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576. 
Врз основа на член 315 од точка 3 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

кредитните односи со странство, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 10 јули 1986 година. 

П бр. 597 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за кредитните односи со странство 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), во член 20 по став 2 
се додава нов став 3, кој гласи: 

„Во случај кога се применуваат одредбите на член 
110 односно преземаат мерките од чл. 24 или 144 на Зако-
нот за девизното работење, банките овластени за работи 
со странство се должни на барање од организацијата на 
здружен труд да склучуваат банкарски кредитни линии и 
депозити од свое име, а за сметка на организацијата на 
здружен труд, заради извршување на нивните налози за 
плаќање под условите и на начинот што ќе ги пропише 
Сојузниот извршен совет. Со овој пропис Сојузниот из-
вршен совет може да го утврди вкупниот обем на за-
должувањето во странство во рамките на задолжувањето 
предвидено со проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија и може да го пропише распоредот врз овластените 
банки." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
По член 49 се додаваат нови чл. 49а, 496 и 49в, кои 

гласат: 
„Член 49а 

Организациите на здружен труд, банките овластени 
за работи со странство и други општествени правни лица 
- корисници на кредитите што ги одобриле меѓународни 
финансиски организации до 31 декември 1985 година, 
можат девизите од тие кредити да ги продаваат преку бан-. 

ките овластени за работи со странство на Народната бан-
ка на Југославија и по влегувањето во сила на овој закон, 
под истите услови што важеле до 31 декември 1985 годи-
на. 

Член 496 
Кредитот што Меѓународната банка за обнова и раз-

вој го одобрила за структурно приспособување на стопан-
ството се користи, до неговата отплата, на начинот и под 
условите предвидени со договорот за тој кредит, во сог-
ласност со Законот за Спогодбата за гаранција помеѓу 
СФРЈ и Меѓународната банка за обнова и развој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/83 - Меѓународни догово-
ри). 

Член 49в 
Обврските по странските кредити што втасале за пла-

ќање од 18 јануари 1983 до 31 декември 1985 година, спо-
ред кои организациите на здружен труд и другите општес-
твени правни лица извршиле обврска спрема банката ов-
ластена за работи со странство со уплата на девизи или на 
динарска противвредност на втасаниот ануитет, по курсот 
на денот на уплатата, ги рефинансираат банките овласте-
ни за работи со странство на кои им е положено покритие 
според новиот ануитетен план. 

Банките овластени за работи со странство од став I 
на овој член можат обврските по странските кредити да ги 
пренесат врз Народната банка на Југославија со уплата на 
динарска противвредност до 30 септември 1986 година, 
по курсот на денот на уплатата." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

577. 
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 ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ СТО-

ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за вршење стопански дејности во странство, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 10 јули 1986 година. 

П бр. 598 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за вршење на стопански дејности во 

странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85) во член 58 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„На банките односно на другите финансиски органи-
зации сходно се применуваат и одредбите на нд. 19,23 и 26 
од овој закон.". 

Член 2 
Во член 73 став б се менува и гласи: 
„По жалба против решението од став 5 на овој член 

решава надлежниот орган на управата во чиј состав е ин-
спекцискиот орган што го донел првостепеното решение." 

Член 3 
Во член 88 став 1 по зборот: „банките", се додаваат 

зборовите: „другите финансиски организации", а зборови-
те: „шест месеци" се заменуваат со зборовите: „една годи-
на". 

Во став 2, кој станува став 3, зборовите: „на став 1" се 
заменуваат со зборовите: „на ст, 1 и 2". 

Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 4 
Во член 90 став 1 се менува и гласи: 
„Заедничките стопански претставништва во стран-

ство престануваат да работат на 31 декември 1986 годи-
на." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

578. 
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 ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ 
СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОР-

ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за вложување средства на странски лица во до-
машни организации на здружен труд, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 10 јули 1986 година 

П бр. 601 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО 

ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член I 
Во Законот за вложување средства на странски лица 

во домашни организации на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/78 и 64/84) во член 8а ст. 3 и 4 се менува-
ат и гласат: 

„Кредитот, односно заемот од став 1 на овој член 
што е користен за увоз на опрема и технологија, домашна-
та организација на здружен труд и странското лице го от-
платуваат од деловните средства што ги користат за 
вршење на заедничкото работење до износот на пресмета-
ните трошоци на амортизацијата што се надоместуваат 
од вкупниот приход остварен со заедничкото работење. 

Ако средствата од став 3 на овој член не се доволни, 
кредитот односно заемот се отплатува од другите деловни 
средства што се обезбедуваат за заедничко работење," 

Член 2 
Во член 186 став 1 се менува и гласи: 
„Чистиот доход од заедничкото работење со стран-

ско лице работниците во основната организација на 
здружен труд која располага со вложените средства го 
распоредуваат за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка врз основа на самоуправниот општ акт со кој се рас-
поредува чистиот доход на основната организација, кој не 
може да биде во спротивност со обврските преземени со 
договорот за вложување." 

Член 3 
Во член 22 став 1 се менува и гласи: 
„Загуба во заедничкото работење на домашна орга-

низација на здружен труд и странско лице се смета дека 
настанала, во смисла на овој закон, ако доходот остварен 
со заедничкото работење, по завршните сметки, во време-
то на важењето на договорот, не е доволен за извршување 
на обврските од заедничкото работење, утврдени во сог-
ласност со сојузниот закон со кој се уредува утврдувањето 
и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот и ут-
врдувањето и распоредувањето на приходот ако со овој 
закон нее уредено поинаку." 

Член 4 
По член 34 се додава нов член 34а, кој гласи: 

„Член 34а 
Втасаните побарувања на странското лице од заед-

ничкото работење (надомест за стопанисување со 
вложените средства) и повратот на вложените средства 
организацијата на здружен труд ги плаќа од делот на на-
платениот извоз по основ на заедничкото работење со 
странското лице, а во согласност со договорот за вложува-
ње. 

Плаќањата од став 1 на овој член не ги товарат пра-
вото на увоз и плаќањата во странство утврдени со соју-
зен закон. 

Ако на единствениот девизен пазар не е усогласена 
понудата и побарувачката на девизи, плаќањата од став 1 
на овој член се вршат на начинот и според редоследот ка-
ко плаќањето по странските кредити, во согласност со со-
јузниот закон со КОЈ се уредува девизното работење." 

Член 5 
Во член 53 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „250.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: 
„10.000.000". 

Во став 2 бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„30.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „500.000". 

Член 6 
Во член 54 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „250.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: 
„10,000.000". 
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Во став 2 бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„30.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „500.000". 

Член 7 
Во член 55 став 1 бројот: „30.000" се заменува со бро-

јот: „150.000", а бројот: „300.000" - со бројот: „3,000.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„15.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „300.000". 

Член 8 
Во член 56 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 

„100.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „500.000". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

579. 
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 ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 10 јули 1986 година. 

П бр. 602 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со стран-

ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) член 69 се мену-
ва и гласи: 

„Под работи на снабдување, во смисла на овој закон, 
се подразбира снабдувањето на странски пловни објекти 
во домашни луки, пристаништа и марини, на странски 
пловни објекти во изградба или на поправка во домашни 
бродоградилишта; на странски воздухоплови на домаш-
ните аеродроми, на домашни пловни објекти и на домаш-
ни воздухоплови што сообраќаат на странски релации, со 
гориво, мазиво, резервни делови, индустриски и други 
стоки и снабдувањето на нивниот екипаж и патниците со 
индустриски и други стоки. 

Под работи на снабдување, во смисла на овој закон, 
се подразбира и продажбата на странски стоки и стоки од 
домашно производство на странски физички лица и на ју-
гославенски граѓани на привремена работа во странство, 
како и продажбата на стоки на домашни и странски пат-
ници на граничните премини. 

Снабдувањето според став 1 и продажбата на стоки 
според став 2 од овој член, можат да се вршат од слобод-
ните царински продавници, консигнационите складови и 
специјализираните складови на странски стоки и стоки од 
домашно производство, а снабдувањето на бродови и дру-

ги превозни средства во меѓународниот јавен поморски, 
речен и воздушен сообраќај и од царинските зони. 

Работите од ст. 1 и 2 на овој член можат да ги вршат 
организациите на здружен труд што се запишани во суд-
скиот регистар за вршење на тие работи во надворешно-
трговскиот промет, врз основа на договор склучен во сог-
ласност со прописот на Сојузниот извршен совет од член 
68 на, овој закон. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува видот и ко-
личеството на стоките што можат да се продаваат во сло-
бодните царински продавници, во специјализираните 
складови на странски стоки и стоки од домашно произ-
водство, на пловните објекти и на воздухопловите, видот 
и количеството на стоки што организациите на здружен 
труд можат да ги продаваат од консигнациони складови 
на странски стоки, во смисла на член 94 од овој закон, ка-
ко и начинот на продажба на тие стоки." 

Член 2 
Во член 80 ст. 1 и 2 се бришат. 

Член 3 
По член 116 се додава нов член Нба, кој гласи: 

„Член Нба 
Заради зголемување на извозот на определени стоки 

и услуги, организациите на здружен труд можат, во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија, да утврдуваат 
извозни програми за заедничко долгорочно производство 
и извоз на определени стоки или услуги во определени 
земји, со кои меѓусебно се поврзуваат организациите на 
здружен труд и јакне единството на југословенскиот па-
зар, се остварува значително поголем извоз од увозот, се 
подобрува структурата на извозот, првенствено на изво-
зот ̂ а знаење и технологија, со значително сопствено уче-
ство во финансирањето на таа програма и со заеднички 
ризик и заедничко учество во доходот остварен со тоа 
производство и извоз (во натамошниот текст: извозни 
програми). 

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските 
елементи што треба да ги содржат извозните програми. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија утврдува дали извозна програма 
ги исполнува со закон пропишаните услови и дали ги 
содржи поблиските елементи утврдени со прописот од 
став 2 на овој член. 

Заради извршување на извозните програми од став 1 
на овој член Сојузниот извршен совет, во согласност со 
сојузниот закон, може да утврди дополнителни континген-
ти, да ги зголеми општествено признатите репродукциони 
потреби, да ослободи од плаќање царина или да пропише 
пониска царина за суровините и репродукциониот матери-
јал што се увезуваат заради производство за извоз, да 
обезбеди приоритет во плаќањето на увозот потребен за 
реализација на извозните програми и да донесе други мер-
ки за поттикнување на тој извоз. 

Организациите на здружен труд што ги утврдиле из-
возни програми се должни најмалку еднаш годишно, до 31 
јануари текуштата година за претходната година, да го из-
вестат сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија за извршувањето на извозните 
програми, кој за тоа го известува Сојузниот извршен со-
вет. 

Врз основа на извештаите за извршувањето на извоз-
ните програми од став 5 на овој член, сојузниот орган на 
управата од тој став ќе предложи зголемување односно 
намалување на поттикнувачките мерки за кои одлучува 
Сојузниот извршен совет врз основа на став 4 од овој 
член." 

Член 4 
Во член 124 по став 1 се додаваат нови ст. 6 до 10, кои 

гласат: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија може, по исклучок, на одделни ор-
ганизации на здружен труд, на нивно барање, да им ут-
врди дополнителен контингент за увоз на суровини и реп-
родукционен материјал заради производство за извоз од-
носно да ја измени регионалната структура на извозот и 
увозот на стоки по основ на утврдените контингенти, ако 
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со тоа не се растројуваат планираните пропорции на плат-
ниот биланс на Југославија. 

Суровините и репродукциониот материјал што се 
увезуваат по основ на контингентот утврден во смисла на 
ста* 6 од овој член не можат да се користат за производ-
ство на стоки што ќе се продаваат во Југославија. Сојузна-
та управа за царини води посебна евиденција за извршува-
њето на преземените обврски за извоз од став 1 на овој 
член и за тоа тримесечно го известува сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната трговија. 

На организацијата на здружен труд која во рокот не 
ја изврши преземената обврска за извоз на стоки, сојузни-
от орган на управата надлежен за работи На надворешна-
та трговија ќе донесе решение за намалуван** на правата 
на увоз по сите основи за вредноста на преземената а неиз-
вршена обврска за извоз во текуштата и во наредните го-
дини« Тоа решение е должна да го изврши Овластената 
банка кај која се водат правата на увоз на организацијата 
на здружен труд. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија може* по исклочок, да го про-
должи рокот за извоз на стоки, во смисла на став 1 од овој 
член, поради виша сила или други непредвидливи окол-« 
ности поради кои извозот не е извршен во рокот, а кои не 
можат да А се припишат во вина на организацијата на 
здружен труд. 

Упатство за поднесување барање и документација за 
утврдување на контингентите и начинот на контрола на 
увозот и извозот на стоки според одредбите од овој член 
пропишува сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија." 

Член 5 
По член 124 се додава нов член 124а, кој гласи: 

„Член 124а 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, на предлог од сојузниот орган на 
управата надлежен за соодветна област на стопанството, 
може на одделни производствени организации на здружен 
труд да им го зголеми утврдениот контингент за извоз од-
носно да го утврди контингентот за извоз, ако во опреде* 
Лен период се оствари поголемо производство на стоки од 
потребите на домашниот пазар.** 

Член 6 
Во член 126 во став 1 по зборот: „политир се дода-

ваат зборовите: „и најмалку 5%"* 
По став 2 се додава нов став 3, кој глави Ј 
„На организациите на здружен труд што во првото 

полугодие на текуштата година не ќе остварат извоз во 
височина на извозот остварен во првото полугодие на 
претходната година, зголемен за стапката на растежот на 
извозот предвидена со актите на текуштата економска по-
литика, им се намалува контингентот за увоз во второто 
полугодие на текуштата година, сразмерно со ^остваре-
ниот извоз. Овој контингент се користи за дополнителна 
распределба, во смисла на став 1 Од овој член, на органи-
зациите на здружен труд што ќе остварат зголемен извоз 
над растежот на извозот предвиден со актите на текушта-
та економска политика.** 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот ћа 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*1. 

580. 
Врз основа на член 31$ 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 ИМЕНМ И ДО-

ПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 
јули 1986 Година 

П бр. 603 
10 јули 1986 година 
белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 

10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85) во член 17 
став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: 

„Државните органи од став 1 на овој член се должни 
да ги уплатат царината и другите увозни давачки пред 
предавањето на царинските стоки на купувачот или на 
друго лице на кое стоките му ги отстапиле.'* 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Наплатата на царината и другите увозни давачки 

се врши по намирувањето на трошоците настанати во 
врска со стоките од став 2 на ОВОЈ член (чување, продажба 
и ел.). 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и 
гласи: 

„(4) Средствата остварени со продажба на царински-
те стоки од став 2 на овој член, по уплатата на царината и 
другите увозни давачки, се распоредуваат согласно со од-
редбите на Законот за извршување на кривичните санкции 
и на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојуз-
ните прописи.** 

Член 2 
Во член 18 став 2 точка 8 на крајот точката се замену-

ва со точка и запирка и се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) стоките што извозно-увозно се царинат врз осно-

ва на член 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист На СФРЈ", бр. 66/85) освен сто-
ките што се увезуваат по облагородување™,". 

Член 3 
Во член 19 став 1 точка 1 зборот: „слободната*' се 

брише. 
Во точка 7 на крајот точката се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка 8, која гласи: 
„8) за стоките што извозно-увозно се царинат по об-

лагоролулањето - со денот на поднесувањето на деклара-
цијата за пзвозно-увозно царинење." 

Член 4 
Во член 22 по ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи: 
„(9) Износот на царината за стоките што извозно-

-увозно се царинат (член 19 став 1 точка 8 од овој закон) се 
утврдува според прописите што важат на денот кога е 
поднесена декларацијата за извозно-увозно царинење." 

Член 5 
Во член 27 став 2 се додава нова точка 1, која гласи: 
„1) организациите на здружен труд - на готови произ-

води, делови, репродукционен материјал, суровина и оп-
рема што во земјата не се произведуваат, а кои се увезува-
ат исклучително за производство на предмети за во-
оружување и воена опрема врз основа на програмата за 
развој на капацитетите за производство на вооружување и 
воена опрема." 
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Досегашните тон. 1 и 2 стануваа тон. 2 и 3. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Правото на ослободување од плаќањето царина 

врз основа на став 1 и на став 2 точка 1 од овој член се ос-
тварува врз основа на потврдата што јд издава Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) Сојузниот извршен совет, на предлог од функци-

онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите, по претходно прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
утврдува кои предмети и опрема во смисла на став 2 точ. 2 
и 3 од овој член можат да се увезуваат без плаќање цари-
на" 

По ставот 5 се додава мов став 6, кој гласи: 
•,(6) Ослободен е од плаќањето царина Сојузниот сек-

ретаријат за надворешни работи на увозот на апарати, 
уреди и инструменти за одржување на врски со дипломат-
ските и конзуларните претставништва На Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во странство." 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8. 

Член 6 
Во член 28 точка '3 став 1 зборовите: „ѕо три НОсле-

довни години" се заменуваат со зборовите: „во период од 
четири години", зборовите: „на мебел и на други предме-
ти" се бришат, зборовите: „врз основа на усогласени ста-
вови со надлежните републички и покраински органи" се 
бришат, а зборовите: „во рок од шест месеци" се замену-
ваат со зборовите: „во рок од една година". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Лицата од стар 1 на оваа точка кои по кој било 

основ биле на работа во странство непрекинато Најмалку 
три години не плаќаат царина на предметите за своето до-
маќинство, освен на патнички моторни возила, до вкупна-
та вредност што ќе је пропиле Сојузниот извршен совет, 
ако тие предмети ги внесат или ги примат од странство во 
рок од една година од денот на враќањето од работа во 
странство." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„врз основа на усогласени ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи*' се бришат, а зборовите: „во 
рок од шест месеци" се заменуваат со зборовите: „ао рок 
од една година"* 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Лицата од став 1 на оваа точка кои по кој било 

основ биле на работа во странство непрекинато пет годи-
ни не плаќаат царина на предмети за своето домаќинство, 
освен на патнички моторни возила, до вкупната вредност 
што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет, ако тие пред-
мети ги внесат или ги примат од странство во рок од една 
година од денот на враќањето од работа во странство.". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5 зборовите: 
„на мебел и на други предмети" се бришат, зборовите: 
„врз основа на усогласени ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи" се бришат, а зборовите: „во 
рок од шест месеци" се заменуваат со зборовите: „во рок 
од една година". 

Во досегашниот став 4 кој станува став 6 зборовите: 
„ст. 1, 2 и 3" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 5". 

Во досегашните ст. 5 и 6 кои стануваа? ст. 7 и 8, збо-
ровите: „од ст. 1,2 и 3" се заменуваат со зборовите: „ОД ст. 
1 до 5". 

Досегашниот став 7 се брише. 

Член 7 
Во член 29 став 1 точка 1 зборовите: „врз Основа на 

усогласени ставови со надлежните републички и покраин-
ски органи" се бришат. 

Во точка 2 по зборот: „културни" се додаваат зборо-
вите: „спортски, хуманитарни,". 

Во точка 7 алинеја 5 по зборовите: „Дотраен или 
уништен дел" се додаваат зборовите: „на воздухоплов или 
на негов инвентар". 

Член 8 
Во член 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Лицата од став 1 на овој член кои по кој било ос-

нов биле на работа во странство непрекинато најмалку 

три години на плаќаат царина односно плаќаат царина по 
стапка од 10% на стопанскиот инвентар што ќе го внесат 
или што ќе го примат од странство заради вршење на деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, освен на моторните возила* ако стопанскиот 
инвентар го внесат или примат од странство во рок од ед-
на година од денот на враќањето од работа од странство." 

По ставот 2, кој станува став 3, се додава Нов став 4, 
кој гласи: 

„(4) Лицата од став 1 на овој член кон по кој било ос-
нов биле на работа во странство непрекинато најмалку 
пет години не плаќаат царина односно плаќаат царина По 
стапка од 10% на стопанскиот инвентар што ќе го Внесат 
или што ќе ѓо примат од странство заради вршење деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, освен на моторните возила, ако стопанскиот 
инвентар го внесат или ГО примат од странство во рок од 
една година од денот на враќањето од работа од стран-
ство." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, АО зборот: 
„Странство" се додава зборот: „непрекинато", а зборови-
те: „врз основа На усогласени ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи" Се бришат. 

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, првата ре-
ченица се менува и гласи: 

„Лицата од стЛ до 5 на овој член можат да го корис-
тат правото на ослободување од плаќање царина на пред-
мети на стопанскиот инвентар, освен на моторните вози-
ла, и кога здружуваат труд и средства со Договорна орга-
низација на здружен труд заради Основање на договорна 
организација на здружен Труд.". 

Во втората реченица зборовите: „ст. 2 и 3" се заме-
нуваат со зборовите: „ст. 1 до 3". 

Во досегашните ст. 5 до 8, кон стануваат ст. 1 до 10, 
зборовите: „ст. 1,2 и 3" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 
до 5". 

По ставот 8, кој станува став 10, се додава нов став 11 
кој гласи: 

„(11) Државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република југославија кои се враќаат од странство или по 
кој сило основ се наоѓаат во странство Можат да увезуваат 
без плаќање царина опрема, резервни делови и инвентар 
заради извршување на договорот склучен врз основа на 
СОЈУЗНИОТ Закон со кој се уредува прибавувањето на сред-
ства од граѓаните за проширување на материјалната осно-
ва на трудот на организациите на здружен труд." 

Член 9 
Во член 33 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

Сојузниот извршен совет може да ги определи стоките 
или групите стоки ма кои при увозот не се плаќа давачка 
за царинско евидентирање.*' 

Член 10 
Во член 38 се додава ное став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на точка 9 став 1 ОД 

овој член, надоместите и трошоците не се засметуваат во 
царинската основица ако Стоките се увезуваат со право на 
репродукција." 

Член 11 
Во член 42 став 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1, на крајот 

на реченицата се додаваат зборовите: „ако финансискиот 
аранжман е составен во писмена форма, под следните ус-
лови: 

1) ако каматата е одвоена од вистински платената це-
на или од цената што треба да се плати за стоките купени 
заради увоз во Југославија; 

2) ако каматата е содржана во цената, а купувачот 
може да докаже дека платената цена или цената што треба 
да ја плати е приближна на фактички платената цена за 
истовидни или слични стоки купени без финансиски 
аранжман и дека каматната стапка е во рамките на стап-
ките за такви трансакции 80 земјата во која е обезбеден 
кредитот." 
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Член 12 
Член 43 се менува и гласи: 
„(1) Сите намалувања на цената договорени и оства-

рени пред извршениот увоз не се засметуваат во царинска-
та основица на стоките. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
каса сконтото кое не е остварено пред извршениот увоз не 
се засметува во царинската основица ако увозникот до-
полнително поднесе доказ дека при плаќањето го оства-
рил. 

(3) Трошоците за монтирањето кое се врше во Југо-
славија не се засметуваат во царинската основица на ма-
шините, апаратите и уредите што се увезуваат." 

Член 13 
Во член 49 став 1 првата реченица се менува и гласи: 
„Критериумите за царинските контингенти ги ут-

врдува Сојузниот извршен совет, во согласност со целите 
на економската политика утврдени во среднорочниот оп-
штествен план на Југославија." 

Член 14 
Во член 50 став 2 по зборот: „увозникот" запирката 

се брише, а зборовите: „пред увозот на стоките или" се за-
менуваат со зборовите: „увезените стоки да ги употреби 
во производството за извоз и,". 

Член 15 
Во член 55 став 2 зборовите: „чл. 82 и 83 од Законот 

за девизното работење и кредитните односи со странство" 
се заменуваат со зборовите: „член 82 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство". 

Член 16 
Во член 91 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Државјани на Социјалистичка Федеративна Репу-

блика Југославија што се враќаат во СФРЈ и странски 
државјани што доаѓаат во СФРЈ, заради постојано населу-
вање, со моторно возило со редовна странска регистраци-
ја се должни моторното возило да А го пријават на нај-
блиската царинарница според своето живеалиште, во рок 
од 15 дена од денот на враќањето односно на постојаното 
населување во СФРЈ. Царинарницата со ова возило поста-
пува како со стоки што се увезуваат." 

Член 17 
Член 95 се менува и гласи: 
„Патнички моторни возила со приколка или без неа, 

друмски товарни моторни возила односно мотоцикл со 
приколка или без неа, со редовна странска регистрација, 
со кои на привремен престој во Југославија доаѓаат 
државјани на СФРЈ и странски државјани, за време на за-
држувањето во Југославија се наоѓаат под царински над-
зор." 

Член 96 се брише. 
Член 18 

Член 19 
Член 97 се менува и гласи: 
„Царинарницата може во оправдани случаи да одоб-

ри возило од член 95 на овој закон да се остави на чување 
кај царинарницата или под царински надзор кај правни 
или физички лица и по заминувањето на лицето кое со тоа 
возило влегло во Југославија односно по истекот на рокот 
утврден со прописот со кој се регулира привремениот увоз 
односно извоз од страна на физички лица." 

Член 20 
Во член 105 став 1 зборот: „слободната" се брише. 

Член 22 
Во член 170 став 2 зборот: „капетанот" се заменува со 

зборот:„водачот". 

Член 23 
Во член 171 зборот: „капетанот" се заменува со збо-

рот: „водачот". 

Член 24 
Во член 173 став 2 на обете места зборот: „капета-

нот" се заменува со зборот: „водачот". 

Член 25 
Во член 177 став 3 зборот: „капетанот" се заменува со 

зборот:„водачот". 

Член 26 
Во член 178 став 2 зборот: „капетанот" се заменува со 

зборот: „водачот". 

Член 27 
Во член 179 став 1 зборовите: „лице овластено" се за-

менуваат со зборовите: „организација на здружен труд ов-
ластена". 

Во став 2 зборот: „Лицето" се заменува со зборовите: 
„Возарот односно организацијата на здружен труд". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Ако предавање на стоки на царинарницата, смес-

тување на стоки под царински надзор, испраќање или до-
ставување на стоки на воздухопловно пристаниште до 
името на возарот врши друга организација на здружен 
труд, таа организација е одговорна за правилноста на пре-
земените дејствија односно за неизвршувањето на дејстви-
јата што требало да се извршат." 

Член 28 
Во член 180 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој 

член, директорот на Сојузната управа за царини може да 
пропише преглед на другиот багаж на патникот да може 
да се изврши и на друго воздухопловно пристаниште от-
ворено за меѓународен сообраќај." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 29 
Во член 182 ст. 1,2 и 3 зборот: „капетанот" се замену-

ва со зборот: „водачот". 

Член 30 
Во член 183, по став 4, се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 4 од овој 

член, директорот на Сојузната управа за царини може да 
пропише преглед на другиот багаж на патникот да може 
да се изврши и на друго воздухопловно пристаниште от-
ворено за меѓународен сообраќај. 

Член 31 
Во член 185 зборот: „капетанот" се заменува со збо-

рот: „водачот". 

Член 32 
Во член 186 став 2 на обете места зборот: „капета-

нот" се заменува со зборот: „водачот". 

Член 33 
Во член 189 став 1 на обете места, зборот: „капета-

нот" се заменува со зборот: „водачот". 

Член 21 
Во член 169 ст. 1, 2, 3 и 4 зборот: „капетанот" се заме-

нува со зборот: „водачот". 

Член 34 
Во член 190 став 2 зборот: „капетанот" се заменува со 

зборот: „водачот". 
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Член 35 
Во член 202 став 1 зборовите: „Возарот е должен" се 

заменуваат со зборовите: „Возарот или организацијата на 
здружен труд што тој ќе ја овласти е должна". 

Во став 2 на крајот на првата реченица се додаваат 
запирка и зборовите: „односно на организацијата на 
здружен труд што тој ќе ја овласти". Во втората реченица 
по зборот: „возарот", се додаваат зборовите: „односно ор-
ганизацијата на здружен труд што тој ќе ја овласти." 

Член 36 
Во член 206 став 1 точка 3 по зборовите: „консигна-

циони складови", се додаваат зборовите: „специјализира-
ни складови за странски стоки и стоки од домашно произ-
водство", а зборот: „слободни" се брише. 

Член 37 
Во член 210 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„(2) Во царински склад можат да се сместат увозни 

неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и 
стоки што се провозуваат. 

(3) По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
Сојузната управа за царини може да одобри во царински 
склад да можат да се сместат и други стоки наменети за 
извоз." 

Досегашните ст. 2, 3,4 и 5 стануваат ст. 4, 5, 6 и 7. 

Член 38 
Во член 213 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Консигнационен склад може да се отвори во мес-

тото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина 
организациона единица. Во оправдани случаи, царинарни-
цата може да одобри отворање на консигнационен склад и 
надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата 
односно на нејзината организациона единица." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава 

нов став 5 кој гласи: 
„(5) Постапката за отворање на консигнационен 

склад е итна/' 
По досегашниот став 4, кој станува став 6, се додава 

нов став 7, кој гласи: 
„(7) Вкупната вредност на стоките во консигнациони-

от склад нема да се менува ако е во прашање привремено 
зголемување на вредноста на стоките во консигнациониот 
склад, кое не трае подолго од 45 дена, поради поединечни 
испораки на стоки од поголема вредност." 

досегашниот став 5 станува став 8. 
Досегашниот став 6 се брише и се додаваат нови ст. 9 

и 10, кои гласат: 
„(9) Продажбата на стоки од консигнационен склад 

во слободни царински продавници, во специјализирани 
складови за странски стоки и за стоки од домашно произ-
водство, на бродови и воздухоплови во меѓународниот со-
обраќај може да се врши само со претходна пријава на ца-
ринарницата. 

(10) Стоките што се сместени во консигнационен 
склад можат, со претходна пријава на царинарницата, да 
се пренесат во царински магазин, во царинско стовариште 
или во царински склад; да се упатат во друг консигнацио-
нен склад, во царинска зона, сервис, продажно место или 
специјализиран склад за странски стоки и за стоки од до-
машно производство; да се изложат на саем, изложба, из-
лог односно на изложбен простор; да се изнесат заради 
прикажување односно демонстрирање; да се продадат за-
ради снабдување на домашни и странски бродови и возду-
хоплови во меѓународниот сообраќај или за користење 
надвор од царинското подрачје на Југославија и да се вра-
тат во странство.". 

Член 39 
Во член 215 на крајот се додава нова реченица, која 

гласи: 
„Барањето за измена на вредноста се поднесува нај-

доцна во рок од 30 дена' од денот на склучувањето на дого-
ворот.". 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 

„(2) Решението за измена на вредноста на одделни ви-
дови стоки во консигнациониот склад на царинарницата 
го донесува по итна постапка. 

(3) Ако странската фирма го променила називот, 
држателот на консигнационен склад е должен до царинар-
ницата да поднесе барање за измена на називот на стран-
ската фирма во решението со кое е одобрено отворање на 
консигнациониот склад, во рок од 30 дена од денот на про-
мената на називот.". 

Член 40 
Во член 218 по став 2 се додаваат нови ст. 3,4 и 5, кои 

гласат: 
„(3) За стоките што се уништени додека биле сместе-

ни во консигнациониот склад, држателот на консигнацио-
ниот склад не е должен да плати царина и други увозни 
давачки. Фактот дека стоките се уништени царинарницата 
го утврдува со решение. 

(4) Држателот на консигнациониот склад може да из-
дава од консигнациониот склад, без плаќање царина и 
други увозни давачки и без претходно одобрение од цари-
нарницата, резервни делови за замена на неисправни или 
оштетени делови на машини, апарати, инструменти и дру-
ги технички стоки набавени преку консигнациониот склад 
или увезени непосредно од странско лице што го застапу-
ва држателот на консигнационите складови, под услов да 
е во прашање замена на неисправни или оштетени делови 
во гарантниот рок. 

(5) Заменетите делови мораат да се сместат во кон-
сигнациониот склад, или да се вратат во странство, или да 
А се предадат на царинарницата без надомест, или да се 
уништат под царински надзор." 

Член 41 
Во член 219 став 3 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „а за деловите што се из-
дадени од консигнациониот склад согласно со член 218 
став 4 од овој закон, декларација поднесува држателот на 
консигнациониот склад, во рок од 90 дена од денот на из-
давање на деловите од консигнациониот склад." 

Член 42 
По член 219 се додава нов член 219а, кој гласи: 

„Член 219а 
(1) Ако при преглед на консигнациониот склад се ут-

врди кусок на стоки во консигнациониот склад, царинар-
ницата ќе поведе постапка за наплатување царина и други 
увозни давачки. 

(2) Ако при преглед на консигнациониот склад се ут-
врди вишок на стоки во консигнациониот склад, царинар-
ницата ќе состави записник и ќе поведе постапка заради 
утврдување на кој начин дошло до вишокот на стоки во 
консигнациониот склад. 

(3) На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 2 
овој член, царинарницата ќе постапи и ако држателот на 
консигнациониот склад самиот ќе пријави кусок односо 
вишок на стоки. 

(4) Ако царинарницата во таа постапка утврди дека 
не постои царински прекршок, држателот на консигнацио-
ниот склад е должен за вишокот на стоки да поднесе увоз-
на царинска декларација за сместување на стоките во кон-
сигнациониот склад, во рок од десет дена од денот на при-
емот на записникот на царинарницата.* 

Член 43 
Во член 220 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои гласат: 
„(1) Држателот на консигнациониот склад е должен 

да води евиденција за стоките сместени во консигнациони-
от склад. Евидентирањето на стоките мора да се изврши 

• најдоцна во рок од пет работни дена од денот на сместува-
њето на стоките во консигнациониот склад. 

(2) Држателот на консигнациониот склад е должен 
евиденцијата од став 1 на овој член да ја води во местото 
во кое се наоѓа консигнациониот склад, а ако евиденцијата 
се води по системот на електронска обработка на подато-
ци, држателот на консигнациониот склад може да води 
евиденција надвор од местото во кое се наоѓа консигнаци-
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ониот скалд, под услов за тоа да ја извести царинарница-
та." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 3, по зборо-
вите: „за правилното водење на евиденцијата за стоките 
сместени во консигнациониот склад," се бришат. 

Член 44 
Во член 221 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5 

кои гласат: 
„(2) Ако држателот на консигнациониот склад го рас-

кинал договорот за застапување и држење на консигнаци-
ониот склад со странската фирма, или ако држателот на 
консигнациониот склад од други причини не може да се 
занимава со застапување на странски фирми и со држење 
на консигнациониот склад, должен е да поднесе барање до 
царинарницата за затворање на консигнациониот склад. 
Барањето мора да се поднесе во рок од 30 дена од денот 
кога настапила причина за престанување на работата на 
консигнациониот склад. 

(3) Врз основа на барањето, царинарницата донесува 
решение за затворање на консигнациониот склад. 

(4) Ако се стекнале условите од став 2 на овој член, а 
држателот на консигнациониот склад не поднесе барање 
за затворање на консигнациониот склад, царинарницата 
ќе поведе постапка за затворање на консигнациоинот 
склад по службена должност. 

(5) Стоките што се наоѓаат во консигнациониот* 
склад во часот на затворањето можат да се вратат во 
странство, да се оцаринат за увоз, да се сместат под ца-
рински надзор или да ќ се предадат на царинарницата на 
располагање." 

Член 45 
По член 221 се додава ново поглавје и нов член 221 а, 

кои гласат: 
„Специјализирани складови за стрнски стоки и за 

стоки од домашно производство. 

Член 221а 
(1) Во лу ките и пристаништата отворени за меѓуна-

роден сообраќај, во наутичко-туристичките центрии во 
марините во кои е организирана царинска контрола 
можат да се отвораат специјализирани складови за стран-
ски стоки и за стоки од домашно производство заради 
снабдувањето на странски и домашни пловни објекти и 
воздухоплови од член 325 на овој закон во тие луки, при-
станишта, наутичко-туристички центри и марини. 

(2) Врз постапката за отворање на складовите од став 
1 на овој член согласно се применуваат одредбите на член 
213 од овој закон за постапката за отворање на консигна-
ционен склад. 

(3) За стоките сместени во специјализиран склад за 
странски стоки и за стоки од домашно производство, како 
и за правилното водење на евиденцијата за тие стоки одго-
вара држателот на специјализираниот склад за странски 
стоки и за стоки од домашно производство." 

Член 46 
Во член 222 во ствот 1 последната реченица се менува 

и гласи: „Во хотелите од „А" и „Ј1" категорија, туристич-
ките населби, марините, наутичките центри, мотелите на 
магистрални патишта и во бордовите за превоз на стран-
ски туристи со повеќе од 250 места, во кои е организирана 
царинска контрола можат да се отвораат слободни царин-
ски продавници за продажба на стоки на странски физич-
ки лица и на државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија што се наоѓаат на привремена ра-
бота во странство.". 

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, и 4, кои гласат: 
„(2) За отворање на слободна царинска продавница 

потребно е одобрение од надлежната царинарница. 
(3) Држателот на слободна царинска продавница од 

став 1 на овој член е должен да води евиденција за стоките 
сместени во продавницата и е одговорен за тие стоки, како 
и за придржувањето кон условите под кои е одобрено от-
ворањето на продавница. 

(4) Царинскиот надзор над стоките што се продаваат 
во слободните царински продавници се состои од конто-
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рола на стоките (вид, количество и вредност), евиденција 
за стоките што ја води држателот на слободната царинска 
продавница, како и од споредување на состојбата на сто-
ките со податоците од евиденцијата за сместувањето и 
продажбата на тие стоки." 

Досегашниот став 2 станува став 5. 
Досегашниот став 3 се брише. 

Член 47 
Членот 223 се менува и гласи: 

„(^Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот 
секретар за финанси, по претходно прибавено мислење од 
претседателот на Сојузниот комитет за туризам, ги опре-
делува туристичките населби, наутичките центри, марини-
те и мотелите на магистралните патишта во кои можат да 
се отвораат слободни царински продавници за продажба 
на стоки на странски физички лица и на државјани на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија што се 
наоѓаат на привремена работа во странство." 

(2) Поблиски пробиен за постапката за отворање на 
слободни царински продавници и за царинскиот надзор 
над стоките што се продаваат во слободните црински про-
давници донесува сојузниот секретар за финансии. 

(3) Поблиски прописи за постапката за отворање на 
царински магазини, царински стоваришта, железничко-ца-
рински магазини, царински складови, царински сместува-
лишта, специјализирани складови за странски стоки и сто-
ки од домашно производство и консигнациони складови, 
за начинот на спроведување на мерките на царински над-
зор над стоките сместени во тие магазини, стоваришта, 
складови и сместувалишта, на меѓународните саеми и из-
ложби и во други простории и простори, за начинот на во-
дење евиденција за тие стоки, за посебната постапка за ца-
ринење на стоките сместени во консигнационите складо-
ви, како и за спроведување на одредбата на член 213 став 
10 од овој закон, донесува директорот на Сојузната управа 
за царини." 

Член 48 
Во член 226 став 4 зборовите: „Сојузната управа за 

царини" се заменуваат со зборот: „царинарницата". 

Член 49 
Во член 249 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Ако привремено увезени стоки се отуѓат, не се 

вратат во странство, му се дадат на друг на употреба или 
се употребат за други цели, а не за целите заради кои при-
времено се увезени, надлежниот царински орган ќе поведе 
постапка за царинење по службена долност." 

Член 50 
Во член 261 став 1 по зборовите: „земање проспекти" 

се додаваат запирка и зборовите : „од друга техничка до-
кументација потребна за утврдување на својствата на сто-
ките." 

Во став 2 по зборовите: „мостри од стоки" се додава-
ат запирка и зборовите: „проспекти и друга техничка до-
кументација потребна за утврдување на својствата на сто-
ките и ел." 

Член 51 
Во член 269 зборовите: „до 0,5 промили" се заменува-

ат со зборовите: „што ќе ја пропише Сојузниот извршен 
совет". 

Член 52 
Во член 270 став 1 точка 2 на крајот точката се заме-

нува со точка и запирка и се додава нова точка 3, која гла-
си: 

„(3) Решението од точ. 1 и 2 на овој став за стоките 
продадени од консигнационен склад царинарницата го до-
несува на името на купувачот на стоките." 

Член 53 
Во член 271 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Решението од став 1 на овој член за стоките про-

дадени од консигнационен склад царинарницта го донесу-
ва на името на купувачот на стоките." 
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Член 54 
Во член 279 став 1 точка 5 на крајот точката се заме-

нува со точка и запирка и се додава нова точка 6, која гла-
си: 

„(6) Ако странски излагач од земја во развој не ги 
продаде предметите од својата домашна ракотворба и за-
наетчиство што биле увезени и оцаринети заради про-
дажба на меѓународен саем." 

Член 55 
Во член 280 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако стоките се враќаат според член 279 став 1 

точка 6 од овој закон, може, во рок од шест месеци од де-
нот на враќањето на стоките во странство, да се поднесе 
барање за враќање на платената царина и на другите увоз-
ни давачки од царинарницата што извршила царинење на 
увозените стоки вратеви во странство. 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 56 
Во член 306 став 3 зборовите: „Во случаите од член 

305 став 1 точ. 1, 2, 4 и 7 од овај закон" се заменуваат со 
зборовите: „Во случаите од член 53 став 2 тон 1,2,5 и 8 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство". 

Член 57 
Во член 313 став 1 последната реченица се брише. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако сопственикот на стоките је изменил диспози-

цијата и привремено увезените односно привремено изве-
зените стоки и ги дал на друга организација на здружен 
труд односно на странска фирма заради облагородување 
(преработка, доработка и обработка), поправка или вгра-
дување односно заради размножување на растенија и 
животни, организацијата на здружен труд што извршила 
привремен увоз односно привремен извоз на стоките е 
должна на царинарницата да ќ поднесе барање за измена 
на податоците во декарацијата и во решението за привре-
мен увоз односно привремен извоз на стоките.". 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Досегашните ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 58 
Член 318 се брише. 

Член 59 
Член 319 се брише. 

Член 60 
Во член 320 ставот 1 се брише. 
Во став 2, кој станува став 1, зборовите: „член 305 

став 1 точ. 1 и 2 на овој закон" се заменуваат со зборовите: 
„член 53 став 2 тон. 1 до 3 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство". 

Член 61 
Членот 321 се менува и гласи: 
„(1) Ако стоките привремено се увезуваат врз основа 

на член 53 став 2 точ. 1 до 3 на Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство, освен стоките што привреме-
но се увезуваат заради поправка, кон декларацијата се 
поднесува договорот склучен помеѓу домашната органи-
зација на здружен труд и страснкото лице, како и барање 
за привремен увоз на стоки, кое ги содржи следните пода-
тоци: 

1) назив, количество и вредност на стоките што при-
времено се увезуваат; 

2) назив, количество и вредност на стоките што ќе се 
извезат; 

3) норматив за потрошокот на материјал, калото, 
растурот, ломот, отпадоците и нуз производите што се ја-
вуваат во процесот на производството на стоките и изјава 
што ќе се стори со ломот, отпадоците и нуз производите; 

4) назив на организацијата на здружен труд која ќе 
произведува стоки од привремено увезениот материјал; 

5) назив, количество и вредност на домашните стоки 
што ќе бидат употребени во производството. 

(2) Одредбите од став 1 на овој член согласно се при-
менуваат на привремениот извоз на стоки врз основа на 
член 53 став 2 точ. 1 до 3 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство, освен на привремениот извоз на 
стоки заради поправка." 

Член 62 
Во член 322 став 3, зборовите: „чл. 318 до" се замену-

ваат со зборот: „член", а зборовите: „за преработка, дора-
ботка или обработка на стоките" - со зборовите: „со 
странското лице". 

Член 63 
Во член 323 став 1 по зборовите: „на царината", се до-

даваат зборовите: „односно ако стоките по облагородува-
њето извозно-увозно се царинат". 

Член 64 
Во член 324 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако привремено увезените односно привремено 

извезените стоки, без вина на увозникот односно на извоз-
никот, бидат уништени или во таа мера општетени што да 
не можат да се употребат за целите поради кои се привре-
мено увезени односно привремено извезени, царинарница-
та на барање од увозникот односно од извозникот ќе доне* 
се решение за ослободување од обврската за враќање на 
стоките во странство односно од странство и звраќање на 
положеното обезбедување.". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Увозникот односно извозникот е должен кон ба-

рањето од став 1 на овој член да поднесе доказ дека стоки-
те се уништени односно оштетени без негова вина, а ако е 
во прашање оштетување - и доказ дека странскиот испра-
ќач односно сопственикот се одрекол од општените сто-
ки." 

Член 65 
Член 325 се менува и гласи: 
„(1) Странски бродови, странски јахти и чамци наме-

нети за спорт или рекреација што имаат одобрение за пло-
видба во крајбрежното море, односно по реките и езерата, 
а се наоѓаат во домашни луки пристаништа; странски 
пловни објекти на поправка во домашни бродоградилиш-
та, странски воздохоплови на домашни аеродорми и до-
машни бродови и воздухоплови што сообраќаат на стран-
ски релации, можат, под царински надзор, да се снабдува-
ат со животни намерници и со други потребни производи 
за време на задржувањето во Југослвија. 

(2) Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат и 
на бродовите изградени во домашни бродоградилишта за 
потребите на странски нарачувач при испловување од бро-
доградилиштето, дуката односно пристаништето или ца-
ринското подрачје на Југославија." 

Член бб 
Во член 326 зборовите: „на бродови односнона возду-

хоплови", се заменуваат со зборовите: „на превозни сред-
ства". 

Член 67 
Во член 328 по зборовите: „Поблиски прописи за" се 

додаваат зборовите: „видот, вредноста и количеството на 
стоките од член 325". 

Член 68 
Во член 397 став 2 зборовите: „како и на Црвениот 

крст на Југославија" се заменуваат со зборовите: „на 
Црвениот крст на Југославија, како и на Сојузниот коми-
тет за наука и технологија, ако се во прашање предмети од 
историска, археолошка, етнографска, културно, уметнич-
ка и научна вредност". 

Член 69 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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581. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1984 ГОДИНА И ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГО-
ДИНА ПО ОСНОВ НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА 
ДИНАРОТ И ПО ОСНОВ НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО 

РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 
покритие на курсните разлики настанати кај банките до 31 
декември 1984 година и до 31 декември 1985 година по ос-
нов на промената на курсот на динарот и по основ на те-
куштото девизно работење на банките, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покрајините од 10 јули 1986 година. 

П бр. 604 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

582 
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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕ-
НИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРА-
МА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОРИСТЕНИ ВО ВТОРО-

ТО ПОЛУГОДИНЕ НА 1986 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства за 
регрес на дел од трошоците по основ на каматите на кре-
ди за намените во рамките на селективната програма во 
земјоделството користени во второто полугодие на 1986 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 
година. 

П бр. 605 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
„ на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседатл 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Враднечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ 
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА И ДО 31 ДЕКЕМВРИ 

1985 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПРОМЕНАТА НА 
КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВ НА ТЕКУШТО-

ТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики настана-

та кај банките до 31 декември 1984 година и до 31 декем-
ври 1985 година по основ на промената на курсот на дина-
рот и по основ на текуштото девизно работење на банките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84 и 75/85), по член 2 се 
додава нов член 2а кој гласи: 

„Член 2а 
Почнувајќи од завршната сметка за 1986 година, не-

гативното салдо на курсните разлики настанати кај банки-
те до 31 декември 1985 година банките го намируваат до 
височина на остварениот приход од работењето на банки-
те, по намирувањето на трошоците на работењето од член 
114 на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот 
систем и издвојувањето на средства за работната заедница 
и по извршеното задолжително издвојување во резервни-
от фонд и во фондот на солидарната одговорност на начи-
нот и според динамиката утврдена со одредбите на Зако-
нот за основите на банкарскиот и кредитниот систем." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот денод денот на об-

јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕ-
ДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕК-
ТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КО-
РИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за регрес на 

дел од трошоците по основ на камати (во натамошниот 
текст: регрес) на кредитите за производство, залихи и ре-
зерви на основни земјоделски и прехранбени производи, и 
тоа: пченица, пченка, шеќера репка и шеќер, оризова арпа 
и ориз, маслодајни растенија (вклучувајќи и соја), сурово 
масло и тутун; за организирано гоење на добитак (говеда, 
свињи, овци и живина); за производство на млеко и произ-
водство и залихи на минерални ѓубрива (во натамошниот 
текст: селективна програма во земјоделството) и се ут-
врдува начинот на користење на тие средства. 

Правото на регрес се остварува на кредитите за наме-
ните од став 1 на овој член користени во текот на второто 
полугодие од 1986 година. 

Член 2 
Височината на регресот се утврдува во износ од 10% 

од височината на каматната стапка на пласманите од при-
марната емисија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ви-
сочината на регресот за производство на млеко, гоење на 
добиток (говеда, свињи и овци) и за стоковни резерви на 
земјоделски и прехранбени производи се утврдува во из-
нос од 20% од височината на каматната стапка на пласма-
ните од примарната емисија. 

Височината на регресот утврдена во согласност со ст. 
1 и 2 од овој член се пресметува на вкупниот кредит на ор-
ганизацијата на здружен труд за селективна програма во 
земјоделството. 
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Член 3 
Организациите на здружен труд корисници на креди-

ти за производство на производите од член 1 став 1 на 
овој закон, во рамките на селективната програма во земјо-
делството, остваруваат право на регрес во моментот на 
испораката на тие производи организациите на здружен 
труд што се занимаваат со преработка и доработка на тие 
производи. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка и доработка на производите од член 1 став 
1 на овој закон и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со гоење на добиток и со производство на мле-
ко го остваруваат правото на регрес со денот на испорака-
та на своите производи. 

Организациите на здружен труд што држат залихи на 
производите од член 1 став 1 на овој закон само за репро-
дукциони потреби и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со работи на промет на производи оствару-
ваат право на регрес на кредитите за залихи и на кредити-
те за прехранбени производи добиени со преработка на ос-
новни земјоделски производи, врз основа на користењето 
на кредити за тие намени. 

Организациите на здружен труд што држат стоковни 
резерви на земјоделски и прехранбени производи и орга-
низациите за стоковни резерви на општествено-политич-
ките заедници остваруваат право на регрес врз основа на 
користењето на кредити за тие намени. 

Член 4 
Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат 

републиките и автономните покраини, во вкупен износ од 
28.000,000.000 динари. 

Учествовото на републиките и на автономните по-
краини во обезбедувањето на потребните средства за рег-
рес се утврдува сразмерно со учеството на одделната ре-
публика и автономна покраина во вкупниот општествен 
производ на вкупното стопанство на Југославија во 1985 
година, и тоа: 

Динари 

СР Босна и Херцеговина 3.791.200.000 
СР Македонија 1.638.000.000. 
СР Словенија 4.300.800.000. 
СР Србија, надвор од територите на 

социјалистичките автономни покраини 6.613.600.000 
САП Војводина 3.281.600.000 
САП Косово 663.600.000 
СР Хрватска 7.134.400.000 
СР Црна Гора 576.800.000 

Член 5 
Средствата за регрес од член 4 на овој закон републи-

ките и автономните покраини ќе ги уплатат во шест ед-
накви рати што втасуваат на 30 во месецот. Првата рата 
втасува на 30 јули 1986 година, а последната на 30 декем-
ври 1986 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатат на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на земјоделството кај Службата на општественото 
книговодство, под назив: Средства за регрес на дел од 
трошоците по основ на каматите на кредитите за селек-
тивна програма во земјоделството. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
го уплати утврдениот износ за регрес во рокот од став 1 
на овој член, Службата на општественото книговодството, 
по налог од функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе го 
пренесе, во рок од пет дена од денот на приемот на нало-
гот, износот на неуплатените средства од сметката на бу-
џетот на републиката односно на автономната покраина 
на сметката од став 2 на овој член. 

Член 6 
Организациите од член 3 на овој закон корисници на 

кредити, барање за регрес, со пресметка и со потребната 
документација, поднесуваат до Службата на општествено-
то книговодство кај која се води нивната жиро-сметка. 

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, донесува поблис-
ки упатства за потребната документација за остварување 
на правото на регрес. 

Службата на општественото книговодство, кога ќе 
утврди дека врз основа на поднесеното барање на корис-
никот на кредитот се исполнети сите услови за остварува-
ње регрес, ќе го исплати регресот врз товар на сметката од 
член 5 став 2 на овој закон. 

Член 7 
Со парична казна од 50.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
или друго правно лице ако го оствари регресот врз товар 
на средствата за регрес на кој немало право според овој 
закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 10.000 
до 200.000 динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

583. 
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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПРИДОНЕС НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
КОН СВЕТСКАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНА (\УЕР) ЗА 

1985 И 1986 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

придонес на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија кон Светската програма за храна (>УРР) за 1985 
и 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 10 ју-
ли 1986 година. 

П бр. 609 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПРИДОНЕС НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА КОН СВЕТСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

ХРАНА (УШ>) ЗА 1985 И 1986 ГОДИНА 

Член 1 
За придонес на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија кои Светската програма за храна (\\ТР) 
за 1985 и 1986 година се обезбедуваат средства во вкупен 
износ од 142,846.200 динари како противвредност на 
540.000 САД доголари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат за 

купување на земјоделски односно прехранбени производи 
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на домашниот пазар по светски цени и за плаќање на тро-
шоците за превоз на тие производи. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1987 година -

71,423.100 динари; 
2) во Буџетот на федерацијата за 1988 година -

71.423.100 динари. 

Член 4 
Ако во текот на примената на овој закон се промени 

курсот на динарот, конечниот износ на средствата од член 
1 на овој закон ќе се утврди по курсот КОЈ важи во времето 
на плаќањето на земјоделските односно прехранбените 
производи што Д се испорачуваат на Светската програма 
за храна, односно во времето на плаќањето трошоци за 
превоз на тие производи. 

Член 5 
Ако домашната цена на земјоделските односно пре-

хранбените производи е поголема од светските цени на 
тие производи, односно ако се зголемат трошоците за пре-
воз на тие производи, средствата за покритие на разлика-
та во цената ќе се обезбедат од средствата на текуштата 
буџетска резерва на буџетот на федерацијата. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

584. 
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 ПРЕСТАНУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАД-

БАТА НА „СПОМЕНИКОТ НА ПОБЕДАТА* 
Се прогласува Законот за престанување на важењето 

на Законот за обезбедување на средства за финансирање 
на изградбата на „Споменикот на победата" што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 10 јули 1986 година 

П бр. 611 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател Ј 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА „СПОМЕНИКОТ НА ПОБЕ-

ДАТА" 

Член 1 
Законот за обезбедување на средства за финансирање 

на изградбата на „Споменикот на победата" („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/77) престанува да важи. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

585. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
61/82), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА »ЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-

А И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 

емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 75/85) во точка 2 став 1 се менува и гласи: 

„Заради остварување на целите и задачите од точка 1 
на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната по-
литика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголе-
ми до 60%, а вкупните динарски пласмани на банките до 
52% во однос нанивната состојба на 31 декември 1985 го-
дина." 

Во став 3 по зборовите: „паричната маса" се бришат 
запирката и зборовите: „нето домашната актива". 

2. Во точка 3 став 1 одредбата под 1) се менува и гла-
си: 

„1) во деловната политика на банките да имаат прио-
ритет пласманите на банките за финансирање на текушта-
та репродукција, а пред се: за извоз на стоки и услуги на 
конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се оства-
рува во рамките на заедничките програми за производ-
ство и извоз, за извоз на клириншкото подрачје што се ос-
тварува според меѓудржавните аранжмани, за извоз во 
рамките на долгорочната производствена кооперација, за 
производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, 
за производство, залихи и резерви на основните земјодел-
ски и прехранбњени производи и за производство и зали-
хи на вештачки ѓубрива, така што да се обезбеди кредити-
рањето во согласност со фактичките потреби врз основа 
на расположбата документација која е основа за тоа кре-
дитирање, за производството на енергија, на енергетски 
суровини, на други суровини и репродукциони материјали 
со кои се супституира увозот и за продажбата односно за 
купувањето на домашна опрема, бодови и шински вози-

и 
ла . 

3. Во точка 4 став 1 зборовите: „нето домашната ак-
тива и" се бришат. 

Став 3 се брише. 
4. Во точка 6 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Примарната емисија за залихи на основните земјо-

делски и прехранбени производи од оваа точка можат да 
ја користат производителските организации на здружен, 
труд најмногу до 60 дена, со тоа што кредитирањето на 
залихите по тој рок ќе се врши кај производителот само за 
репродукциони потреби, кај прометните организации што 
се занимаваат со прометот на тие производи и кај стоков-
ните резерви (општинските, републичките односно покра-
инските и сојузните стоковни резерви) во височина на за-
лихите преземени од производителите на тие производи. 
По исклучок, производителските организации на здружен 
труд можат да користат кредити и подолго од 60 дена за 
делот од залихите што не го презеле прометните органи-
зации и организациите за стоковни резерви.". 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 
5. Точка 10 се менува и гласи: 
„10) Во согласност со политиката на реалните камат-

ните стапки утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1986 до 1990 година и Резолуцијата за 
1986 година, есконтната стапка на Народната банка на Ју-
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гославија ќе се усогласува со остварената и очекуваната 
стапка на инфлацијата. 

Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се усогласува со 
стапката на инфлацијата врз основа на движењето на це-
ните на производителите на индустриски производи ос-
тварени во изминатите три месеци и очекувани во наред-
ните четири месеци, така што есконтната стапка ќе биде 
поголема за еден процентен поен до така утврдената стап-
ка на инфлацијата. 

Каматните стапки на банките на динарските депози-
ти на граѓаните и на стопанството ненаменски орочени на 
12 месеци ќе се усогласуваат на нивото на есконтната 
стапка на Народната банка на Југославија. Каматните 
стапки на динарските депозити на граѓаните и на стопан-
ството ненаменски орочени на пократно или на подолго 
од 12 месеци поблиску ќе се утврдуваат со самоуправна 
спогодба на банките. 

На девизните депозити на граѓаните и на девизните 
штедни влогови банките ќе плаќаат камата според камат-
ните стапки во земјата на домицилната валута, зголемени 
за соодветна стимулација. 

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла 
на оваа точка, банките ќе покренат постапка за склучува-
ње на самоуправна спогодба на банките за политиката на 
каматните стапки. 

Усогласувањето на камтните стапки, во смисла на 
оваа точка, ќе се врши тримесечно.** 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 41 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, с.р. 

586 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 4 2 од Законот за обезбеду-
вање средствата за отстранување на последиците од катас-
трофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соци-
јалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(„Службен лист СФРЈ", бр. 36/79) и со член 8 од Законот 
за средствата за отстранување на последиците од катас-
трофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соци-
јалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/80). Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните, од 10 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛА-
ТИЛЕ ЗА 1985 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 
ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основица за валоризација на средствата за 1985 го-
дина претставуваат средствата што републиките и авто-

номните покраини ги уплатиле за 1985 година до 15 јануа-
ри 1986 година и средствата што републиките и автоном-
ните покраини ги уплатиле за 1984 година по 15 јануари 
1985 година, сведени на основицата за валоризација спо-
ред Одлуката за утврдување на средствата за отстранува-
ње на последиците од катастрофалниот земјотрес што го 
погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Го-
ра во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/81), и 
тоа: 

Средства без обврска за враќање Динари 

- СР Босна и Херцеговина 547,588.200 
- СР Македонија 233,583.749 
- СР Словенија 600,124.338 
- СР Србија надвор од териториите 

на автономните покраини 981,617.519 
- САП Војводина 470,804.615 
-САП Косово 76,230.556 
- СР Хрватска 1.025,262.925 
- СР Црна Гора 83,653.695 
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валори-

зираат според следната структура: 
1) износот од 3.510,479.099 динари односно 87,35% од 

вкупно утврдената основица за валоризација за 1985 годи-
на ќе се валоризира по основа на зголемувањето на цените 
на градењето, со примена на индекс од 822,9 за цената на 
градењето во 1985 година во однос на 1979 година; 

2) износот од 508,386.498 динари односно 12.65% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1985 годи-
на ќе се валоризира по основа на зголемувањето на цените 
на инвестиционата опрема, со примена на индекс од 853,4 
за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 
1985 година во однос на 1979 година. 

3. Средствата за валоризација, за 1985 година утврде-
ни со примена на индексот на цените, согласно со точка 2 
од оваа одлука изнесуваат 29.207,437.283 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат ре-
публиките и автономните покраини, без обврска за враќа-
ње, и тоа: 

Динари 

3.979,642.419 
1.697,589.166 
4.361,453.137 

7.133,986.303 
3.421,611.381 

554,011.855 
7.451,182.892 

607,960.130 
4. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија надвор од териториите 

на автономите покраини 
- САП Војводина 
- САП Косово 
- СР Хрватска 
-СРЦрна Гора 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 20 
10 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д~р Миленко Бојаниќ, е. р. 
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587. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 8 став 1 и член 2 став 2 точ-
ка 2 од Законот за средствата за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го погоди под-
рачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 
година („Службен лист СФРЈ", бр. 15/80), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 10 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИ-
ТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИ-
НА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРО-
ФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 

ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 
1. Средствата утврдени со член 4 на Законот за сред-

ствата за отстранување на последиците од катастрофални-
от земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година, за 1986 година се на-
малуват за 17,218.075 динари по основа на ефектите на ос-
лободувањето од плаќање царина и други увозни давачки 
за опремата и репродукциониот материјал што се увезени 
во периодот од 28 ноември 1984 до 26 декември 1985 годи-
на за потребите за обнова и изградба на настраданото 
подрачје. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Динари 

- СР Босна и Херцеговина 181,606.404 
- СР Македонија 78,463.624 
- С Р Словенија 206,017.309 
- СР Србија надвор од териториите на автономните 

покраини 316,805.264 
- САП Војводина 157,195.499 
- САП Косово 31,653.701 
- СР Хрватска 341,752.672 
- СР Црна Гора 27,764.052 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 736 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

ИвоВрандечиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, с.р. 

589. 
Врз основа на член 124 став 1 и на член 286 став 2 точ-

ка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 10 јули 1986 годи-
на, донесе 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 737 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

588. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 8 став 1 од Законот за сред-
ствата за отстранување на последиците од катастрофални-
от земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистич-
ка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО 
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈО-
ТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 
1979 ГОДИНА 

1. Обврските на републиките и на автономните по-
краини за 1986 година, утврдени во член 4 на Законот за 
средствата за отстранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 година, во износ 
од 1.341,250.525 динари, се распоредуваат на републиките 
и автономните покраини во следните износи: 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И УРЕ-

ДУВАЊЕ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕТО 
„СРЕМСКИ ФРОНТ* 

1. Се прифаќа Општествениот договор за обезбедува-
ње средства за изградба и уредување на спомен-обележје-
то „Сремски фронт". 

. 2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините од името на Собранието на СФРЈ да 
го потпише овој општествен договор. 

Собрание иа СФРЈ 
АС бр. 705 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, с.р. 

590. 
Врз основа на член 36 ст. 2 и 3 од Законот за оданочу-

вање на производите и услугите 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 и 11/86), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА 
СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-
ВОДИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ДА-

НОК НА ПРОМЕТ 
1. Странски физички лица (во натамошниот текст: ку-

пувачи) можат определени производи утврдени со оваа 
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одлука со динарски чек на Народната банка на Југослави-
ја и со други безготовински инструменти за плаќање (еу-
рочек и ел.), издадени од странски емитенти, под условите 
вредноста на купените стоки со данокот да не биде понис-
ка од 10.000 динари. 

2. На начинот од точка 1. од оваа одлука можат да се 
продаваат следните производи и тоа: 

- сите производи од тар. број 1 од Тарифата на основ-
ниот данок на промет, освен градежен материјал; 

- производите од небрусено или брусено кроистално 
(оловно) стакло од тар. броЈ 10 на Тарифата на основниот 
данок на промет: 

- производите од тар. број 11 на Тарифата на основ-
ниот данок на промет, освен производите од точ. 1, 3 и 19 
од тој тар. број; 

- производите од точка 1 алинеи 1 и 2 од тар. број 12 
на Тарифата на основниот данок на промет. 

3. На продажбата на производите утврдена со оваа 
одлука што се врши на начинот од точка 1 на оваа одлука 
не се плаќа, согласно на член 36 ст. 2 и 3 од Законот за ода-
ночување на производите и услугите во прометот, данок 
на промет на производи (основен и посебен) под услов 
Стоките да се извезат или изнесат од Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

4. Продавачите на производите што производите ги 
продаваат на начинот од точка 1 на оваа одлука (во ната-
мошниот текст: продавачите) се должни за продадени 
производи да водат посебна евиденција. 

При продажбата на производите во смисла на оваа 
одлука продавачот задолжително испоставува фактура во 
која ја искажува вкупна продажна цена на производите, из-
носот на данокот на промет (основен и посебен), како и 
продажната цена на производите намалена за износот на 
данок на промет. 

Продавачот наплатениот износ на данокот на промет 
го уплатува на редовната сметка на данок на промет кај 
Службата на општественото книговодство во седиштето 
на продавачот. 

Продавачите што производите ги продаваат на начи-
нот од точка 1 од оваа одлука је наплатуваат од купувачи-
те полната фактурна вредност на производите. 

Купувачот стоките му ги дава на увид и фактурата на 
заверка на царинскиот орган кој по спроведените царин-
ски формалности фактурата ја заверува со печат и датум 
на преминувањето на границата. 

Купувачот има право на поврат на платениот данок 
на промет во динари ако во рок од една година од денот 
на преминувањето на границата му достаави заверена 
фактура на продавачот од кого го купил производот. 

Продавачот ја доставува фактурата со барањето за 
поврат на данок на промет (основен и посебен) до Служба-
та на општественото книговодство во седиштето на про-
давачот. 

Износот на средствата од точка 4 став 7 од оваа одлу-
ка продавачот му го исплатува на купувачот на име по-
врат на платен данок на промет, согласно со член 36, ст. 2 
и 3 од Законот за оданочување на производите и услугите 
во прометот. 

5. Поблиски прописи за видовите на производите од 
точка 1 на оваа одлука и за начинот на водење на посебна-
та евиденција од точка 4 на оваа одлука, за начинот на по-
врат на платениот данок на промет, како и за документа-
цијата потребна за водење на таа евиденција донесува со-
јузниот секретар за финансии во спогодба со сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 294 
10 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

591. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за средствата 

на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ , бр. 75/85), а врз основа на сог-
ласноста на надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО ТРАЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ТЕРИТОРИ-
ИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ РЕПУБЛИКИ ОДНОСНО 

АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
1. Се смета дека основна организација на здружен 

труд, во смисла на оваа одлука, трајно врши стопанска 
дејност на триториите на две или повеќе републики однос-
но на две автономни покраини, ако нејзините деловни еди-
ници вршат некоја дејност од точка 1 на Одлуката за 
утврдување на стопанските и вонстопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77 и 18/80) и ако делот 
од доходот на основната организација на здружен труд 
што деловните единици го стекнуваат по принципот на 
чисти дејности се засметува во општествениот производ 
на републиката односно автономната покраина на чија те-
риторија деловните единицици ја вршат таа дејност. 

2. Под деловни единици, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат производствените единици, продавниците, 
стовариштата, градилиштата, откупните станици, прет-, 
ставништвата, филијалите, сервисите и други организа-
циони единици што не се организирани како основни ор-
ганизации на здружен труд, а се регистрирани како делов-
ни единици за вршење на стопанска дејност. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 292 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

592. 
Врз основа на член 4 став 3 во врска со член 42 став 1 

од Општествениот договор за заедничките основи и мери-
ла за самоуправното уредување на односите во стекнува-
њето и распределбата на доходат во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/85) Координациониот одбор за следење на 
спроведувањето на Договорот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА АКУМУЛАЦИЈАТА И НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕ-

НИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Во Одлуката за утврдување на акумулацијата и на 
просечно користените средства на организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/86) по точ-
ка 4 се додаваат две нови точки кои гласат: 

„4а. Стапката на акумулативноста во подгрупата на 
дејности на стопанството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија според Одлуката за единствена 
класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85 и 28/86) 
ја утврдува Службата на општественото книговодство на 
Југославија врз основа на податоците од последните пери-
одични пресметки и завршни сметки што организациите 
на здружен труд и ги доставиле на Службата на општес-
твеното книговодство, во рок од 60 дена од денот на исте-
кот на рокот пропишан за доставување на периодична 
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пресметка односно завршна сметка, и ја објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

46. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 4 на оваа 
одлука, при утврдувањето на акумулацијата н на просечно 
користените деловни средства по периодичните пресмет-
ки во 1986 година и по завршната сметка за 1986 година, 
организацијата на здружен труд: 

1) во структурата на акумулацијата организациите на 
здружен труд ќе ги вклучуваат сите вредности со билан-
сните позиции на наведените во точ. 2 и 3 на оваа одлука, 
како и сите камати на кредитите за обртни средства и ка-
матите на кредитите за основни средства, независно од 
тоа дали тие камати се однесуваат на основни средства во 
употреба, вон употреба или на основни средства во подго-
товка, освен амортизацијата над стапката пропишана со 
републичкиот односно покраинскиот закон. 

2) Просечно користените средства ќе ги утврдат спо-
ред чл. 14 и 15 на Правилникот за содржината на одделни-
те позиции во обрасците на периодичната пресметка и за-
вршната сметка, начинот на доставување на периодичната 
пресметка и завршната сметка и податоците и документа-
цијата што се доставуваат со периодичната пресметка и 
завршната сметка за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/85). 

3) Ако во републиката односно во автономната по-
краина со општествениот договор за стекнување и распо-
редување на доходот односно со актот врз основа на тој 
општествен договор е на поинаков начин дефинирана аку-
мулацијата и просечно користените средства, се примену-
ва решението од тој општествен договор. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

0306 бр. 1596/1 
30 јуни 1986 година 
Белград 

За претседателот 
на Координациониот одбор 

Душан Богданов, с.р. 

593. 
Врз основа на член 91 а од Законот за авторското пра-

во („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/78 и 24/86) Сојузот на 
организациите на композиторите на Југославија пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
За јавно изведување и соопштување во јавноста (во 

натамошниот текст: изведување) на музичките дела што 
ги штити Сојузот на организациите на композиторите на 
Југославија, освен нивното пренесување и емитување пре-
ку установите на радиодифузијата, се плаќа надомест по 
Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопшту-
вање на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: 
Тарифата) која е составен дел на овој правилник. 

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Соју-
зот на организациите на композиторите на Југославија 
преку организациите на авторите, како и организациите 
на здружен труд за заштита на авторските права во смис-
ла на член 91 од Законот за авторското право. 

Член 2 
Надомест не се плаќа за изведување на музички дела: 
1) заради настава и во вид на настава - ако се не 

вршат наплатувања на влезници или други форми на на-
платување; 

2) на школските свечености - ако пристапот е беспла-
тен; 

3) на приредбите чиј целокупен приход од продадени-
те влезници или од доброволните прилози се дава во ко-
рист на настраданите од елементарни непогоди (земјотре-

си, поплави, пожари и ел.) - ако изведувачите настапуваат 
бесплатно; 

4) на приредбите организирани на работилиштата на 
младинските работни акции - ако пристапот е бесплатен и 
ако изведувачите настапуваат бесплатно; 

5) на концертите и приредбите што се организираат 
за хумани цели (помош на Црвениот крст, на децата на 
паднатите борци, на организациите на слепите, глувоне-
мите и ел.) - ако изведувачите настапуваат бесплатно. 

Приредувачите на музички манифестации во хумани-
тарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање на 
надомест само на оној дел од приходот што реално се уп-
латува во хумани цели, а на останатиот дел од приходот 
надомест се наплатува во предвидениот износ. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат несценски музички дела, со зборови или без 
зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, опе-
рети и др.) што не претставуваат драмска целина. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се 
смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосред-
но. 

Под механичка музика, во смисла на овој правилник, 
се подразбира музика што се изведува со помош на ин-
струменти за механичка репродукција (грамофон, музички 
автомат, магнетофон, касетофон и др.) или која и се сооп-
штува на јавноста по пат на радиоапарати, телевизори, 
видеорикордери, звучници и ел. 

Член 4 
Бруто-приходот, во смисла од овој правилник, го 

сочинува вкупната наплата остварена со продажба на 
влезниците или другите форми на наплатување, без одби-
вање на данокот, придонесите, средствата на Црвениот 
крст, резервациите, покачените цени на јадењата и пијала-
ците, со задолжителна или незадолжителна консумација, 
без оглед дали вечерната цена се зголемува или дневната 
се намалува, сервисот, музичкиот динар, туристичкиот ди-
нар, томболата, лутријата и ел. 

Основица за пресметување на надоместот што се на-
платува за концерти од тарифниот број 1, покрај приходи-
те остварени со продажба на влезниците, претставуваат и 
приходите од самоуправните интересовни заедници за 
партиципации, покровителства, реклами и други форми 
на дотирање, односно сите износи што ја чинат економ-
ската цена на секој концерт. 

Изведувачки хонорар во смисла на овој правилник 
претставува и закупнината (надоместот) или друга форма 
на трошоци што корисникот ја плаќа за апаратите за ме-
ханичка репродукција на музиката. 

Член 5 
Висината на надоместот за изведување на музички 

дела се утврдува во процентот од бруто-приходот што 
приредувачот односно организаторот на јавното изведу-
вање (во натамошниот текст: корисникот) го остварува 
при тоа изведување, во процент од бруто-износот на хоно-
рарот на изведувачот или во паушален износ. 

Член 6 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-приходот, ако при изведувањето на музичките дела 
се врши наплата на влезници или други форми на напла-
тување. Тој надомест не може да биде помал од најниски-
от износ на надоместот предвиден во соодветниот тари-
фен број. 

Член 7 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-износот на хоноратот на изведувачите ако при изве-
дувањето на музичките дела не се врши наплата на влез-
ници или други форми на наплатување, а изведувачите 
примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од 
најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветни-
от тарифен број. 

Ако при изведувањето на музички дела не се врши на-
плата на влезници или на други наплатувања и ако изве-
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дувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување 
се утврдува во висина на најнискиот износ на надомест на-
веден во соодветниот тарифен број. 

Член 8 
Корисникот е должен на барање од службата за за-

штита на авторските музички права да овозможи увид во 
документацијата, како и во рок од осум дена од изведува-
њето да достави официјални - точни податоци што 
служат како основ за утврдување на авторскиот надомест. 

Ако корисникот не овозможи увид или не достави 
точни податоци од претходниот став висината на надо-
местот се утврдува во зголемен износ за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичкото дело е користено без 

претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторско-
то право) висината на надоместот се утврдува во двоен из-
нос. 

Член 10 
Ако музичките дела се користени без претходна до-

звола (неовластено користење) и ако за таквото користење 
е предвиден надомест во месечен паушален износ ќе се 
смета дека делата се користени во текот на целиот месец 
во кој е утврдено неовластеното користење, без оглед на 
бројот на деновите во кои навистина се користени. 

Член И 
Ако на една приредба или кај еден корисник се корис-

тат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичари 
- изведувачи или се користат повеќе апарати за изведува-
ње на механичка музика, надомест се плаќа посебно за се-
кој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апа-
рат. 

Член 12 
Ако ист изведувачки состав или одделен музичар -

изведувач изведува музичко дело последовно на две или 
повеќе места, или ако ист апарат се употребува последов-
но на две или повеќе места на ист или друг корисник, над-

омест се плаќа за секое одделно изведување на секое од 
тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или 

дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар-
-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апа-
ратот или инструментот. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и ел. (заку-

подавецот) е должен да состави со корисникот договор за 
условите под кои се изведуваат заштитените музички дела 
и на организацијата на авторите како и на организацијата 
на здружен труд за заштита на авторските права да им 
овозможи увид во договорот и записникот за бруто-при-
ход остварен од продадените влезници. Во спротивно со-
лидарно одговара за плаќањето на авторскиот надомест и 
доставувањето на програмата. 

Ако закуподавецот од став 1 на овој член им овоз-
можи на неовластена организација или лице да организи-
ра музичко-забавна приредба и да избегне плаќање на про-
пишаниот авторски надомест, тогаш е должен тој надо-
мест да го плати и да ја достави програмата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместоците за јав-
но изведување и соопштување на јавноста музички дела 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/71 и 46/75). 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4951/1 
27 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател, 
Миливое Марковиќ, е. р. 

Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ 

Музички приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 1 
Надомест се плаќа во висина: 

Реден 
број Вид на пиредбата 

Пристап со наплата 
на влезници или дру-
ги форми на наплату-

вање 

Пристап 
бесплатен 

Најнизок износ 
на надоместот 

во динари 

1 Концерт на сериозна музика 6% од бруто-прихо- 6% од хонора-
дот рот на изведу-

1.500 вачите 1.500 
2 Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени 

автори во духот на народната музика, концерт на из-
ворна и обработена народна музика (песни и игри) и 
ел. 

автори во духот на народната музика, концерт на из-
ворна и обработена народна музика (песни и игри) и 
ел. 10% 10% 2.500 

3 Академија, прослава и ел. 6% 6% 1.500 
4 Балетен дивертисман, танцови ревии, танцови натпре -

6% 1.500 вари и ревии на лед 6% 6% 1.500 
5 Променаден концерт 6% 1.500 

Надомест за изведување се плаќа по овој тарифен број иако приредбата има назив како што се: музички фести-
вали, музичка свеченост, собор на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и ел., со тоа што 
стапката се определува според видот на музиката. 

Ако на истата приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна) се применува пресеч-
ната? стапка од овој тарифен број. 

1 
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II Забавни приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 2 
Надомест се плаќа по приредба во висина: 

Реден 
број Вид на приредбата 

Пристап со наплата 
на влезница или дру-
ги форми на наплату-

вање 

Пристап 
бесплатен 

Најнизок износ 
на надоместот 

во динари 

1. Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, 
матурска, бруцошка, клубска вечер и ел. 

2. Забава, бал, маскенбал, дочек на нова година и ел. 

10% од бруто прихо-
дот 
12% 

10% од хонора-
рот на изведу-
вачите 
12% 

2.500 
3.000 

Корисникот на музички дела кој не води точна книго-
водствена евиденција со документацијата за наплатени 
влезници или други форми на наплатување, плаќа во 
смисла на став 1 од ОВОЈ тарифен број, 2% од вкупниот 
бруто приход остварен во текот на целиот календарски 
месец (или на забавна приредба) во кој е утврдена напла-
тата на влезници и дуги форми на наплатување, без оглед 
на бројот на деновите во кои се наплатувани влезници или 
се вршени други форми на наплатување. 

Ако покрај влезници или други форми на наплатува-
ње се наплатува и задолжителна консумација (вечера, ме-
ни и ел.), на име надомест за изведување на музички дела, 
освен надомест од овој тарифен број, се наплатува и 4% од 
бруто-приходот од задолжителната консумација. Надо-
мест за изведување во наведениот износ се наплатува и ко-
га се наплатува консумација без наплатување на влезници. 

Ако корисникот на музички дела не води точна кни-
говдствена евиденција со документацијата за наплатените 
задолжителни консумации, во смисла на став 3 од овој та-
рифен број, тогаш се плаќа 2% од вкупниот бруто-приход 
остварен во текот на целиот календарски месец (или на за-
бавната приредба) во кој е утврдена наплата на за-
должителни консумации, без оглед на бројот на деновите 
во кои е навистина наплатувана задолжителна консумаци-
ја. 

Корисниците на музички дела - самостојните угости-
телски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски 
надомест во висина што одговара на надоместот утврден 
според приходите кај соодветниот корисник со средства 
во општествена сопственост кој води точна книговодстве-
на евиденција за бруто-приходот или кој плаќа авторски 
надомест врз основа на договор за користење на музички 
дела. 

III. Други приредби 
Надомест за изведување се плаќа по приредба, и тоа: 

1. Модна ревија, избор на убавици и ел.: 

ТАРИФЕН БРОЈ 3 
1) со наплата на влезници или 

други форми на наплата - 4% 
од бруто-приходот, 

2) со бесплатен пристап: 
а) ако се користи жива музика 

- 4% од хонорарот на изве-
дувачите; 

б) ако се користи механичка 
музика - 3.750 динари. 

Ако приредбата има и концертен дел, надомест се 
плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

2. Циркуски претстави 

ТАРИФЕН БРОЈ 4 
Ако се користи жива или механичка музика, од пре* 

ттстава: 
1) до 200 седишта 1.500 динари 
2) од 201 до 500 седиште 2.500 
3) повеќе од 500 седишта 3.500 " 

3. Артистички приредби: 

ТАРИФЕН БРОЈ 5 
Ако се изведува жива или механичка музика - 4% од 

бруто-приходот. 

4. Спортски и фискултурни приредби: 

ТАРИФЕН БРОЈ 6 
На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за 

користење на механичка или жива музика пред почетокот 
на приредбата, во пауза или по приредбата, надомест се 
плаќа по приредба: 

1) до 10.000 седишта 2.500 динари 
2) преку 10.000 до 30.000 седишта 3.750 
3) повеќе од 30.000 седишта 5.000 
За користење на музика на самата приредба (меха-

ничка или жива музика) со која се изведува фискултурна 
програма, се плаќаат два процента од бруто-приходот на 
влезниците односно на хонорарите на изведувачите, а нај-
малку во двоен износ од став 1 од овој тарифен број, ако 
со овој правилник не е определено поинаку. 

Ако приредбата има концертен дел, надомест се пла-
ќа по тарифниот број 1) на оваа тарифа. 

5. Изведување на музички несценски дела при прикажува-
ње на сценски дела: 

ТАРИФЕН БРОЈ 7 
За ненарачани музики дела што се користат во драм-

ско-сценски дела, било како музика придружба или како 
илустрација или се вклопени во самиот драмски текст, 
или се користат пред почетокот, во паузата или по пре-
тставата, надомест се плаќа по претстава: 

Реден 
број Траење на музиката 

Пристап со наплата 
на влезници или дру- Пристап 
ги форми на наплату- бесплатен 
вање 

Најнизок износ 
на надоместот 

во динари 

1 до 1 минути 

2 до 20 
3 до 30 
4 повеќе од 30 

2% од бруто-прихо-
дот 

3% 
4% 
5% 

2% од хонора-
рот на изведу-
вачите 
3% 
4% 
5% 

1.250 

2.000 
3.000 
3.750 

1 
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IV. Свирачи поединци 

ТАРИФЕН БРОЈ 8 
Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела: 
1) на саеми, панаѓури и ел. днев-

но 1.250 динари 
2) на свадби што не се организи-

рани во јавни локали, по свад-
ба 1.500 

3) договорен годишен паушал во 
износ од 7.500 " 

На инвалидите со преку 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%. 

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

V. Угостителски дуќани 

ЖИВА МУЗИКА 

ТАРИФЕН БРОЈ 9 
1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезници или 

задолжителни консумации изнесува месечно: 

Број на столовите во за- Траење на изведувањето на жива музика 
творен или отворен про-
стор односно капацитет 
на бројот на посетители- (до 24 часот) (по 24 часот) 
те до 3 дена свирење Повеќе од 3 дена до 3 дена свирење Повеќе од 3 де-

во недела свирење во во недела на 
недела свирење во 

недела 

Динари 

до 40 3.000 5.100 4.200 6.600 
од 41 до 80 3.900 6.300 5.400 8.100 
од 81 до 120 4.800 7.500 6.600 9.900 
од 121 до 180 5.400 8.700 • 7.800 11.400 
од 181 до 240 6.600 10.200 9.300 12.900 
од 241 до ЗОО 7.800 11.700 11.100 14.400 

од 301 до 360 8.700 12.900 12.000 15.300 
од 361 до 420 9.900 14.400 13.500 16.800 
од 421 до 480 10.800 15.900 15.000 18.300 
од 481 до 540 12.000 17.400 16.500 20.400 
од 541 до 600 13.200 18.900 18.000 21.900 

од 601 до 660 13.000 19.500 18.900 22.200 
од 661 до 720 14.700 21.000 20.100 23.700 
од 721 до 780 15.900 22.300 21.600 25.200 
од 781 до 840 16.800 24.000 23.100 26.700 
од 841 до 900 18.000 25.200 24.600 28.200 
над 900 19.200 26.700 26.100 29.700 

За поединечно изведување надомест се плаќа по та-
рифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 1.000 ди-
нари по ден. 

Во баровите и слични локали во кои се игра - надо-
мест се плаќа за 50% повеќе од надоместите наведени во 
точка 1 на овој тарифен број. 

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат 
влезници или задолжителни консумации - надомест се 
плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се корис-
ти музика подолго или од посетителите се наплатуваат 
влезници, резервации, задолжителна консумација или по-
качена цена и ел. (за дочек на нова година, забава, бал, 
маскенбал, свадби, прослави, банкети, матурски, бруцош-
ки, клубски вечери и ел.) покрај месечниот износ на надо-
местот угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за 
изведувањето според тарифен број 2 на оваа тарифа. 

У гоститескиот дуќан не може да ја исклучува својата 
обврска во поглед на јавното изведување на музички дела 
и истата да ја пренесува на корисникот на своите услуги, 
организаторите или изведувачите на музичко-забавната 
програма. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од пре-
тходната точка, не се даваат угостителски услуги, туку де-
ловните простории се издаваат во закуп или само делумно 
се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надо-
мест во најголемиот износ по основ од точка 3 од овој та-
рифен броЈ што се наплатува во таков или во сличен угос-
тителски дуќан. 

Механичка музика 

ТАРИФЕН БРОЈ 10 
1. Надоместот за изведување на музика преку радио-

апарати, грамофони или магнетофони во угостителски да-
ќани, освен во барови и слични локали изнесува месечно 
600 динари. 

На баровите, диско и видеоклубовите и сличните ло-
кали, како и на угостителските дуќани, во кои се користи 
механичка музика со озвучување, се применува тарифниот 
број 9 од оваа тарифа. 

Ако во локалите од точка 1 на овој тарифен број се 
наплатуваат влезници или задолжителна консумација од-
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носно се исплатува закупнина (надомест за апаратот за 
механичка репродукција на музиката) надомест се плаќа и 
според тарифниот броЈ 2 на оваа тарифа. 

2. Надоместот за изведување на музика преку телеви-
зори и во угостителските дуќани изнесува месечно 600 ди-
нари. 

3. Надоместот за пренесување музика преку звучници 
со грамофон, магнетофон или радиоапарат во секоја друга 
просторија или место изнесува 50% од основниот надо-
мест од точ. 1 и 2 на овој тарифен број. 

VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд и во 
државните органи 

ТАРИФЕН БРОЈ 11 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика-

та преку: 
1. грамофони или магнетофони 600 динари 
2. радиоапарати или телевизори 600 " 

X. Занаетчиски дуќани 

ТАРИФЕН БРОЈ 15 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

во: 

1. слаткарници, преку: 
а) грамофини или магнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 

2. берберско-фризерски дуќани пре-
ку: 
радиоапарати, грамофони или 
магнетофони 

3. салони за чистење на обувки, пре-
ку: 
а) грамофини или магнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 

4. други занаетчиски дуќани, преку: 
а) грамофони или магнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 

600 динари 
600 

600" 

600 
600 

600 
600 

VII. Одмаралишта и планински домови 

ТАРИФЕН БРОЈ 12 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку: 

1. грамофони или магнетофони 500 динари 
2. радиоапарати или телевизори 500 " 

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простори 

ТАРИФЕН БРОЈ 13 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

во: 

1. стоковни куќи и пазари, преку: 
а) грамофони или магнетофони, 

по едно средство (апарат) 600 динари 
б) радиоапарати или телевизори, 

по едно средство (апарат) 600 и 

в) основен надомест за озвучува-
ње™ 1.500 

г) озвучување по еден звучник 7 150 " 

Ако се користат повеќе средства (апарати) надомес-
тот може да се договори и во месечен паушален износ, зе-
мајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се 
користат: 

2. во продавници, млекари, бензински станици и ел. 
преку: 

а) грамофони или магнетофони 600 динари 
б) радиоапарати или телевизори 600 динари 
в) основен надомест за озвучува-

њето 1.500 
г) озвучување по еден звучник 150 " 

3. Во туристички и други агенции, претставништва и 
други деловни простори во кои се работи со странки, пре-
жу: 

а) грамофони или магнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 
в) основен надомест за озвучува-

њето 
г) озвучување по еден звучник 

IX. Саеми 

ТАРИФЕН БРОЈ 14 

600 динари 
600 

1.500 
150 

Надомест се плаќа за користење на механичка музи-
ка, освен музички автомат, дневно во износ од 1.500 дина-
ри. 

XI. Фабрики и поголеми занаетчиски погони 

ТАРИФЕН БРОЈ 16 
Надоместот месечно изнесува, и тоа: 

1. основен надомест за озвучување 1.500 динари 
2. за секој звучник 150 

XII. Превозни средства 

ТАРИФЕН БРОЈ 17 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика: 

1. на бродови, преку: 
а) жива музика и механичка му-

зика, со озвучување 
б) механичка музика, по едно 

средство (апарат) освен музич-
ките автомати од тарифниот 
број 28 на оваа тарифа 

в) озвучување по звучник 

по тарифни-
от број 9 на 
оваа тарифа 

600 динари 
150 

2. во автобуси, возови или авиони преку изведување 
на механичка музика: 

а) по автобус 
б) по озвучен вагон 
в) по авион 

500 динари 
500 
500 

900 динари 
150 

За возови кои немаат постојан број на вагони, надо-
мест може да се договори во месечен паушален износ. 

3. На автобуските или железничките станици, на 
бродските пристаништа и аеродромите преку: 

а) механичка музика по едно 
средство (апарат), освен музич-
киот автомат од тарифниот 
број 28 на оваа тарифа 

б) озвучување, по звучник 
4. Во рекламни автомобили (ав-

томобили кои во текот на возе-
њето вршат реклама со музи-
ка) преку механичка музика -
дневно 500 

XIII. Кина 

ТАРИФЕН БРОЈ 18 
Надомест за изведување на музика преку грамофони, 

магнетофони, радиоапарати или некое друго механичко 
средство пред почетокот на претставата, во паузата или 
по претставата во кино се плаќа месечно по следната табе-
ла: 
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Број на седишта Цена на влезниците во динари Број на претставите неделно 
повеќе од 15 од 7 до 15 ДО 6 

Динари 
1 2 3 4 5 

до 400 до 200 600 500 400 
од 200 до ЗОО 700 600 500 
од ЗОО до 400 800 700 600 
од 400 до 500 900 800 700 
над 500 1.000 900 800 

од 401 до 200 1.100 1.000 900 
до 800 од 200 до ЗОО 1.200 1.100 1.000 

од ЗОО до 400 1.300 1.200 1.100 
од 400 до 500 1.400 1.300 1.200 
над 500 1.500 1.400 1.300 

над 800 до 200 1.600 1.500 1.400 
од 200 до ЗОО 1.700 1.600 1.500 
од ЗОО до 400 1.800 1.700 1.600 
од 400 до 500 1.900 1.800 1.700 
над 500 2.000 1.900 1.800 

- „...АМ. 

XIV. Читалници 

ТАРИФЕН БРОЈ 19 
Надоместот изнесува месечно за механичка музика, 

освен од музички автомат, 500 динари. 

XV. Месни заедници, општествени или клубски простории 

ТАРИФЕН БРОЈ 20 
Надомест се плаќа месечно за изведување на меха-

ничка музика преку: 
1. грамофони или магнетофони 500 динари 
2. радиоапарати или телевизори 500 " 
Надомест за изведување на музички дела, со наплата 

на влезници или други форми на наплатување, или со иг-
ранка (дискоклубови и др.) се плаќа по тарифен број 2 на 
оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во пауша-
лен износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 

ТАРИФЕН БРОЈ 21 
Надомест се плаќа месечно за изведување на: 

1. механичка музика, освен од музички 
автомат 750 динари 

2. со озвучување - по еден звучник 150 

XVII. Југословенска народна армија 

ТАРИФЕН БРОЈ 22 
Надомест за изведување при службени свирења во Ју-

гословенската народна армија се плаќа според посебна 
спогодба. 

Под службени свирења во Југословенската народна 
армија се подразбира изведување на музички дела во ка-
сарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќа-
ње на државни делегации, воени паради, погреби и ел. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се 
применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, бањалишта и кампови 

ТАРИФЕН БРОЈ 23 
Надомест се плаќа месечно за изведу ање на: 

1. механичка музика, освен по пат на му-

XIX. Забавни паркови и вртелешки 

ТАРИФЕН БРОЈ 24 
Надомест се плаќа за изведување на механичка музи-

ка и тоа: 

1. во забавни паркови - дневно 
2. за вртелешки - дневно 

750 динари 
150 

XX. Школи за играње 

ТАРИФЕН БРОЈ 25 
Надоместот без оглед на видот на музиката, изнесува 

месечно 2.000 динари. 

XXI. Месни разгласни станици 

ТАРИФЕН БРОЈ 26 
Надомест се плаќа за користење на механичка музи-

ка, и тоа: 

1. дневно 
2. месечно 

100 динара 
1.000 

XXII. Локални радиостаници 

ТАРИФЕН БРОЈ 27 
Надомест се плаќа месечно според траењето на еми-

сиите во недела, и тоа: 

до 15 часови 
повеќе од 15 до 30 
повеќе од 30 до 40 
повеќе од 40 

1.000 динари 
2.000 
3.000 
4.000 

зички автомат 
2. означување - по еден звучник 

3.000 динари 
150 

Локалните радиостаници кои остваруваат посебни 
приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и 
слично освен надоместот од сгав 1 на овој тарифен број 
плаќаат уште и 4% од тие бруто приходи. 

XXIII. Музички автомати 

ТАРИФЕН БРОЈ 28 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку музички автомати без екрани, и тоа: 
1. при уплата на жетон од 50 динари 2.000 динари 
2. при уплата на жетон преку 50 до 100 

динари 3.000 
3. при уплата на жетон преку 100 динари 4.000 
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594. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 

ПРЕГЛЕД НА ВИСКОЗИМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на вискозиметри што во 
поглед на стручноста, работниците, опремата и работните 
простории мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани кои произведуваат и поправаат вискозиметри 
(во натамошниот текст: вискозиметри). 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.УМ - (1)/1. 

• Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на вискозиметри мораат да имаат 
IV степен стручна подготовка односно средно училиште 
од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и 
методите за преглед на вискозиметри. 

Член 3 
За преглед на вискозиметри е потребна следната оп-

рема: 
1) гарнитура еталон-вискозиметри; 
2) течност за еталонирање на вискозиметри; 
3) термостат со проѕирен ѕид; 
4) секундомер; 
5) термометар; 
6) водена млазна пумпа или друг тип на шмукалка 

пумпа; 
7) сушилница; 
8) лабораториски стаклен прибор (шишиња, чаши, 

инки и др.). 

Член 4 
Гарнитурата работни еталони-вискозиметри се сос-

тои од низа вискозиметри (најдобро од типот 1Јђђе1оћс1е) 
со точно дефинирана константа и должина на капиларата 
меѓу 90 ш т и 120 т т . 

Член 5 
Течностите за еталонирање на вискозиметри или ре-

ферентните течности мораат да го покриваат опсегот за 
кинематичка вискозност од 4*10~7 т 2 / ѕ до МО"1 т 2 / ѕ и за 
динамичка вискозност од МО-3 Ра ѕ до МО2 Ра-ѕ. 

Член 6 
Термостатот со проѕирен ѕид мора да има соодветна 

длабочина така што вискозиметрите да бидат сосема по-
топени во термостатичката течност и мораат да обезбеду-
ваат постојана температура во границите ± 0,01 °С околу 
зададената вредност. 

Член 7 
Секундомерот (механички или електронски) мора да 

обезбедува точност на мерењето на времето во граници ± 
0,01 ѕ. 

Член 8 
Термометрите што служат за мерење на температу-

рата на термостатската течност мораат да обезбедуваат 
точност на мерењето во граници од ± 0,01 °С. 

Член 9 
Сушилницата што служи за сушење на вискозимет-

рите и на друг лабораториски прибор од стакло мора да 
има можност за регулирање на температурата и проветру-
вање. 

Член 10 
Како течности за миење на вискозиметри се користат 

дестилирана вода, хром-сулфурна киселина, бензин, хек-
сан, етилалкохол, етар и слични растворувач^ 

Член И 
Работната просторија мора: 
1) да биде сува, чиста и изработена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на опре-

мата и вршење преглед на вискозиметри; 
4) да има дневно осветление и електрично осветление 

според југословенскиот стандард ЈХЈЅ.ХЈ.С9.100, пропишан 
со Решението за југословенските стандарди за зградар-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62), односно освет-
лението да биде „големо" и електричното осветление да се 
изведува како „општо" осветление. Вештачките извори на 
светлина во работната просторија мораат да бидат такви 
што да имаат занемарливо термичко зрачење; 

5) да има воден Јазол за работа со хемикалии. 

Член 12 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат: 
1) лабораториска маса за сместување на термостат©? 

и маса за сместување на уредот за миење и сушење на ви-
скозиметри; 

2) ормани и полици за сместување на мерилата и по-
требната помошна опрема за преглед на вискозиметри; 

3) маса за пишување и стол. ' 

Член 13 
Лабораториската маса за сместување на термостат©-: 

мора да биде стабилна и мора да се наоѓа во близина ш 
водениот јазол. 

Член 14 
Во работната просторија не смеат да се држат непот 

ребни предмети или да се вршат работи што би ја смеќа 
вале работата при прегледот на вискозиметри. 

Член 15 
Температурата на воздухот во работната простору 

мора да биде строго контролирана со помош на два тер 
мометра поставени на два спротивни ѕида на лаборатори 
јата оддалечени од ѕидот 15 с т до 20 с т на височина о, 
150 с т до 170 с т над подот, на место пристапно за отчит) 
вање. 

Член 16 
Работната просторија мора да биде сместена так 

што да се избегне влијанието на директни сончеви зрацг 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4193/1 
2 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 
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595. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот на мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-

НИ - УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОДОМЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
уредите за преглед на водомери (во натамошност текст: 
уредите). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.2-23/1. 

Член 2 
Уредите се направи со чија помош се прегледува точ-

носта, подвижноста и заптивноста на водомерот и падот 
на притисокот на водата во водомерот. 

Член 3 
Мерниот опсег на уредот, во смисла на овој правил-

ник, интервал за зафатнинските протоци (во натамошниот 
текст: протокот) ограничен со зафатнината на мерниот 
котел и со најмалиот и најголемиот проток на уредот на 
кој се врши преглед на водомерот. 

Член 4 
Принципот на работа на уредот се заснова врз прифа-

ќањето на водата што протекла низ приклучениот водо-
мер, во мерниот котел, заради споредување на измерената 
зафатнина на водомерот и зафатнината што ја покажува 
мерниот котел. 

Зафатнината на водата во мерниот котел мора да би-
де позната зависно од височината на нивото на водата во 
него. Уредот мора да биде таков што да овозможува регу-
лирање и определување на моментната вредност на про-
токот на водата. 

Член 5 
Релативната грешка на зафатнината на мерниот ко-

тел односно на комората, што се отчитува на ниво показ-
ната скала, може да изнесува најмногу ± 0,2% од измере-
ната зафатнина. 

Член 6 
Уредот се состои од мерен котел со нивопоказна ска-

ла, направа за приклучување на водомерот, направа за ре-
гулирање и определување на протокот и диференцијални-
от манометар за мерење на падот на притисокот во водо-
мерот или од два одвоени манометри од класа на точност 
1 за мерење на падот на притисокот на водата во водоме-
рот. 

Член 7 
Мерниот котел може да биде со една или повеќе ко-

мори во форма на цилиндар отворен од горната страна 
или во форма на паралелопипед. 

Секоја комора мора да има провидна нивопоказна 
цевка со која прави споен сад и нивопоказна скала со лиз-
гач. 

Внатрешниот пречник на нивопоказната цевка не 
смее да биде помал од 6 т т поради капиларног. 

Поделбата на нивопоказната скала може да биде из-
разена во должински или зафатнински мерни единици. На 
долниот крај на провидната нивопоказна цевка мора да се 
наоѓа вентил за испуштање на водата. 

Член 8 
На правата за регулирање на протокот се состои од 

вентил, млазници со различна форма и показен инстру-
мент со скала. 

Скалата на показниот инструмент мора да биде така 
поделена што да овозможува отчитување на протокот. 

Секој млазник мора да биде означен со број или со 
броен податок за најголемиот проток во т 3 / ћ или 1/ћ. 

Член 9 
Показниот инструмент за проток може да биде во 

форма на ротаметар или манометар со течност (жива или 
вода) или со еластичен мерен елемент. 

Внатрешниот пречник на цевката на манометарот со 
течност не смее да онде помал од 6 т т , поради капилар-
ног . 

Член 10 
На правата за приклучување на водомерот мора да 

биде конструирана така што лесно и брзо да можат да се 
приклучуваат водомерите со различни должини на номи-
налните отвори при поединечен преглед на водомерите. 

На правата за приклучување на водомер може да би-
де конструирана и така што да можат истовремено да се 
приклучуваат поголем број водомери, најмалку четири во 
низ или во парови на низови при сериски преглед на водо-
мерите. 

Под направата за приклучување на водомер мора да 
се наоѓа корито за собирање и одведување на водата. 

Член 11 
Падот на притисокот на водата во водомерот се мери 

со диференцијален манометар со опсег на мерењето од 0 
до 1,5 • 103Па (од 0, до 1,5 ћаг) и со најмала поделба од 0,02 
• 103Ра (0,02 ђаг). 

Падот на притисокот може да се мери со два одвоени 
манометри од класа на точност 1, со опсег на мерењето од 
0 до 10 • 103Ра (од 0 до 10 ђаг) и со најмала поделба од 0,02 
• 103Ра (0,02 ђаг). 

Член 12 
Материјалот за мерни котли, нивопоказни и други 

скали, млазници, вентили, приклучоци и цевки мора да би-
де од некородирачки материјал или легура. Другите дело-
ви можат да бидат од челик со антикорозивни премази и 
бои. 

Член 13 
Зафатнината на котлите, односно комората мора да 

изнесува најмалку 200 1. 
Најголемата зафатнина на мерните котли односно на 

комирите мора да биде поголема за 15% до 30% од номи-
налната зафатнина на мерните котли односно комори. 

Член 14 
Конструкцијата и изработката на мерниот котел мо-

раат да бидат такви што да се спречат негови извивања, 
уклонувања и деформации што можат да влијаат врз точ-
носта на зафатнината на мерниот котел пропишана со 
член 19 од овој правилник. 

Дното и бочните страни на мерниот котел мораат да 
бидат зајакнати со вертикални и хоризонтални некороди-
рачки челични профили, од надворешната страна, заради 
спречување на извивања, уклонувања и деформации. 

Член 15 
Мерниот котел се поставува на цврсти носачи подиг-

нати од носечката површина 30 с т до 40 ст. Носачите на 
мерниот котел мораат да бидат цврсто поврзани за носеч-
ката површина. 

Член 16 
Под мерниот котел мора да биде поставено електрич-

но осветление заради осветлување на вентилот за истечу-
вање. 

Член 17 
Хоризонталните пресеци на мерниот котел мораат 

да бидат еднакви заради рамномерен пораст на зафатни-
ната со височината на мерниот котел. 
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Член 18 
Водоводната инсталација и вентилите на уредот мо-

раат да бидат конструирани така што да можат да из-
држат притисок од 16 • IO3Pa (16 bar) и притоа не смеат да 
пропуштаат вода, а проба на инсталацијата на притисок 
да се врши според југословенскиот стандард JUS МВ6.006, 
пропишан во Решението за југословенските стандарди за 
цевни водови и прирабници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/72). 

Член 19 
Нивопоказната скала на мерниот котел може да биде 

изразена во должински или зафатнински мерни единици и 
нејзината широчина не смее да биде помала од 30 mm. 

Цртите и броевите на нивопоказната скала мораат да 
бидат јасно и еднообразно нанесени по пат на засечување 
или втиснување. 

Ако вредноста на поделокот на скалата е 0,2 dm5: 
1) секоја педесетта црта мора да биде нанесена преку 

целата широчина на нивопоказната скала над која од дес-
ната страна се обележува бројот што ја претставува соод-
ветната вредност на зафатнината; 

2) секоја дваесет и петта црта мора да биде нанесена 
до две третини од широчината на нивопоказната скала; 

3) секоја петта црта мора да биде нанесена до полови-
на од широчината на нивопоказната скала. 

Должината на другите црти мора да биде еднаква на 
една третина од широчината на нивопоказната скала. 

Ако вредноста на поделокот на скалата е I dm3: 
1) секоја десетта црта мора да биде нанесена преку 

целата широчина на нивопоказната скала над која од дес-
ната страна се обележува бројот што ја претставува соод-
ветната вредност на зафатнината; 

2) секоја петта црта мора да биде нанесена до три 
четвртини од широчината на нивопоказната скала. 

Должината на другите црти мора да биде еднаква на 
една половина од широчината на нивопоказната скала. 
Растојанието меѓу двете црти што означуваат еден поде-
лок не смее да биде помало од 1,5 mm. 

Член 20 
Мерниот котел мора да биде поставен во вертикална 

положба и мора да има вграден висулец или вградена ли-
бела. 

Член 21 
Почетното и максималното ниво на водата во мерни-

от котел односно во комората мора да зазема секогаш ис-
та положба на провидната нивопоказна цевка. 

Член 22 
Вентилот за истечување на водата од мерниот котел 

односно комората може да биде механички, електричен, 
пневматски или хидрауличен. 

Член 23 
Уредите можат да имаат автоматски вентили со сиг-

нализација за отворање, запирање на водата и регулирање 
на протокот на водата; импулсни вентили за пренесување 
на сигналите и податоците за отчитувањето на водомерот 
на далечина; импулсни вентили за далечинско и автомат-
ско управување со вентилите; автоматизирано приклучу-
вање на водомерот и другите уреди. 

Член 24 
Млазниците, скалите на манометарот и нивопоказна-

та скала на мерниот котел или комората мораат да имаат 
погодни и видливи места за жигосување. 

Член 25 
Вентилите што се користат во состав на уред мораат 

да имаат топчеста форма, освен вентилот за источување 
на водата од мерниот котел или комората кој може да има 
и поинаква форма. 

Член 26 
Одредбите од член 13 и член 14 став 2 на овој правил-

ник не се однесуваат на уредите во употреба чиј мерен ко-

тел и профили за зајакнување не ср изработени од некоро-
дирачки челик. Таквите уреди мокат да се користат се до-
дека отстапувањата на зафатнината на мерниот котел се 
во дозволените граници пропишани со член 5 на овој пра-
вилник. 

Уредите во употреба што не ги исполнуваат условите 
пропишани со член 25 од овој правилник можат да се ко-
ристат до 31 декември 1986 година. 

Член 27 
Шемата на уредите за преглед на водомери е отпеча-

тена кон овој правилник, како посебен прилог, и е негов 
составен дел. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-144/1 
30 септември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

Слика 1 - Шема на уредот за преглед на водомери 

1. Главен вентил 
2. Водомер што се прегледува 
3. Вентил за регулирање на протокот на водата 
4. Глава со млазници 
5. Цевка на мерниот котел за истечување 
6. Покажувач на протокот на водата 
7. Мерен котел 
8. Затворач на мерниот котел 
9. Провидна нивопоказна цевка 

10. Нивопоказна скала на мерниот котел 
11. Вентил на покажувачот на протокот 
12. Диференцијален манометар 
13. Долен вентил на диференцијалниот манометар 
14. Горен вентил на диференциЈалниот манометар 
15. Излезен вентил на диференцијалниот манометар 
16. Влезен вентил на диференцијал нио г манометар 
37. Висулец. 
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596. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ-РЕФЕРЕН-
ТНИ ПЛОЧКИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТВРДОСТ ПО ВИ-

КЕРС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метеролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентните материјали - референтни плочки (во ната-
мошниот текст: референтните плочки) за преглед на апа-
рати за мерење на тврдост по Викерс. 

Метеролошките карактеристики од став 1 на овој 
член се означуваат со ознаката РМК. &М-С/2. 

Член 2 
Референтните плочки мораат да бидат од материјал 

со позната хомогеност, временска стабилност и рамно-
мерност на површинската тврдост. 

Ако се плочките од челик, мораат да бидат размагне-
тнрани. 

Член 3 
Референтните плочки мораат да имаат две рамни па-

ралелни површини, од кои едната служи за испитување, а 
другата за потпирање. 

Член 4 
Минималната дебелина на референтните плочки мо-

ра да биде 6 шш. 

Член 5 
Рамноста на обете површини на референтните плоч-

ки мора да биде во опсег од 0,005 пип, а нивната паралел-
н о г мора да биде таква што дебелината на плочките да 
не отстапува за повеќе од 0,010 пип на 50 т т должина. 

Член 6 
Површината за испитување мора да биде измазнета и 

без оштетување, а нејзината рапавост не смее да биде по-
голема од 0,05 цт. 

Површината за потпирање мора да биде прецизно об-
работена и нејзината рапавост не смее да биде поголема 
од 0,8 ут . 

Член 7 
Тврдоста на референтната плочка по Викерс (НУ) 

претставува средна аритметичка вредност на дијагонали-
те на пет или десет отпечатоци што ќе ги втисне апаратот 
за испитување еталони на системот Викерс, при што тие 
отпечатоци се распоредени рамномерно по површината за 
испитување. 

Член 8 
Нерамномерноста на тврдоста на референтната 

плочка, изразена во т т , се определува со разликата на 
средните вредности на дијагоналите на најголемиот и нај-
малиот отпечаток, од вкупно пет или десет отпечатоци. 

Член 9 
Релативната нерамномерност на тврдоста на рефе-

рентна плочка, изразена во проценти, се определува со од-
носот на разликата на средните вредности на дијагонали-
те на најголемиот и најмалиот отпечаток и аритметичката 
средина на средните вредности на дијагоналите на пет 
или десет отпечатоци. 

Член 10 
Најголемата дозволена нерамномерност нд тврдоста 

на референтна плочка изнесува: 
1) за десет отпечатоци: 
а) 2% за тврдост помала од 225; 
б) 1% за тврдост меѓу 225 и 400; 
в) 1,5 за тврдост поголема од 400; 
2) за пет отпечатоци: 10/15 вредности од точка 1 на 

овој член утврдени при првиот преглед. 

Член И 
Временската стабилност на тврдоста на материјалот 

од кој е изработена референтната плочка мора да биде 
таква што меѓу два последователни прегледи вредноста 
на тврдоста на референцата плочка да не се промени за 
повеќе од: 

1) за десет отпечатоци: 
а) ± 2% за тврдост помала од 225; 
б) ± 1% за тврдост од 225 до 400; 
в) ± 1,5% за тврдост поголема од 400; 
2) за пет отпечатоци: 
10/15 од вредностите од точка 1 на овој член, утврде-

ни при првиот преглед. 

Член 12 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно на народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и испишани така што да не можат да се избришат 
или симнат. 

Член 13 
На бочните страни на референтната плочка мораат 

да бидат испишани следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) ознака и вредност на тврдоста; 
4) вредност на испитната јсила; 
5) службена ознака на референцата плочка; 
6) дебелина на плочката или идентификациона ознака 

на површината за испитување. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1590/1 
24 април 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Вончнќ, е. р. 

597* 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 
НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИ-
ОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТ-
КА И ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИ-
ОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТ-
КА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕ-
СМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БУЏЕТИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни позиции 

во обрасците на периодичната пресметка и на завршната 
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сметка и за начинот на доставувањето на периодичната 
пресметка и на завршната сметка и за податоците и доку-
ментацијата што се доставуваат кон периодичната пре-
сметка и завршната сметка за буџетите на општествено-
-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/82) во член 6 став 2 зборовите: „поднел, бр. 1 до 31 и 
ред. бр. 32 до 50" се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 
1 до 52 и ред. бр. 53 до 74". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-3167/1 
2 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен секретаријат 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

598. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните конта 

во Контниот план за буџетите на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82) Класа 0: 
Долгорочни пласмани и средства за посебни намени, се 
менува и гласи: Класа 0: добра од општ интерес и други 
средства со кои ОПЗ располага и управува, долгорочни 
пласмани, средства на резерви, средства на солидарност и 
средства за други намени". 

Член 2 
По член 1 и поглавје 1 се додаваат нови чл. 1а, 16 и 

1в, кои гласат: 
„Член 1а 

На контата од групата конта 00 - Добра од општ ин-
терес и други средства со кои ОПЗ располага и управува, 
се водат земјишта, шуми, станови, станбени згради, гра-
дежни објекти, опрема и други средства со кои ОПЗ распо-
лага и управува до моментот на нивното пренесување на 
користење на органот на ОПЗ односно на друг корисник 
на средства, а кои се ставени на располагање на ОПЗ и со 
национализација, експропријација, ликвидација на корис-
ниците на општествени средства со купување, со подарок, 
со заветуван^ и на друг начин. 

На контото ООО - Земјишта, се водат сите земјишта со 
кои ОПЗ располага и урпавува, а можат да бидат неизгра-
дени градежни земјишта, земјоделски земјишта (како што 
се: ораници, ливади и селски утрини), земјишта под шума, 
површини под паркови и др., односно сите земјишта што 
не се евидентирани кај некој корисник на општествени 
средства без оглед на нивната намена и нивното стварно 
користење, на територијата на односната ОПЗ. 

На контото 001 - Шуми, се водат шумите од сите ви-
дови (букови, иглолисници, багремари, дабови шуми и ел.) 
со кои ОПЗ располага и управува на територијата на ос-
новната ОПЗ, односно под шуми треба да се разберат сите 
површини што со катастарските книги се вкнижени како 
шуми, без оглед дали во меѓувреме дошло до делумно се-
чење на одделни делови на некоја од шумските парцели. 

На контото 002 - Станови и станбени згради, се во-
дат становите и станбените згради што се во општествена 
сопственост со кои ОПЗ управува и располага, а кои се 
пренесени во општествена сопственост врз основа на суд-

ска правосилна одлука и запишување во земјишните кни-
ги каЈ надлежниот суд. 

На контото 003 - Други градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти како што се згради и други градби, 
монтажни бараки и други монтажни објекти што претста-
вуваат основни средства со кои ОПЗ располага и управу-
ва. 

На контото 004 - Опрема, се водат машини, уреди, 
постројки, средства на транспорт и врски, инвентар и ме-
бел и друга опрема што претставува основни средства во 
смисла на законот, а со кои ОПЗ располага и управува. 

На контото 008 - Други средства, се води вредноста 
на други основни средства и на средствата кои според 
важечките прописи се изедначени со основните средства 
што не се опфатени на другите конта од оваа група, а со 
кои ОПЗ располага и управува. 

Задолжување на одделни конта од оваа група се врши 
и за прибавените основни средства со одобрение на конто-
то 014 - Инвестиции во тек. 

Член 16 
На контата од групата конта 01 - Средства во подго-

товка, се водат издвоени парични средства за инвестиции 
на посебна сметка кај Службата на општественото книго-
водство, побарување, за аванси по основ на инвестиции, 
залихи на инвестиционен материјал и инвестиции во тек, 
според називите на одделни конта од оваа група. 

На контото 010 - Издвоени парични средства за ин-
вестиции, се водат паричните средства издвоени на посеб-
на сметка кај Службата на општественото книговодство, 
од кое се врши плаќање во врска со изградбата и набавка-
та на основните средства. 

На контото 011 - Побарување за аванси по основ на 
инвестиции, се водат побарувањата за авансите од изведу-
вачите на работите за набавка на опрема во земјата и 
странство, набавка на инвестиционен материјал и други 
аванси по основ на инвестициите. 

На контото 013 - Залихи на инвестициониот матери-
јал, се води вредноста на инвестициониот материјал на за-
лихите. 

На контото 014 - Инвестиции во тек, се водат вред-
ностите на вложувањата во градежни објекти, опрема чија 
монтажа е во тек и вредноста на набавената опрема и 
вложувањта на другите основни средства. 

На ова конто се водат и пренесените основни сред-
ства во височина на вредноста што е утврдена со актот за 
пренесување. 

Основните средства се пренесуваат од ова конто на 
товар на соодветните конта на групата 00 - Добра од оп-
шт интерес и други средства со кои ОПЗ располага и упра-
вува - во моментот кога тие средства се оспособени за 
употреба. 

Член 1в 
На контата од групата конта 02 - Исправка на вред-

носта на средствата со кои ОПЗ располага и управува, се 
води исправка на вредноста на основните средства, сог-
ласно со одредбите на сојузниот закон со кои се уредува 
амортизацијата на општествените средства, во височитата 
на пресметаната на амортизацијата според називите на 
одделни конта од оваа група". 

Член 3 
Во член 2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 048 - Други долгорочни пласмани, се во-

дат побарувањата на ОПЗ за извршената исплата по основ 
на гаранциите и другите долгорочни пласмани". 

Член 4 
По член 3 се додава нов член За, кој гласи: 

„Член За 
На контата од групата конта 06 - Средства на соли-

дарност, се водат паричните средства на солидарност из-
двоени на посебна сметка каЈ службата, пласманите на 
средствата на солидарност и другите побарувања од сред-
ствата на солидарност, во согласност во важечките пропи-
си. 
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На контото 060 - Парчини средства на солидарност 
за отстранување на последиците од елементарни непого-
ди, се водат паричните средства на солидарност што се из-
двоени на посебна сметка кај Службата, формирани во 
согласност со важечките прописи и по други основи. 

На контото 061 - Пласмани на средствата на соли-
дарност за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди, се водат хартии од вредност и побарувања по 
основ на пласманите на средствата на солидарност за от-
странување на последиците од елементарни непогоди. 

На контото 062 - Други побарувања од средствата на 
солидарност, за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди, се водат средствата на солидарност 
здружени со средствата на други ОПЗ, односно средствата 
на другите корисници н#а општествени средства освен 
средствата на пласманите искажани на контото 061. 

Член 5 
Во член 4 став 1 зборовите: „на посебна сметка** се за-

менуваат со збировите: „на посебни сметки". 
Во став 2 на крајот, се брише точката и се става 

цртичка и зборовите: „на сметките на групата 78, што не 
влегуваат во приходот на буџетот на ОПЗ**. 

Член 6 
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата конта 09 - Употребени сред-

ства на кредити и заеми и непокриени расходи, се ис-
кажуваат износите на средствата на кредитите и заемите 
што се употребени за потреби што на се предвидени во бу-
џетот на ОПЗ и износот на расходите што не е покриен со 
приходите, освен побарувањата за непокриените расходи 
што се искажани на контото 130 - Побарувања по основ 
на непокриени расходи". 

Во член 5 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 090 - Употребени средства на кредити и 

заеми за потребите што не се предвидени во буџетот на 
ОПЗ, се искажуваат износите на искористените средства 
на кредитите и заемите што ОПЗ ги користи кај банките и 
другите финансиски организации за потребите на изград-
бата на општествени објекти (за спортска активност, 
здравство, комунални дејности, културна дејност и др.), а 
за кои ОПЗ презела обврска за враќање во договорениот 
рок. 

За износите на искористениот кредит и заем се врши 
задолжување на ова конто со одобрение на контата од гру-
пата конта 92 и 93. 

Ст. 2, 3,4 и 5 стануваат ст. 3, 4, 5 и 6. 

Член 7 
Во член 10, по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 158 - Други краткорочни пласмани, се 

водат побарувањата на ОПЗ за извршените исплати по ос-
нов на гаранциите и други краткорочни пласмани.*' 

Член 8 
Во член 21 по зборовите: „дополнителни средства на 

самоуправните интересни заедници** се додаваат зборови-
те: „на материјалното производство**. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 446 - Дополнителни средства и СИЗ, се 

водат само дополнителните средства пренесени на само-
управните интересни заедници на материјалното произ-
водство. 

Член 9 
По член 41 се додава нов член 41 а, кој гласи: 

„Член 41 а 
На контата од групата конта 90 - Извори на добра од 

општ интерес и други средства со кои ОПЗ расплета и уп-
равува, се искажуваат изворите на добрата од општ инте-
рес и другите средства со кои ОПЗ расплага и управува, 
до моментот на пренесувањето нд некој од корисниците 
на општествени средства". 

Член 10 
По член 44 се додава нов член 44а, кој гласи: 

„Член 44а 
На контата од групата конта 96 - Извори на средства 

на солидарност, се искажува состојбата на фондот на со-
лидарноста, обврската по основ на здружените средства 
на солидарноста, според називите на одделни конта од 
оваа група*'. 

Член 11 
Органите на општествено-политичките заедници 

што го извршуваат буџетот на ОПЗ ќе го усогласат воде-
њето на книговодството со одредбите на овој правилник 
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 
Бр. 1-3167/1 
2 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановнќ, е. р. 

599. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и от-

повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ**, бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Ајдински Љупчо, роден 1930 година, професор на Де-

фектолошкиот факултет во Белград, Македонец, член на 
делегацијата на Општинската конференција на ССРН на 
Македонија - Струмица. 

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија, на 8 јули 1986 го-
дина, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на 
член 45 и член 79 став 2 од Законот. 

Листата на кандидатите ја потврди Републичката из-
борна комисија на СР Македонија. 

Бр. 239 
9 јули 1986 година 
Белград 

Комисија зе избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић, с.р. Марко Григоровић, с.р. 

600. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ**, бр. 49/76, 47/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 75/86) и Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлука за условите за користење на примарна-

та емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/86,30/86 и 35/86), во точка 35 став 2 по зборот: „бродо-
ви" се додаваат зборовите: „за потребите на поморскиот и 
речниот сообраќај", за зборовите: „до 33%, односно за 
продажба на шински возила и на бродови за потребите на 
поморскиот и речниот сообраќај" се бришат. 

Во став 5 по зборот: „опрема" се става запирка и се 
додаваат зборовите: „бродови за потребите на поморски-
от и речниот сообраќај и шински возила", а зборовите: 
„до 33% за купување шински возила и бродови за потреби-
те на поморскиот и речниот сообраќај на кредит" се бри-
шат. 

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

О. бр. бб 
8 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка ни 

Југославија, 
Душан Влатковић е. р. 

601. 
Титовиот фонд за стипендирање на млади работници 

и на работнички деца, формиран на иницијатива од работ-
ните луѓе на Рудникот за бакар Мајданпек и Рударско-то-
пилничарскиот басен Бор, во својата досегашна работа из-
расна во значајна класно-социјална институција од траен 
карактер, што е широко прифатена од сите работници, ра-
ботни луѓе и граѓани, народи и народности на Југослави-
ј а 

Со својата досегашна успешна раоота, Титовиот 
фонд стекна значајна општествена афирмација како инсти-
туција од работничко-класен карактер, со основно оп-
штествено насочување да го потикнува и помага, врз осно-
ва на работничката и пошироката општествена солидар-
ност, постојаното унапредување на образовното и култур-
ното ниво на работниците, посебно на младите и на работ-
ничкиот подмладок; 

Развивајќи го Титовиот фонд, работничката класа и 
работните луѓе и народите и народностите на Југославија, 
изразуваат љубов и почит спрема личноста на Јосип Броз 
Тито и готовност за натамошен развој на делото на Јосип 
Броз Тито, истакнат борец за правата на работничката 
класа, за братството и единството и рамноправноста на 
народите и народносите на Југославија, како во предвое-
ното работничко движење, во Народноослободителната 
војна и социјалистичката револуција, така и во развојот 
на југословенското социјалистичко самоуправно општес-
тво и доследен борец за зацврстување на мирот и за развој 
на пријателските односи меѓу народите на светот, за јакне-
ње и зацврстувње на независноста и суверенитетот на зем-
јата, на принципите и целите на неврзувањето и за воспос-
тавување на посправедлив општествено-економкси поре-
док во светот; 

Со својот развој и улога Титовиот фонд придонесува-
ше и придонесува за зачувување и одбележување на рево-
луционерното и хуманнстичко дело на Јосип Броз Тито со 
поттикнување, развивање и остварување на социјалистич-
ките самоуправни содржини во образованието, стручното 

оспособување и усовршувањето кон работата и од работа-
та на младите работници и на работничките деца и со 
унарпедување на творечките способности на другите мла-
ди работни луѓе врз основите на работничко-класната со-
лидарност; 

Со оглед на тоа дека врз база на досегашниот развој 
на Титовиот фонд и на развојот на нашето самоуправно 
социјалистичко општество се создадени услови за натамо-
шен развој на Титовиот фонд, Сојузот на коминистите на 
Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Со-
јузот на социјалистичката младина на Југославија, Собра-
нието на СФРЈ и Стопанската комора на Југославија, врз 
основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, склучуваат: 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ* 
ОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТИТОВ ФОНД ЗА 
СТИПЕНДИРАЊЕ НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ И НА 

РАБОТНИЧКИ ДЕЦА 

Член 1 
Работничката класа и работните луѓе на Југославија, 

организациите на здружен труд и нивните општи 
здруженија, самоуправните интересни заедници, месните 
заеници и другите самоуправни организации и заедници, 
органите на општествено-политичките заедници, општес-
твено-политичките и другите општествени организации, 
единиците и установите на Југословенската народна арми-
ја, заради создавање поповолни услови за образование кон 
работата и од работата, стручно оспособување и усовршу-
вање, поттикнување на творечките способности на млади-
те работници и на работничките деца, на младите земјо-
делци и на другите млади луѓе, на децата на нашите ра-
ботници на привремна работа во странство, на децата и 
другите млади луѓе - наши иселеници, за оспособување за 
работа врз унапредувањето на културно-просветната и 
уметничко-аматерската работа во иселеничките средини, 
како и на определен број граѓани од неврзаните и од други 
земји и припадници на ослободителните движења демок-
ратски определени што изразуваат пријателски чувства 
спрема Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, врз основите на работничко-класната солидарност, 
со ОВОЈ општествен договор ги утврдуваат пошироките 
можности за дејствување на Титовиот фонд, за стипенди-
рање на млади работници и на работнички деца (во ната-
мошниот текст: Титов фонд), и за остварување на негови-
те основни општествени определувања. 

Член 2 
По став 1 на член 2 од Општествениот договор за ос-

новање на Титов фонд за стипендирање на млади работни-
ци и на работнички деца („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/73) се додаваат два нови става што гласат: 

„Стипендијанти на Титовиот фонд можат да бидат и 
млади земјоделци и земјодлсхи деца и други млади работ-
ни луѓе и деца на наши работници на привремена работа 
во странство. 

Покрај лицата од ст. 1 и 2 на овој член, под условите 
и на начинот утврден со општиот акт на Титовиот фонд, 
стипендијанти на Титовиот фонд можат да бидат и млади 
работници - наши иселеници и деца на наши иселеници, 
како и определен број граѓани од неврзаните и од други 
земји и припадници на демократски определени ослободи-
телни движења." 

Во став 2, што станува став 4, зборот „и" се заменува 
со запирка, а по зборот „покраини" се додаваат зборовите 
„и во Југословенската народна армија". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборот „и" се заменува со запирка, а 

по зборот „членови" се додаваат зборовите: „и пријатели 
на Титовиот фонд". 

Во став 2 по зборот „овој" се додава зборот „општес-
твен". 

Став 3 се заменува со два нови става што гласат: 
„Членови на Титовиот фонд можат да бидат работни 

луѓе и граѓани, основни и други организации на здружен 
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труд, работни заедници, самоуправни интересни заедни-
ци, месни заедници и други самоуправни организации и 
заедници, општествено-политички заедници, општестве-
но-политички и други општествени организации, единици 
и установи на Југословенската народна армија, како и 
здруженија на граѓаните. 

Пријатели на Титовиот фонд можат да бидат наши 
иселеници во странство, како и странски државјани, во 
согласност со критериумите утврдени со Статутот на 
Титовиот фонд". 

Член 4 
Во член 4 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 5 
Во член 5 став 1 се менува и гласи: 
„Основачите, покрај правата и должностите што ги 

имаат, како и членовите на Титовиот фонд, имаат право и 
должност: 

1) да ја разгледуваат работата на Титовиот фонд на 
сите нивоа на организацијата; 

2) со својата активност да ја насочуваат и да ја 
поттикнуваат работата на Титовиот фонд; 

3) да обезбедуваат услови за работа на Титовиот 
фонд и за вршење на стручните, финансиските, админис-
тративно-техничките и на други работи за потребите на 
готовиот фонд". 

Член 6 
Во член 6 став 2, во вториот ред, зборот: „и" се заме-

нува со запирка, а по зборот: „покраини** се додаваат збо-
ровите: „и во Југословенската народна-армија". 

Во став 3, во вториот ред, зборот „и" се заменува со 
запирка, по зборот „покраини" се додаваат зборовите: „и 
во Југословенската народна армија", зборот „писмена" се 
брише, а по зборот „спогодба" се додаваат зборовите: „во 
согласност со овој општествен договор". 

Член 7 
Член 7 се менува и гласи: 
„Орган на управувањето на Титовиот фонд е Собра-

нието на Титовиот фонд. 
Орган на управувањето на Титовиот фонд образуван 

во републиката, авотномната покраина и во Југословен-
ската народна армија е собранието на тој Титов фонд. 

Собранието на Титовиот фонд и собранието на 
Титовиот фонд образуван во републиката, автономната 
покраина и во Југословенската народна армија го сочину-
ваат, делегатите на основачите и на членовите на секој од 
тие фондови". 

Член 8 
По член 7 се додава нов член 7а кој гласи: 

„Член 7а 
Во општините можат да се образуваат собранија, со-

бири на членовите, совети и слични органи. 
Во Југословенската народна армија можат да се обра-

зуваат собранија на нивоата на организационата структу-
ра на Југословенската народна армија. 

Во организациите на здружен труд, месните заедници 
и другите самоуправни организации и заедници можат да 
се образуваат собири на членовите, одбори, комисии и 
слични работни тела." 

Член 9 
Член 8 се менува и гласи: 
„Собранието на Титовиот фонд го сочунуваат: 
- по еден делгат што го делегира надлежниот орган 

на секој основач; 
- по три делегати што ги делегира собранието на 

Титовиот фонд образуван во секоја република; 
- по два делегата што ги делегира собранието на 

Титовиот тонд образуван во секоја автономна покраина; 
- по два делегата што ги делегира собранието на 

Титовиот фонд образуван во Југословенската народна ар-
мија. 

Мандатот на делегатите во Собранието на Титовиот 
фонд трае четири години. 

Член 10 
По член 8 се додаваат нови чл. од 8а до 8г кои гласат: 

„Член 8а 
Собранието на Титовиот фонд донесува: статут на 

Титовиот фонд, финансиски план и завршна сметка на 
Титовиот фонд и други општи акти на Титовиот фонд. 

Собранието на Титовиот фонд врши и други работи 
што му се ставени во надлежност со Статутот на 
Титовиот фонд. 

Член 86 
Собранието на Титовиот фонд во вршењето на рабо-

тите од својот делокруг одлучува и за склучувањето на 
спогодбите за здружување на средствата со кои располага-
ат Титовите фондови образувани во републиките, авто-
номните покраини и во Југословенската народна армија 
за солидарно обезбедување средства за проширување на 
материјалната основа на Титовиот фонд образуван во сто-
пански недоволно развиените републики и во Автономна 
Покраина Косово. 

Собранието на Титовиот фонд во вршењето на рабо-
тите од својот делокруг одлучува за склучувањето на спо-
годбите за обезбедување средства за остварување на про-
грамите за стипендирање на граѓани на неврзаните и на 
други земји и на припадници на ослободителните 
движења, како и на други спогодби со кои се остваруваат 
целите на Титовиот фонд. 

Спогодбите од став 1 на овј член ги склучуваат 
Титовите фондови образувани во републиките, автоном-
ните покраини и во Југословенската народна армија и ос-
новачите на Титовиот фонд во рамките на Собранието на 
Титовиот фонд. 

За склучувањето на спогодибте од ст. 1 и 2 на овој 
член одлучуваат ^легатите на Титовите фондови образу-
вани во републиките, автономните покраини и во Југосло-
венската народна армија и основачите на Титовиот фонд, 
како делегации врз осова на овластувањето од собранието 
на соодветните Титови фондови, односно од надлежните 
органи на основачите на Титовиот фонд. 

Член 8в 
Собранието на Титовиот фонд образуван во републи-

ката, автономната покраина и во Југословенската народна 
армија, во согласност со Статутот на Титовиот фонд, ги 
донесува статутот и другите општи акти на Титовиот 
фонд образуван во републиката, автономната покраина и 
во Југословенската народната армија. 

Собранието на Титовиот фонд во општината, однос-
но соодветното собрание на Титовиот фонд образуван во 
Југословенската народна армија се грижи за постојаното 
проширување и зацврстување на општествената и матери-
јалната основа на Титовиот фонд, непосредно учествува 
во изградувањето на политиката за* стипендирање на 
Титовиот фонд, се грижи за условите за работа и образо-
вание на стипендијантите на Фондот и врши други работи 
утврдени со статутот на Титовиот фонд образуван во ре-
публиката, авотномната покраина, односно во Југословен-
ската народна армија. 

Член 8г 
Составот, начинот на изборот на делегатите, правата 

и должностите на Собранието и на другите органи на 
Титовиот фонд и на соодветните органи на Титовите фон-
дови образувани во републиките, автономните покраини и 
во Јгуословенската народна армија се уредуваат со стату-
тите што ги донесуваат собранијата на секој од тие фондо-
ви." 

Член 11 
Член 9 се менува и гласи: 
„Средствата за остварување на целите на Титовиот 

фонд (во натамошниот текст: средствата во Титовиот 
фонд) се формираат од придонесот на основачите и од 
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придонеси, подароци, завештанија, задужбини и прилози 
од членовите и пријателите на Титовиот фонд, како и од 
други средства кои, врз основа на спогодба или по друга 
основа ке ги стекне Титовиот фонд. 

Со средствата од став 1 на овој член што се уплатени 
во Титовите фондови образувани во републиките, авто-
номните покраини и во Југословенската народна армија 
управуваат собранијата на тие фондови. 

Хитовите фондови образувани во републиките, авто-
номните покаини и во Југословенската народна армија, во 
Титовиот фонд здружуваат определен износ на средства за 
меѓурепубличка солидарност и за остварување на други 
цели од заеднички интерес во Титовиот фонд. 

Средствата од став 3 на овој член што Титовите фон-
дови образувани во републиките, автономните покраини и 
во Југословенската народна армија ги здружуваат во 
Титовиот фонд се утврдуваат спогодбено, за 4 години, врз 
основа на посебно утврдени критеријуми. Додека не се ут-
врдат критериумите, тој износ не може да биде помал од 
10% од вкупниот износ на средствата остварени од члена-
рината во тековната година.*' 

Член 12 
По член 9 се додава нов член 9а кој гласи: 

„Член 9а 
Средствата во Титовиот фонд се општествена соп-

ственост. 
Средствата во Титовиот фонд ги сочинуваат парични 

средства, предмети и материјални права.*' 

Член 13 
Во член 10 став 1 зборовите: „и членовите'* се замену-

ваат со запирка и со зборовите: „членовите и пријателите 
на Титовиот фонд." 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Основачите на Титовиот фонд редовно го уплатува-

ат својот придонес и по правило обезбедуваат негово усог-
ласување со растежот на нивните средства во претходната 
година. 

Членовите на Титовиот фонд, кои го утврдуваат и 
распоредуваат вкупниот приход и доход со самоуправна 
спогодба што ја склучуваат во рамките на општината, ја 
утврдуваат височината на членскиот придонес од став 1 
на овој член." 

Член 14 
Во член 11 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Задужбини можат да се образуваат во рамките на 

Титовиот фонд, доколку намената на задужоината е во 
согласност со целите заради кои е основа Титовиот фонд. 
Одлука за образување на задужбина во рамките на 
„Титовиот фонд донесува Собранието на Титовиот фонд 
на Југославија." 

Член 15 
Во член 13 став 1, во уводната реченица, зборовите 

„на Титовиот фонд" се заменуваат со збоовите: „во 
Титовиот фонд", по зборот „семејства" се додаваат зборо-
вите: „и деца на други работни луѓе", а зборовите: „со ни-
ски материјални примања" се бришат. 

Ознаката на точка „а)" се заменува со бројката „1)", 
зборот „и" се брише, по зборот „специјализација" се дода-
ваат зборовите: „и за преквалификација", а зборовите: 
„како и за други облици на нивно образование" се замену-
ваат со зборовите: „како и за образование од I година на 
насочено заклучно со стекнувањето на VIII степен на об-
разование." 

Ознаката на точка „б)" се заменува со бројката „2)", 
по зборот „средни" се додава зборот „училишта", а зборо-
вите: „на виши и високи училишта" се бришат. 

Ознаката на точка „в)" се заменува со бројката „3)". 
По став 1 се додаваат три нови става кои гласат: 
„Во согласност со целите на Титовиот фонд, сред-

ствата во Титовиот фонд се користат и за поттикнување 
на творештвото на млади работници и работнички деца и 
на други млади работни луѓе, пред се, во материјалното 
производство. 

Средствата во Титовиот фонд се користат, во смисла 
на став 2 од овој член, и за стипендирање на деца на наши 

работници на привремена работа во странство, на млади 
работници - наши иселеници и на деца на наши иселени-
ци, како и за стипендирање на определен број граѓани на 
неврзаните и други земји и на припадници на демократски 
определени ослободителни движења. 

Средствата за намените од став 3 на овој член се 
обезбедуваат врз основа на спогодба, под условите опреде-
лени со општиот акт на Титовиот фонд". 

Член 16 
Член 14 се менува и гласи: 
„Средствата од член 9 на Општествениот договор се 

користат, во согласност со општиот акт на Титовиот 
фонд, за: 

1) стипендирање на млади работници, деца на работ-
ници и деца на други работни луѓе во стопански недовол-
но развиените републики и во Автономна Покраина Косо-
во, кои со своите средства не можат да обезбедат поцелос-
но остварување на единствената политика за стипендира-
ње на Титовиот фонд; 

2) формирање на средства на резервите на Титовиот 
фонд; 

3) други намени утврдени спогодбено со Титовите 
фондови образувани во републиките, автономните покра-
ини и во Југословенската народна армија, а во согласност 
со основните цели на Титовиот фонд." 

Член 17 
Член 15 се менува и гласи: 
„Изворот на стипендијантите на Титовиот фонд се 

врши по пат на конкурс, а врз основа на критериумите и 
на начин што, во соглсност со единствените критериуми 
утврдени со спогодбата и единствените начела на постап-
ката, ги уредуваат со своите општи акти Титовите фондо-
ви образувани во републиките, автономните покраини и 
во Југословенската народна армија." 

Член 18 
По член 15 се додаваат нови чл. 15а и 156 кои гласат: 

„Член 15а 
Единствени критериуми за избор на млади работни-

ци, деца на работници и деца на други работни луѓе (од 
член 2 на Општествениот договор) за стипендијантите на 
Титовиот фонд особено се: 

1) успехот во работата на младите работници, однос-
но успехот во учењето на децата на работниците и на де-
цата на другите работни луѓе; 

2) општествено-политичката и поширока општестве-
на активност и ангажираност на работниците во самоуп-
равните организации и заедници, односно на децата на ра-
ботниците и на децата на другите работни луѓе; 

3) материјалната положба на работниците, односно 
на семејството на децата на работниците и на децата на 
другите работни луѓе; 

4) определувањето за занимања што се во согласност 
со потребите на здружениот труд и со другите кадровски 
потреби на општествено-политичките заедници. 

Член 156 
Единствените критериуми за избор на деца на наши 

работници и млади работници на привремена работа и 
престој во странство, деца и млади луѓе - наши иселени-
ци, како и на граѓани на неврзаните и на други земји и 
припадници на ослободителните движења за стипендијан-
ти на Титовиот фонд ќе се уредат со општиот акт на 
Титовиот фонд." 

Член 19 
Во член 16 зборовите: „диплома: Стипендијант на 

Титовиот фонд" се заменуваат со зборовите: „признание 
утврдено со општиот акт на Титовиот фонд". 

Член 20 
Во член 17 по зборот „овој" треба да се додаде зборот 

„општествен", а на крајот од ставот треба да се додадат 
зборовите: „и во Југословенската народна армија". 
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Член 21 
Титовиот фонд и Титовите фондови образувани во 

републиките, автономните покаини и во Југословенската 
народна армија во рок од 6 месеци од денот на влегување-
то вр сила на овој општествен договор ќе ги усогласат сво-
ите општи акти со овој општествен договор. 

Член 22 
Овој општествен договор се смета склучен кога ќе го 

потпишат сите основачи на Титовиот фонд. 
Овој општествен договор ќе се објави во „Службени 

лист на СФРЈ". \ 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ**. 
Белград, 22 мај 1986 година 

За Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, 

Миран Потрч, 
член на ЦК СКЈ 

За Социјалистичкиот сојуз на работни-
ор народ на Југославија, 

Нандор Мајор, 
член на Сојузната конференција на 

ССРНЈ 

За Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија, 

Никола Пауновиќ, 
член на Претседателството на Советот 

на ССЈ 

За Сојузот на социјалистичката млади-
на на Југославија, 

Фатмир Бејта, 
член на Претседателството на Конфе-

ренцијата на ССМЈ 

За Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, 

д-р Миодраг Тифуновиќ, 
претседател на Сојузниот собор на Со-

бранието на СФРЈ 

За Стопанската комора на Југославија, 
Михаљ Шефер, 

член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Југославија 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ**, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот 
завод за цени Казимир Живко-Прегл, поради заминување 
на друга должност. 

С. п. п. бр. 1061 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, с.р. 

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ'*, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД НА ЦЕНИ 
За директор на Сојузниот завод за цени се назначува 

д-р Милан Шоиќ, директор на ООЗТ Центар за економски 
истражувања при Институтот за општествени науки, Бел-
град. 

С. п. п. бр. 1064 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ**, бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер на Народната банка на Југославија 

се назначува Бранко Драгаш, помошник на генералниот 
директор во Народната банка на Југославија. 

С. п. п. бр. 1033 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-
чува м-р Бранко Катиќ, досегашен советник на претседа-
телот на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 1065 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљар^ч, с.р. 
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Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-
чува Драгиша Дашиќ, потсекретар во Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија. 

С. п. п. бр. 1066 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата (*,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советник на потпретседа-

телот на Сојузниот извршен совет Братислав Топаловић 
поради заминување на друга должност* 

С.п.п. бр. 1069 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на претседате-
лот на Сојузниот извршен совет Мирјана Поповиќ, пора-
ди заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1067 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник на генералниот секретар на Сојузниот 
извршен совет се назначува Братислав Топаловић совет-
ник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1070 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-
чува Мирјана Поповиќ, советник на претседателот на Со-
јузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1068 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78, 23/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ЧЛЕН НА СОЈУЗ* 

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на член на Сојузниот извршен совет се 

назначува Милева Радовиќ, самостоен советник - секретар 
на Комисијата за координација на соработката помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Ев-
ропската економска заедница (ЕЕЗ), Европското 
здружение за слободна трговија (ЕФТА) и Организацијата 
за економска соработка и развој (ОЕЦД). 

С.п.п. бр. 1071 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земл а̂рич, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1, од Законот за основите 
На системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (»Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
5А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБО-

ТИ 
За советник На сојузниот секретар за пазар и општи 

Стопански работи се назначува мирослава Пауновиќ, са-
мостоен советник во Сојузниот секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи. 

С.п.п. бр. 1072 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земллрич, е. р. 

II 
Се назначува 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Индонезија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Сингапур со седиште во 
Џакарта. 

III 
Сојузниот секретар за надоврешни работи ќ* го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

У. бр. 18 
17 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
Павел Кунц, со 7 мај 1986 година, поради заминување на 
друга должност. 

С.п.п. бр. 1073 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

УКАЗИ 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР 

I 
Се отповикува 
д-р Миодраг Трајковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Сингапур со се-
диште во Џакарта. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

576. Закон за дополненија на Законот за кредитните 
односи со странство 1121 

577. Закон за измени и дополненија на Законот за 
вршење на стопански дејности во странство — 1121 

578. Закон за измени и дополненија на Законот за 
вложување средства на странски лица во До-
машни организации на здружен труд - 1122 

579. Закон за измени и дополненија на Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство 1123 

580. Закон за замени и дополненија на Царинскиот 
закон — — 1124 

581. Закон за дополнение на Законот за покритие на 
курсните разлики настанати кај банките до 31 
декемвру 1984 година и до 31 декември 1985 го-
дина по основ на промената на курсот на дина-
рот и по основ на текуштото девизно работење 
на банките - - ИЗО 

582. Закон за обезбедување средства за регрес на 
дел од трошоците по основ на камати на кре-
дитите за намените во рамките на селективна-
та протрча во земјоделството користени во 
второто полугодие на 1986 година ИЗО 

583. Закон за обезбедување средства за придонес на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија на Светската програма за храна (теРР) 
за 1985 и 1986 година - 1131 

584. Закон за престанување на важењето на Законот 
за обезбедување на средства за финансирање 
на изградбата на „Споменикот на победата" — 1132 

585. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година — 1132 

586. Одлука за валоризација на средствата што ре-
публиките и автономните покраини ги уплати-
ле за 1985 година за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го по-
годи подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година 1133 

587. Одлука за намалување на обврските на репуб-
ликите и на автономните покраини за 1986 го-
дина утврден со Законот за средствата за от-
странување на последиците од катастрофални* 
от земјотрес што го погоди подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора во 1979 го-
дина — — — — — — _ 1134 
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Страна 
588. Одлука за обврските на републиките и на авто-

номните покраини за 1986 година утврдени со 
Законот за средствата за отстранување на по-
следиците од катастрофалниот земјотрес што 
го погоди подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора во 1979 година И 34 

589. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за обезбедување средства за изградба и 
уредување на спомен-обележјето „Сремски 
фронт" 1134 

590. Одлука за условите и начинот на продажба на 
странски физички лица определени производи 
што се ослободени од плаќање данок на про-
мет 1134 

591. Одлука за определување што се смета трајно 
вршење на стопанска дејност на териториите 
на две или повеќе републики односно автоном-
ни покраини 1135 

592. Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на акумулацијата и на просечно користе-
ните средства на организациите на здружен 
труд 1135 

593. Правилник за надоместите за јавно извадување 
и соопштување на јавноста на музички дела — 1136 

594. Правилник за условите за формирање лабора-
тории за преглед на вискозиметри 1142 

595. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталони - уреди за преглед на водомери 1143 

596. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали-рефе-

Страна 
рентни плочки за мерење на тврдост но 
Викерс 1145 

597. Правилник за измени на Правилникот за 
содржината на одделни позиции во обрасците 
на периодичната пресметка и завршната смет-
ка и за начинот на доставување на периодична-
та пресметка на завршната сметка и за подато-
ците од документацијата што се доставуваат 
кон периодичната сметка и завршната сметка 
за буџетите на општествено политичките заед-
ници 1145 

598. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за содржината на одделните конта во 
Контниот план за буџетите на општествено-
-политичките заедници 1146 

599. Листа на кандидатите за дополнителен избор 
на еден делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија од Социјалистичка Република 
Македонија 1147 

600. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите на користење на примарната еми-
сија во 1986 година 1147 

601. Општествен договор за измени и дополненија 
на Општествениот договор за основање на 
Титов фонд за стипендирање на млади работ-
ници и на работнички деца 1148 

Назначувања и разрешувања 1151 
Укази 1153 

( 
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NOVO AKTUELNO 

BIBLIOTEKA 
„PROPISI SR SRBIJE" 

KOMENTAR ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA 
(Oznaka za porudžbinu 610082) 
Autor: Živković, mr Dragoslav 
Godina 1986. Format 14 х 20. Strana 352. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 4.000.-

KOMENTAR ZAKONA 0 STAMBENIM ODNOSIMA 
(Oznaka za porudžbinu 610071) 
Autor: Vuković, mr Svetislav 
Godina 1985. Format 14 х 20. Strana 332. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 1.500.-

KOMENTAR ZAKONA 0 EKSPROPRIJACIJI 
(Oznaka za porudžbinu 610160) 
Autor: Ćirković, Božidar 
Godina 1984. Format 14 х 20. Strana 110. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 800.-

ZBIRKA SANITARNIH PROPISA SFRJ I SR SRBIJE 
(Oznaka za porudžbinu 610180) 
Autor: Živković,Nadežda 
Godina 1985. Format 17 х 24. Strana 706. Povez: broširano. Latinica. Сева 3.000.-

ZAKON 0 NASLEDIVANJU 
(Oznaka za porudžbinu 610052) 
Godina 1986. Format 12 х 17. Strana 94. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 800.-

ZAKON O BRAKU I PORODIČNIM ODNOSIMA 
(Oznaka za porudžbinu 610041) 
Godina 1986. Format 12 х 17. Strana UO. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 800.-

ZAKON O VANPARNIĆNOM POSTUPKU 
(Oznaka za porudžbinu 610190) 
Priredio: Kozarčanin, Hakija 
Godina 1986. Format 12 х 17. Strana 150. Povez: broširano. Ćirilica. Cena 1.000.-

Porudžbine prima: NIU SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića I. Poštanski fah 226, te-
lefon 651-840, teleks 11756, žiro račun 60802-603-21943. 

NIU SLUŽBENI LIST SFRJ 
11000 Beograd, J. Ristića I 

NARUDŽBENICA 
Ovim neopozivo naručujemo: 
Izdanja pod oznakom 610082 kom, 610071 kom, 610160 kom, 

*101R0 Vom *10П<>? Vnm ^10041 \спт} rtlOIOO kom. 

U slučaju spora nadležan je odgovarajući sud u Beogradu. 

Adresa poručioca: — -

U , 1986. 
Overa radne organizacije, 

Potpis poručioca, iM.r . j 
(za fizička lica) 



Страна 1156 - Број 38 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, И јули 1986 

NOVO AKTUELNO 
BIBLIOTEKA 
„ZBIRKA SAVEZNIH PROPISA" 

ZBIRKA ZAKONA O EKONOMSKIM ODNOSIMA SA INOSTRANSTVU M 
(Oznaka za porudžbinu 600431) 
Priredio: Srebrić, Borisav 
Godina 1986. Format 14 х 20. Strana 194. Povez: broširano. Latinica. Cena 1.800.-

ZBIRKA MEĐUNARODNIH UGOVORA IZ OBLASTI 
PRAVOSUĐA (Oznaka za porudžbinu 600410) 
Priredili: Albijanić, Milan, Radosavljević, Ljiljana i Todorović, Vladimir 
Godina 1985. Format 17 х 24. Stana 982. Povez: broširano. Latinica. Ceoa 7.000.-

% 

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA 
(Oznaka za porudžbinu 600041) 
Predgovor: Perović, prof. dr Slobodan 
Godina 1985. Format 14 х 20. Strana 424. Povez: broširano. Latinica. Cena 1.350.-

ZAKON O UDRUŽENOM RADU 
(Oznaka za porudžbinu 600033) 
Godina 1986. Format 14 х 20. Strana 292. Povez: broširao. Latinica. Cena 1.000.-

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU 
(Oznaka za porudžbinu 600390) 
Priredili: Đorđević, Aleksandar i Studin, Josip 
Godina 1985. Format 14 х 20. Strana 214. Povez: broširano. Latinica. Cena 1.300.-

Porudžbine prima: NIU SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića I. Poštanski 
fah 226, telefon 651-840, teleks 11756, žiro račun 60802-603-21943. 

NIU SLUŽBENI LIST SFRJ 
11000 Beograd, J. Ristića I 

NARUDŽBENICA 
Ovim neopozivo naručujemo: 
Izdanja pod oznakom 600431 kom, 600410 kom,600041 kom, 

600033 kom,600390 kom. 
U slučaju spora nadležan je odgovarajući sud u Beogradu 

Adresa poručioca: 

U , 1986. 
Overa radne organizacije, 

(M.P.) Potpis poručioca, 
(za fizička lica) 
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