дена од денот на влегувањето 
на овој закон во сила. 

Член 12 

Со парична казна од 45,000.000 до 450.000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап корисникот на кредитот 
од член 3 на овој закон ако оствари регрес врз товар на 
средствата за регрес на кој немал право според одредбите 
од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на корисникот на кредитот од 
член 3 на овој закон со парична казна од 2,500.000 до 
25,000.000 динари. 

Член 13 
Поединецот - индивидуален земјоделски производи-

тел ќе се казни за прекршок, ако го стори дејствието од 
член 12 став 1 на овој закон, со парична казна од 1.000.000 
до 10.000.000 динари. 

Член 14 

Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-
станува да важи Законот за привремени мерки за регрес на 
дел од каматата ha кредитите што во 1989 година се ко-
ристат за намени во рамките на селективната програма во 
земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/89). 

Член 15 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ“. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1128. Закон за привремени мерки за измени и до-
полненија на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1989 година ' 1753 

1129. Закон за привремени мерки за регрес на дел 
од каматата на кредитите што се користат во 
1989 година за намени во рамките на селек-
тивната програма во земјоделството 1754 
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