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176. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративне Републике Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ 

ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Претседателството на Социјалистичка Федератирна 
Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбите на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Републике Југославија, се приме-
нува Законот за привремени мерки за регулирање на кур-
сните разлики и каматите по девизните обврски кај Народ-
ната банка на Југославија, во текстот за којшто во Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата од 9 март 1989 година, гласаше мнозинството на сите 
делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 4 
9 март 1989 година 
Белград џ 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
^ на Собранието на СФРЈ, 

Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ 

ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

/ Член 1 
Со овој закон се регулира начинот на покритие на не-

гативните курсни разлики и на каматите по девизните об-
врски кај Народната банка на Југославија, начинот на по-
критие на негативните курсни разлики и плаќањето на ка-
матите по депонираното девизно штедење на граѓаните, 
како и начинот на враќањето на кредитот на Народната 
банка на Југославија, што овластените банки го користеле 
по основ на депонирање на девизното штедење на граѓа-
ните. 

Под курсни разлики и камати од став 1 на овој член 
се подразбираат: 

1) курсните разлики и каматите по странските креди-
ти и - депозитите користени од името и за сметка на На-
родната банка на Југославија; 

2) курсните разлики и каматите по основ на депони-
раното девизно штедење на граѓаните кај Народната бан-
ка на Југославија; 

3) курсните разлики по странските конвертирани кре-
дити во периодот од 1 јануари 1984 до 31 декември 1988 
година. 

Член 2 
Под странски кредити и депозити од член 1 став 2 

точка 1) на овој закон се подразбираат кредитите и депо-
зитите што Народната банка на Југославија ги користела 
во странство врз основа на овластувања од посебни сојуз-
ни закони. 

Член 3 
Под депонирано девизно штедење од член 1 став 2 

точка 2) на овој закон се подразбира состојбата на тоа 
штедење кај Народната банка на Југославија на 31 декем-
ври 1988 година, а што е извршена во периодот од 30 јуни 
1978 до 14 октомври 1988 година ефективно и по пресмет-
ковен пат. 

Член 4 
Под странски кредити од член 1 став 2 точка 3) на 

овој закон се подразбираат кредитите на организациите 
на здружен труд добиени од меѓународни финансиски ор-
ганизации за делот што е конвертиран преку Народната 
банка на Југославија во периодот од 1 јануари 1984 до 31 
декември 1988 година според посебните договори според 
кои Народната банка на Југославија е должна девизите за 
отплата да ги продаде според курсот на конвертирање. 

Член 5 
Курсните разлики од член 1 став 2 точка 1) на овој за-

кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и се разгра-
ничуваат на периодот на втасување, а ги намирува Народ-
ната банка на Југославија од своите приходи. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 2) на овој за-
кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и претставу-
ваат пресметковно побарување на Народната банка на Ју-
гославија од федерацијата. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 3) на овој за-
кон ги товарат пресметковно организациите на здружен 
труд што се корисници на кредитите, а делот содржан во 
отплатите во тековната година го намирува Народната 
банка на Југославија од своите приходи. 

Член 6 
Побарувањата на Народната банка на Југославија од 

федерацијата од член 5 став 2 на овој закон се валоризира-
ат во согласност со движењето на курсот на динарот. Фе-
дерацијата е должна на Народната банка на Југославија 
да и го надомести и износот на реално исплатената кама-
та. Височината на каматата се определува според просе-
кот на каматите во земјите на домицилните валути. 
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Член 7 
Износот на кредитите што овластените банки ги ко-

ристат кај Народната банка на Југославија по основа на 
депонираното девизно штедење на граѓаните на 30 ноем-
ври 1988 година се изедначува според третманот со други-
те кредити дадени од страна на Народната банка на Југо-
славија од примарната емисија, врз кои се применува ес-
контна стапка. 

Член 8 
Федерацијата е должна да ги намирува реализирани-

те негативни курсни разлики и каматите според обврските 
од член 1 став 2 точка 2) на овој закон, почнувајќи од 1 ја-
нуари 1989 година, и тоа: 

- по повлекувањето на девизното штедење за нето из-
носот на намалувањето на тоа штедење кај одделни банки 
според месечните состојби; 

- по преостанатото депонирано девизно штедење кон 
крајот на секое тримесечје за припаѓачкиот дел на годиш-
ната камата. 

Доколку федерацијата не обезбеди доволни средства 
за намирување на обврските од став 1 на овој член, за из-
носот што недостига ќе се задолжи кај Народната банка 
на Југославија до истекот на календарската година. 

Член 9 
Федерацијата обезбедува средства за покритие на 

курсните разлики и на каматите од член 1 на овој закон од 
следните извори: 

- од дел од царините и другите увозни давачки; 
- од дел од даноците, таксите и другите приходи на 

федерацијата, 
- од придонесот на републиките и на автономните 

покраини, 
- од задолжувањето на федерацијата во земјата и во 

странство. 
Придонесот на одделни републики и автономни по-

краини за расходите по основ на девизното штедење на 
граѓаните се утврдува сразмерно со депонираното девиз-
но штедење на банките од територијата на односните ре-
публики и автономни покраини на 31 декември претходна-
та година. 

Член 10 
Заради утврдување на обврските на федерацијата по 

основ на намирување на долг спрема Народната банка на 
Југославија и плаќање на каматите според тој долг, како и 
заради утврдување на изворите што ќе се користат во оп-
ределен износ за тие намени, се донесува одлука за пре-
тсметка на приходите и расходите за намирување на об-
врските на федерацијата спрема Народната банка на Југо-
славија од чл. 5 и 6 на овој закон. 

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува Собрани-
ето на СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет. Со 
оваа одлука се утврдува и височината на каматата што 
Народната банка на Југославија им ја плаќа на банките по 
основ на депонираното девизно штедење, согласно со од-
редбите од член 6 на овој закон. 

Член 11 
Стручните, техничките и административните работи 

околу спроведувањето на овој закон ги врши Народната 
банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија од својот биланс на 
состојбата и од билансот на успехот ќе ги издвои побару-
вањата и обврските спрема федерацијата по основ на од-
редбите од овој закон и ќе ги искажува одвоено. 

Член 12 
Одредбите на чл. 6 до 9 од овој закон ќе се примену-

ваат од 1 јануари 1989 година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

177. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1989 ГОДИНА 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбите на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се приме-
нува Законот за привремени мерки за претсметка на при-
ходите и расходите за намирување на обврските на феде-
рацијата спрема Народната банка на Југославија во 1989 
година, во текстот за којшто во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата од 9 март 1989 го-
дина, гласаше мнозинството на сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 5 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на претсметката на приходите и расходи-

те за намирување на обврските на федерацијата спрема 
Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари 
до 31 декември 1989 година се утврдуваат во износ од 
1.922,9 млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од 
следните извори: 

1. од делот од царините и од другите 
увозни давачки 1.629,9 млрд. динари 

2. од придонесот на републиките и 
на автономните покраини 293,0 млрд. динари 

Член 2 
Расходите на претсметката на приходите и расходите 

за намирување на обврските на федерацијата спрема На-



Петок, 10 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 - Страна 415 

родната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 
31 декември 1989 година се утврдуваат во износ од 1.922,9 
млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за 
следните расходи: 

1. камати според 
девизното штедење 1.922,9 млрд. динари 

2. нето намалување на 
/ девизното штедење 

Член 3 
Приходите од член 1 на овој закон се утврдуваат во 

процентот утврден во сојузниот закон со кој се утврдуваат 
приходите на федерацијата што во 1989 година се корис-
тат за потребите на стопанството и се пренесуваат на по-
себна сметка кај Народната банка на Југославија и над ут-
врдениот износ. 

Член 4 
Народната банка на Југославија ги извршува расхо-

дите според утврдените законски обврски и над износот 
утврден со претсметката. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

178. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО 
НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА НА ОВЛАС-
ТЕНИТЕ БАНКИ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕ-

ДОПИЈА, СР ЦРНА ГОРА И САН КОСОВО 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбитена Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се приме-
нува Законот за привремени мерки за измени и дополне-
нија на Законот за одлагање на враќањето на кредитите и 
другите плаќања на овластените банки од територијата на 
СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, во текстот 
за кој што во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на седницата од 9 март 1989 година, гласаше 
мнозинството на сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број; 6 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО 
НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА НА ОВЛАС-
ТЕНИТЕ БАНКИ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА, СР ЦРНА ГОРА И САН КОСОВО 

Член 1 
Во Законот за одлагање на враќањето на кредитите и 

другите плаќања на овластените банки од територијата на 
СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 31/87) во член 3 став 1 во петтиот ред 
зборовите: „31 декември 1986" се заменуваат со зборови-
те: „15 јуни 1988", зборовите: „во десет еднакви полуго-
дишни рати“ се заменуваат со зборовите: „во десет еднак-
ви годишни рати“, а зборовите: „30 септември 1987" се 
заменуваат со зборовите: „31 декември 1988". 

Член 2 
Во член 4 став 1 зборовите: „31 декември 1986" се за-

менуваат со зборовите: „30 јуни 1988". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборовите: „во рок од три години, во 

три еднакви рати“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 
шест години во шест еднакви годишни рати“, а зборовите: 
„31 март 1988" се заменуваат со зборовите: „31 март 
1989". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

179. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ 
НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗ-

ЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбите на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се приме-
нува Законот за привремена мерка за измени и дополнени-
ја на Законот за условите и начинот на обезбедување и 
користење на средствата за покритие на курсните разлики, 
каматите и другите трошоци настанати по основ на уво-
зот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за по-
критие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод, 
во текстот за којшто во Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-



Страна 416 - Број 16 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, , 10 март 1989 

публика Југославија, на седницата од 9 март 1989 година, 
гласаше мнозинството на сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 7 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ 
НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 

1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Член 1 
Во Законот за условите и начинот на обезбедување и 

користење на средствата за покритие на курсните разлики, 
каматите и другите трошоци настанати по основ на уво-
зот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за по-
критие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88) во член 7 во точка 3 
по зборовите: „во цените на нафтените деривати“, се дода-
ваат зборовите: ,,до 31 декември 1988 година“. 

Во точка 4 по зборовите: „отплата на кредитите“ се 
додаваат зборовите: „до 31 декември 1988 година“. 

Во точка 7 по зборот: „нафтовод“ се додаваат зборо-
вите: „до 31 декември 1988 година“. 

Член 2 
' По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 

„Член 9а 
Ако комисијата од член 9 на овој закон со контрола 

на документацијата за остварувањето на правата од член 
7 на овој закон утврди дека на организацијата на здружен 
труд или на банката и се исплатени повеќе средства, 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите ќе издаде решение 
за враќање на повеќе упплатени средства на посебна смет-
ка на тој орган. 

Ако организацијата на здружен труд или банката во 
рокот утврден со решението од став 1 на овој член не ги 
уплати повеќе исплатените средства, надлежната служба 
на општественото книговодство, по налог од функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите, ќе го пренесе вишокот на сред-
ствата на посебна сметка на тој орган.". 

Член 3 
По член 17 се додава нов член 17а кој гласи: 

„Член 17а 
Законот за условите и начинот на обезбедување и ко-

ристење на средствата за покритие на курсните разлики, 
каматите и другите трошоци настанати по основ на уво-

зот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за по-
критие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88), престанува да важи 
со исплата на средствата во износ до 846.000,000.000 дина-
ри во 1989 година.". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

180. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
1989 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНА-
ТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1980 ГОДИНА И 

ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбите на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се приме-
нува Законот за привремена претсметка на средствата за 
1989 година за покритие на курсните разлики, каматите и 
другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и 
нафтени деривати во периодот од 1980 година и за покри-
тие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод, во 
текстот за којшто во Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на седницата од 9 март 1989 година, гла-
саше мнозинството на сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 8 
9 март 1989 година i 
Белград ' 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
1989 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНА-
ТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА 
ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Член 1 
Со овој закон се утврдува претсметката на средства-

та за 1989 година за покритие на курсните разлики, кама-
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тите и другите трошоци настанати по основ на увозот на 
нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на 
курсните разлики по основ на враќањето на странските' 
кредити што се користени за изградба на Југословенскиот 
нафтовод, во периодот од 1980 до 31 декември 1988 година 
во износ од 846,000.000,000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе ги користат ко-

рисниците од член 7 на Законот за условите и начинот на 
обезбедување и користење на средствата за покритие на 
курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати 
по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 
година и за покритие на курсните разлики за Југословен-
скиот нафтовод (во натамошниот текст: Законот) за наме-
ните утврдени во тој член, во процент од износот од член 
1 на овој закон, и тоа: 

1) корисниците од член 7 точка 1 на Законот - 4,84% 
2) корисниците од член 7 точка 2 на Законот - 6,03% 
3) корисниците од член 7 точка 3 на Законот - 54,23% 
4) корисниците од член 7 точка 4 на Законот - 5,60% 
5) корисниците од член 7 точка 5 на Законот - 4,18% 
6) корисниците од член 7 точка 6 на Законот - 19,59% 
7) корисниците од член 7 точка 7 на Законот - 5,54%. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

181. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 9 март 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛОТ ОД КАМАТАТА НА КРЕ-
ДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА 
НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРО-

ГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА НИВНОТО 
КОРИСТЕЊЕ 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на закон според одредбите на Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се приме-
нува Законот за привремени мерки за обезбедување сред-
ства за регрес на делот од каматата на кредитите што во 
1989 година се користат за намени во рамките на селектив-
ната програма во земјоделството и за нивното користење, 
во текстот за којшто во Соборот на републиките и Покраи-
ните на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата од 9 март 1989 година, 
гласаше мнозинството на сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Број: 9 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИ-
ТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА НА-
МЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРА-

МА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА НИВНОТО 
КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат условите и начинот на 

обезбедување средства за регрес на дел од каматата на 
кредитите (во натамошниот текст: регрес) за општестве-
но-организираното производство, за залихи и резерви на 
основни земјоделски и прехранбени производи, и тоа на 
пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, оризова арпа и 
ориз, маслодајни култури (вклучувајќи ја и сојата), сурово 
масло и тутун; за гоење на добиток (говеда,свињи и овци) 
и гоење на живина и риби; за одгледување на расен при-
плоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и ов-
ци); за производство на млеко; за залихи на трпезно гроз-
је и јаболка во ладилници; за залихи во винарските визби 
на општествениот сектор; за залихи на млечни производи 
(вклучувајќи и млеко во прав); за залихи на месо во ладил-
ници и за производство и залихи на вештачки ѓубрива (во 
натамошниот текст: селективна програма на кредитира-
њето), како и условите и начинот на користењето на тие 
средства. 

Правото на регрес се остварува на кредитите од при-
марната емисија и од кредитниот потенцијал на банките 
за намените од став 1 на овој член, користени во текот на 
1989 година (во натамошниот текст: вкупни кредити). 

Член 2 
Височината на регресот се утврдува во процент од из-

носот на каматата пресметана по есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија на износот на користени-
от вкупен кредит од член 1 став 2 на овој закон, и тоа: 

1) за производство и залихи на пченица, пченка, шеќ-
ерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи ја и 
сојата), сурово масло, оризова арпа и ориз, тутун и веш-
тачки ѓубрива, во висо.чина од 20%; 

2) за гоење на добиток (говеда, свињи, и овци); за гое-
ње на живина и риби; за одгледување на расен приплоден 
подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци); за 
производство на млеко; за резерви на пченица, пченка, ше-
ќер, ориз, сурово масло, тутун, месо и млеко во прав, во 
височина од 40%; 

3) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ци, залихи на вино во винарските визби на општествениот 
сектор; залихи на млечни преработки (вклучувајќи и мле-
ко во прав) и залихи на месо во ладилници, во височина од 
10%. 

Член 3 
Право на регрес остваруваат организациите на 

здружен труд односно претпријатијата, задругите и други-
те форми на здружување на земјоделците, како и земјодел-
ските стопанства за договореното производство, кои сог-
ласно со прописите ги користат кредитите во кои учеству-
ва примарната емисија (во натамошниот текст: корисни-
ци на правото на регрес), и тоа: 

1) корисници на правото на регрес: 
- за производство на пченица, пченка, шеќерна репка, 

оризова арпа, маслодајни култури (вклучувајќи ја и соја-
та), тутун, млеко и вештачки ѓубрива. 

- за гоење на добиток (говеда, свињи и овци) и гоење 
на живина и риби; 

- за одгледување на расен приплоден подмладок во ' 
сточарството (говеда, свињи и овци) во сопствени објекти 
и во објекти на индивидуалните земјоделски производите-
ли што се регистрирани и што се занимаваат со тоа одгле-
дување; 

2) корисници на правото на регрес - за залихи, и тоа 
на: 
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- меркантилна пченица - што имаат мелници; 
- меркантилна пченка - кои се занимаваат со гоење 

на добиток (говеда, свињи и овци); гоење на живина и ри-
би; одгледување на расен приплоден подмладок во сто-
чарството (говеда, свињи и овци) и индустриска преработ-
ка односно доработка на пченка; 

- грозје и јаболка - кои се занимаваат со производ-
ство и промет на големо со тие производи, за количества-
та складирани во ладилници; 

- месо - корисници на правото на регрес на кланич-
ната индустрија односно кои се занимаваат со промет на 
месо на големо; 

- вина во винарските визби - корисници на правото 
на регрес кои се занимаваат со производство на вино; 

- за залихи на други производи од член 1 став 1 на 4 

овој закон - кои се занимаваат со преработка односно до-
работка и со промет на големо со тие производи; 

3) организации за стоковни резерви на општествено-
-политичките заедници - за производите од член 1 став 1 
на овој закон. 

Член 4 
Правото на регрес се остварува врз основа на по-

тврда од банката за платена камата по кредитите користе-
ни во согласност со одредбите на член 1 од овој закон. 

Член 5 
Федерацијата од изворните приходи обезбедува сред-

ства за регрес за намените од член 1 на овој закон во висо-
чина од 208,700.000.000 динари. 

Член 6 
Средства за регрес се обезбедуваат од: 
1) придонесот на републиките и на автономните по-

краини, во износ од 417.300,000.000 динари; 
2) приходите на народните банки на републиките и 

народните банки на автономните покраини по основ на 
каматите на кредитите од примарната емисија за селек-
тивната програма во земјоделството, во износ на разлика-
та помеѓу диференцираните каматни стапки утврдени со 
Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна 
политика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1989 година и еконтната стапка на Народната банка 
на Југославија. 

Средствата за регрес од став 1 точка 2 на овој член 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ќе и ги уплатуваат на Народната 
банка на Југославија во 12 рати што втасуваат последниот 
ден во месецот. Првата рата втасува на 31 март 1989 годи-
на, а последната на 28 февруари 1990 година. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини обезбедуваат 

средства за регрес врз основа на учеството на одделни ре-
публики и автономни покраини во вкупниот општествен 
производ на вкупното стопанство на Југославија во 1987 
година - според принцип на чисти дејности, и тоа: 

Динари 
1. СР Босна и Херцеговина 55.125,330.000 
2. СР Македонија 22.617,660.000 
3. СР Словенија 79.287,000.000 
4, СР Србија 92.306,760.000 
5. САН Војводина 43.524,390.000 
6. САП Косово 9.430,980.000 
7. СР Хрватска 107.079,180.000 
8. СР Црна Гора 7.928,700.000 

Член 8 
Средствата за регрес ќе и ги уплатуваат народните 

банки на републиките и народните банки на автономните 

покраини на Народната банка на Југославија, сразмерно 
со учеството на користените кредити од примарната еми-
сија за селективната програма во земјоделството, на качен 
пот што ќе го утврди Советот на гувернерите на Народна-
та банка на Југославија. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини се должни износот на средства-
та од став 1 на овој член да и го уплатат на Народната 
банка на Југославија во роковите утврдени во член 6 став 
2 на овој закон.. 

Член 9 
Средствата за регрес од член 6 став 1 точка 1 на овој 

закон републиките и автономните покраини ќе ги уплатат 
во 12 еднакви рати што втасуваат последниот ден во месе-
цот. Првата рата втасува на 31 март 1989 година, а по-
следната на 28 февруари 1990 година. 

- Во согласност со член 8 од овој закон, средствата за 
регрес од член 6 став 1 точка 2 на овој закон Народната 
банка на Југославија ќе ги уплати во 12 рати што втасува-
ат наредниот ден од рокот утврден во член 6 став 2 на овој 
закон. Првата рата втасува на 1 април 1989 година, а по-
следната на 1 март 1990 година. 

Член 10 
Средствата од чл. 5 и 6 на овој закон ќе се уплатуваат 

на посебна сметка на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството кај Службата на оп-
штественото книговодство под назив: „Средства за регрес 
на дел од каматите на кредитите за селективната програ-
ма на кредитирање“. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
го уплати утврдениот износ на средствата за регрес во ро-
ковите од член 9 став 1 на овој закон, Службата на општес-
твеното книговодство, по налог од функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите, во рок од пет дена од денот на приемот на 
налогот, ќе го пренесе износот на неуплатените средства 
од сметката на буџетот на републиката односно буџетот 
на автономната покраина на сметката од став 1 на овој 
член. 

Член 11 
Корисниците на кредитот од член 3 на овој закон 

поднесуваат барање за регрес, со пресметка и со потребна 
документација до Службата на општественото книговод-
ство 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, ќе донсѕе пропис 
за начинот на доставувањето на пресметката и за потреб-
ната документација за остварување на правото на регрес. 

Службата на општественото книговодство, врз осно-
ва на поднесеното барање на корисникот на кредитот, ко-
га ќе утврди дека се исполнети сите услови за остварување 
на регрес, ќе го исплати регресот врз товар на сметката од 
член 10 став 1 на овој закон. 

Член 12 
На износот на втасаните а ненамирени парични обвр-

ски според одредбите на овој закон не се плаќа камата. 

Член 13 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд, претпријатие, задруга или друго правно лице ако ос-
твари регрес врз товар на средствата за регрес на кој не-
мало право според одредбите на овој закон (член 3). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд, претпријатието, задругата или во друго правно лице 
со парична казна од 45.000 до 2,500.000 динари. 



Петок, 10 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 - Страна 419 

Член 14 
Заради намирување на обврските по основ на регре-

сот на дел од каматата на кредитите користени во 1988 го-
дина се обезбедуваат средства во износ од 403.000,000.000 
динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе ги обезбедат, и 
тоа: 

1) федерацијата од изворните приходи во износ од 
134.300,000.000 динари; 

2) републиките и автономните покраини од придоне-
сот во износ од 268.700,000.000 динари. 

Член 15 
Средствата од член 14 на овој закон ќе се уплатат во 

три еднакви рати што втасуваат на 15 март, 15 април и 15 
мај 1989 година. 

Член 16 
Учеството на републиките и на автономните покраи-

ни во обезбедувањето на потребните средства за регрес на 
дел од каматата по кредитите користени во 1988 година се 
утврдува сразмерно со учеството на одделни републики и 
автономни покраини во вкупниот општествен производ 
на вкупното стопанство на Југославија во 1986 година -
според принципот на чисти дејности, и тоа: 

Динари 
1. СР Босна и Херцеговина 
2. СР Македонија 
3. СР Словенија 
4. СР Србија 
5. САП Војводина 
6. САП Косово 
7. СР Хрватска 
8. СР Црна Гора 

36.838,770.000 
15.477,120.000 
47.344,940.000 
62.284,660.000 
28.132,890.000 

6.475,670.000 
66.556,990.000 

5.588,960.000 

Член 17 
Средствата од член 14 став 1 на овој закон ќе се упла-

тат на посебната сметка на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на земјоделството кај Службата на оп- “ 
штественото книговодство под назив: „Средства за регрес 
на дел од каматите на кредитите за селективната програ-
ма во земјоделството (број на сметката: 60815-849-2031)." 

- Член 18 
Одредбата на член 1 став 2 од овој закон, што се од-

несува на кредитите од кредитниот потенцијал на банки-
те, за намените од став 1 на тој член, се применува од 1 ја-
нуари 1989 година. 

Член 19 
За кредитите од примарната емисија, за намените од 

член 1 став 1 на овој закон, што се во користење на денот 
на влегувањето на овој закон во сила, до истекот на дого-
ворот за нивното користење, во поглед на каматните стап-
ки ќе се применува одредбата на точка 6 став 1 од Одлука-
та за целите и задачите на заедничката монетарна полити-
ка и на заедничките основи на кредитната политика во 
1989 година. 

По кредитите од примарната емисија по кои корис-
ниците на правото на регрес договориле и платиле камата 
пресметана по диференцираните каматни стапки не може 
да се, оствари правото на регресот утврден со овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

182. 
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 УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 9 март 1989 го-
дина. 

П бр. 919 
9 март 1989 година 
Белград ' 

Претседател 
на Претседателсгвото на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнго, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО-

ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 
ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федераци-

јата за 1989 година се утврдува во износ од 
20,637.402,400.000 динари. 

Член 2 
Средства за делумно покритие на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година ќе се 
обезбедат од изворните приходи на федерацијата во износ 
од 18,205.402,400.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу вкупниот обем на расходите од 

член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на 
федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 
2,432.000,000.000 динари, ќе се обезбеди од придонесот на 
републиките и на автономните покраини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата по основ на отплатата на 

кредитите и каматите на кредитите користени за финанси-
рање во 1979 година, врз основа на Законот за утврдување 
на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерација-
та за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во 
1980 година врз основа на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) и во 1981 
година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот 
обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80); обврските на 
федерацијата по основ на Законот за обезбедување дел од 
средствата за финансирање на сојузните стоковни резерви 
на индустриски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/84, 33/85) и на Законот за измена и дополнение на Зако-
нот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 53/85) и обврските на федерацијата по девизно-
то задолжување на федерацијата од 1983 година ќе се ис-
платат во 1993 година во износите кои требаше да се ис-
платат во 1989 година. 
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Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавур 'њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

183. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листи1 ка 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 ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 9 март 1989 година. 

П бр. 920 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

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

ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на федерацијата 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88 и 
31/88) член 10 се менува и гласи: 

„Заради следење на остварувањето на политиката ут-
врдена со општествениот план на Југославија и заради 
согледување на остварувањето на функциите на федераци-
јата и на заедничките потреби што се остваруваат на ниво 
на федерацијата, истовремено со донесувањето на буџетот 
на федерацијата, на Собранието на СФРЈ му се поднесува 
и преглед на вкупните средства и обврски на федерација-
та, со потребната документација. 

Прегледот на вкупните средства и обврски на федера-
цијата ги опфаќа вкупните средства на буџетот на федера-
цијата, средствата за сојузни стоковни резерви, средствата 
за поттикнување и унапредување на надворешнотрговска-
та размена и на други економски односи со странство, 
средствата за интервенции во стопанството на домашни-
от пазар, средствата на Фондот на солидарноста со не-
врзаните земји и со земјите во развој и средствата за нами-
рување на обврските по договорите што ќе ги склучат ре-
публиките и автономните покраини, според изворите и 
распоредот на тие средства на одделни намени. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот на 
составување на прегледот на вкупните средства и обврски 
на федерацијата, како и потребната документација што се 
поднесува кон тој преглед.". 

Член 2 
Во член 12 точка 4 и во член 18 зборот: „воените“ се 

брише. 

Член 3 
Во член 33 став 2 точ. 1 до 5 се менуваат и гласат: 
„1) моторен бензин 

- МБ-86 88,132% 
- МБ-98 88,082% 
- БМБ-95 87,523% 

2) гасно масло-дизел гориво: 
- Д-1 89,532% 
- Д - 2 89,220% 
- Д - 3 88,895% 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 79,568% 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС).. 79,843% 
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и 

ТНС). 90,021%Л 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 33 став 1 од Зако-

нот за финансирање на федерацијата, во 1989 година на 
федерацијата и припаѓа износ од наплатениот приход од 
основниот данок на промет на тутун, од териториите на 
републиките и на автономните покраини, во следните про-
центи, и тоа: 

1. СР Босна и Херцеговина 59,33% 
2. СР Македонија 34,75% 
3. СР Словенија 66,85% 
4. СР Србија 59,71% 
5. САП Војводина 64,78% 
6. САП Косово 52,68% 
7. СР Хрватска 64,07% 
8. СР Црна Гора 57,45%". 

Член 5 ( 

По исклучок од одредбата на член 62а од Законот за 
измени и дополненија на Законот за финансирање на феде-
рацијата, по Завршната сметка на Буџетот на федерација-
та за 1988 година дел од вишокот на приходите на буџетот 
на федерацијата ќе се насочи за: 

1) намирување на дел од ненамирените обврски спре-
ма Југословенската народна армија до износот од 430,6 
милијарди динари; 

2) намирување на обврските на федерацијата по ос-
нов на каматите што втасале за плаќање во 1988 година по 
кредитите што федерацијата ги користеше кај Народната 
банка на Југославија, врз основа на член 30 од Законот за 
финансирање на федерацијата, и тоа: по договорите бр. 
217, 202, 203, 204 и 205. 

Член (Ѕ 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

184. 
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 ПРИВРЕМЕНА 
ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ 

КРЕДИТИ ЗА 1989 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремен претсметка на 

приходите и расходите на курсните разлики по определе-
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ни странски кредити за 1989 година, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 9 март 1989 година. 

П бр. 922 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на претсметката на приходите и расходи-

те на курсните разлики по определени странски кредити 
за 1989 година се утврдуваат во износ од 1.404 млрд. дина-
ри. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од: 
1) делот на царината и другите 

увозни давачки 1.124 млрд динари; 
2) придонесот на републиките и 

на автономните покраини 280 млрд. динари. 

Член 2 
Расходите на претсметката на приходите и расходите 

на курсните разлики по определени странски кредити за 
1989 година се утврдуваат во износ од 1.404 млрд. динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за: 
1) делумно покритие на курсните 

разлики по странските конвер-
тирани кредити 

2) делумно покритие на реализи-
раните курсни разлики по 
странските стоковни кредити.. 

3) покритие на курсните разлики 
по проектот „Фени“, Кавадар-
ци 

4) покритие на курсните разлики 
по. конвенциските девизни об-
врски на Заедницата на југо-
словенските железници 

5) пренос на ненамирените обвр-
ски од 1988 година 

Член 3 
Приходите на претсметката од член 1 на овој закон се 

утврдуваат во процент од приходите од царини и од други 
увозни давачки утврден во сојузниот закон со кој се ут-
врдуваат приходите на федерацијата што во 1989 година 
се користат за потребите на стопанството, а се пренесува-
ат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и 
над утврдениот износ. 

Член 4 
Расходите на претсметката од член 2 на овој закон се 

намируваат врз основа на утврдените права и поднесените 
барања во согласност со Законот за покритие на курсните 
разлики по определени странски кредити („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 43/86, 31/87,49/87 и 3/88) и над утврдените 
износи, а до нивото на остварените приходи. 

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

објувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

185. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕД-
СТВАТА ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗАРАДИ ВРЕ-
МЕНСКО ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ПРИТЕКУВАЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ШТО ВО 1988 ГОДИНА ГО 
ПОГОДИЈА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Се прогласува Законот за привремени мерки за обез-

бедување на дел од средствата од примарната емисија за-
ради временско премостување на притекувањето на сред-
ствата за отстранување на последиците од поплавите што 
во 1988 година го погодија подрачјето на Социјалистичка 
Република Србија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 
март 1989 година. 

П бр. 927 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
ЗАРАДИ ВРЕМЕНСКО ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ПРОТЕ-
КУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ШТО ВО 1988 
ГОДИНА ГО ПОГОДИЈА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Член 1 
Заради временско премостување на притекувањето 

на средствата за отстранување на последиците од попла-
вите што во 1988 година го погодија подрачјето на Соци- ѕ 
јалистичка Република Србија, Народната банка на Југо-
славија, преку Народната банка на Србија, ќе и одобри на 
Социјалистичка Република Србија кредит од примарната 
емисија во вкупен износ од 40.000,000.000 динари. 

Член 2 
Средствата на кредитот од член 1 на овој закон Соци-

јалистичка Република Србија ќе и ги врати на Народната 
банка на Југославија во пет еднакви годишни рати, што 
втасуваат за плаќање секоја година. 

Првата рата втасува за плаќање на 15 декември 1989 
година. 

Член, 3 
На средствата на кредитот од член 1 на овој закон се 

плаќа камата по стапка од 8% годишно. 
На кредитите што им ги даваат на организациите на 

здружен труд за намените од овој закон банките наплату-
ваат камата по стапка која не може да биде поголема од 
9% годишно. 

790 млрд. динари; 

464 млрд. динари; 

80 млрд. динари; 

20 млрд. динари 

50 млрд. динари." 

I 
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Член 4 
Народната банка на Србија, во рок од 30 дена од де-

нот на влегувањето на овој закон во сила ќе склучи дого-
вор со Социјалистичка Република Србија за користењето 
на средствата од член 1 на овој закон. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собранието на СФРЈ со свој акт, истовремено со донесува-
њето на буџетот на федерацијата. 

Валоризација на средствата од став 3 на овој член ќе 
се врши со одлука на Собранието на СФРЈ, ако со економ-
ски оправданиот растеж на цените на вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно 
семе суштествено се наруши односот на цените од став 1 
на овој член. 

Со актот од став 3 на овој член се утврдува денот на 
кој важеле цените на вештачките ѓубрива, на средствата за 
заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе, 
што служат како основица за пресметка на регресот.". 

186. 
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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 9 март 
1989 година. 

П бр. 936 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧ-
КИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за регрес за 

вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
13/86, 43/86 и 87/87) член 2 се менува и гласи: 

„Средства за регрес се обезбедуваат врз основа на па-
ритетот на цените на вештачките ѓубрива, на средства за 
заштита на растенијата и на квалитетно сортно семе, така 
што цената на вештачките ѓубрива (НПК 15:15:15) за зем-
јоделските производители - крајни потрошувачи да изне-
сува приближно 80% од пазарната цена на пченицата од I 
класа. 

Височината на регресот се утврдува секоја година во 
процент од продажните цени на вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
формирани во согласност со политиката на цените. 

Процентот од став 2 на овој член односно вкупниот 
износ на средствата за регрес секоја година го утврдува 

Член 2 

По член 12 се додава член 12а, кој гласи: 

„Член 12а 
На износот на втасаните, а неисплатени парични об-

врски од овој закон не се плаќа камата.". 

Член 3 
Член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 4,500.000 до 45.000.000 динари 

ќе се 'казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд или друго правно лице ако оствари право на 
регрес врз товар на средствата за регрес при продажбата 
на вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата 
и квалитетно сортно семе на што немала право според од-
редбите од овој закон.". 

Во став 2 бројот: „50.000" се ваменува со бројот: 
„25.000", а бројот: „500.000" со бројот: „2.500.000". 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 2 од Законот за 

обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно 
семе за 1989 година, Собранието на СФРЈ со овој закон ги 
утврдува средствата за регрес за вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
во износ од 848.300,000.000 динари. 

Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 20%, за сред-
ства за заштита на растенијата 5%, а за квалитетно сортно 
семе 10% од продажните цени што важеле на 31 декември 
1988 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат и 
тоа една третина од изворните приходи на федерацијата 
во износ од 283.100,000.000 динари и две третини од при-
донесот на републиките и на автономните покраини во из-
нос од 565.200,000.000 динари. 

Придонесот од став 3 на овој член, по одделни репуб-
лики и автономни покраини, изнесува: 

1. СР Босна и Херцеговина 
2. СР Македонија 
3. СР Словенија 
4. СР Србија 
5. САП Војводина 
6. САП Косово 
7. СР Хрватска 
8. СР Црна Гора 

Член 5 

- Динари -
74.662,920.000 
30.633,840.000 

107.388,000.000 
125.022,240.000 
58.950,360.000 
12.773,520.000 

145.030,320.000 
10.738,800.000 

Одредбите на чл. 1 до 4 од овој закон се применуваат 
од 1 јануари 1989 година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

I 
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187. 
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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување и користење на средствата за по-
ттикнување на технолошкиот развој на Југославија, што 
го усвои Собранието на СФРЈ,-на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 9 март 1989 година. 

П бр. 937 
9 март 1989 година 
Белград 

. Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување и користење на средства-

та за поттикнување на технолошкиот развој на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87) во член 11 став 1 
зборовите: „првите три години“, се заменуваат со зборо-
вите: „првите четири години“. 

Член 2 
Во член 52 на крајот, точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: „а средствата за поттикнување за 
1989 година се обезбедуваат во височина од 0,12% од про-
ценетиот општествен производ на вкупното стопанство на 
Југославија за таа година, и тоа: 0,08% од изворните при-
ходи на федерацијата и 0,04% од средствата на републики-
те и на автономните покраини.". 

Член 3 
Одредбата на член 2 од овој закон ќе с еприменува од 

1 јануари 1989 година. 

Члан 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МО-
ДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

утврдување на вкупниот износ на средствата за финанси-
рање на Програмата за техничко-технолошка модерниза-
ција на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 годи-
на, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 8 март 1989 го-
дина. 

П бр. 938 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНО-
ЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот износ на сред-

ствата за финансирање на Програмата за техничко-техно-
лошка модернизација на сојузните органи за периодот од 
1987 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/87) 
по член 2 се додава член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Средства од член 2 на овој закон што се обезбедуваат 

во Буџетот на федерацијата за 1989 година и во Буџетот 
на федерацијата за 1990 година ќе се валоризираат при ут-
врдувањето на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1989 година односно 1990 година, во сог-
ласност со растежот на средствата за општа намена во Бу-
џетот на федерацијата за 1989 година односно 1990 година 
во однос на Буџетот на федерацијата за 1988 година, со 
тоа што така валоризираниот износ не може да биде пого-
лем од валоризацијата која би се извршила во однос на це-
ните од ноември 1986 година според податоците на Сојуз-
ниот завод за статистика за движењето на цените на про-
изводите и услугите односно на цените на градежните ус-
луги на делот од средствата што се обезбедува за изградба 
на објекти.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

188. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

189. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за кредитните односи со странство, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 9 март 1989 година. 

П бр. 949 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Спасое Меденица, с. р. 

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

КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
В(р Законот за кредитните односи со странство 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) во член 13 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Организациите на здружен труд, банките овластени 
за работи со странство и другите општествени правни ли-
ца можат предвремено да ги намируваат обврските по 
странски кредити со динари во земјата, односно предвре-
мено да ги отплатуваат спрема странство обрските по 
странски кредити, како и предвремено да ги наплатат од-
носно во странство да ги продадат или заменат побарува-
њата од странство под условите од овој закон.". 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната 

банка на Југославија, го пропишува начинот на предвре-
меното намирување и предвремената отплата на обврски-
те по странските кредити.". 

Член 2 
По член 13 се додаваат чл. 13а, 136, 13в, 13г, 13д, 13ѓ, 

13е и 13ж, кои гласат: 

„Член 13а 
Обврските од член 13 став 2 на овој закон можат 

предвремено да се намират со уплата на динарската про-
тиввредност, според курсот на денот на уплатата, на бан-
ката овластена за работи со странство што склучила дого-
вор за кредит односно што издала гаранција по кредит. 

Обврските од член 13 став 2 на овој закон можат 
предвремено да се намират со уплата на динарската про-
тиввредност на друго општествено правно лице ко^ ќе се 
обврзе да го преземе плаќањето спрема странство на об-
врските по кредитот (главницата, каматата и другите тро-
шоци). 

Меѓусебните права и обврски од ст. 1 и 2 на овој член 
се уредуваат со договор. 

Член 136 
Организациите на здружен труд, банките овластени 

за работи со странство и другите општествени правни ли-
ца можат предвремено да ги отплатат спрема странство 
обврските по рефинансирани односно репрограмирани 
кредити со конверзија на долгот во динари, со конверзија 

на долгот за вредноста на извезените стоки и услуги, со 
конверзија на долгот за побарувања од странство, со кон-
верзија на долгот за нови форми на обврски што се презе-
маат спрема странство, со конверзија на долгот за отста-
пување на правото на временско користење на туристички 
објект и со конверзија на долгот за влог во домашна орга-
низација на здружен труд, во банка или во друга финан-
сиска организација (во натамошниот текст: конверзија). 

Член 13в 
Обемот на работите на конверзијата се утврдува со 

проекцијата на платниот биланс на Југославија. 
Во случај кога пропорциите на платниот биланс на 

Југославија не се остваруваат во согласност со проекција-
та на платниот биланс на Југославија, Народна банка на 
Југославија може привремено да ги запре одобрувањето и 
вршењето на работите на конверзија, чии ефекти се реали-
зираат во тековната година; 

Член 13г 
Одобрување на работите на конверзија се врши врз 

основа на следниве критериуми: 
1) височината на учеството во разликата (дисконтот) 

помеѓу пазарната цена и номиналната вредност на об-
врските по странските кредити; 

2) учеството на готовинското плаќање во вредноста 
на договорената работа на конверзија. 

Работи на извозот на стоки и услги со наплата во ди-
нари од конверзијата на долгот или со конверзија за до-
лгот ќе се одобрат врз основа на критериумите од став 1 
на овој член ако станува збор за извоз кој може да се ос-
твари само при таква наплата или ако станува збор за ре-
довен извоз, по услов порастот на вредноста на извозот на 
подносителот на барањето во тековната година да е пого-
лем од порастот на извозот предивден со проекцијата на 
платниот биланс на Југославија, и тоа најмалку за износот 
на обврските по долгот кој со работа на конверзија пред-
времено се отплатува или под услов вредноста на извозот 
на подносителот на барањето да е поголема од просечно 
реализираната вредност на извозот во претходните три 
години и тоа за износот кој се определува при утврдување-
то на обемот на работите на конверзија од член 13в став 1 
на овој закон. 

Предност во одобрувањето на работите на конверзи-
ја заради предвремена отплата на своите обврски по 
странски кредити, под исти услови врз основа на критери-
умите од став 1 на овој член имаат организациите на 
здружен труд, банките овластени за работи со странство и 
другите општествени правни лица од териториите на ре-
публиките и на автономните покраини, чија задолженост е 
поголема од просечната задолженост на земјата, како и 
други општествени правни лица чија надворешна за-
долженост е поголема од просечната задолженост на зем-
јата. При работите на извоз на стоки и услуги со наплата 
во динари од конверзија на долгот или со конверзија за 
долгот, ако станува збор за редовен извоз, услов е порас-
тот на вредноста на извозот на подносителот на барањето 
во тековната година да е поголем од порастот на извозот 
предвиден со проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија и тоа најмалку за износот кој одговара на една поло-
вина од обврските по долгот кој со работа на конверзија 
се отплатува предвремено. 

Начинот на примената на критериумите од овој член, 
во смисла, на нивното диференцирање според одделни 
форми на работите на конверзија, поблиску се разработу-
ва со приписот од член 13 став 3 на овој закон. 

Член 11 Зд 
ѕ 

Работите на конверзија по барање на субјектите од 
член 136 на овој закон ги одобрува Народната банка на Ју-
гославија. 

Народната банка на Југославија ги одобрува работи-
те на конверзија по претходно прибавено мислење од со-
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јузниот орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите и од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство. 

Органите од став 2 на овој член се должни да доста-
ват мислење до Народната банка на Југославија во рок од 
15 дана од денот на приемот на барањето за давање мис-
лење. 

Народната банка на Југославија е должна да ги реши 
барањата од став 1 на овој член најдолго во рок од 30 дена 
од денот на приемот на барањата. 

Член 13ѓ 
Работи на конверзија вршат банките овластени за ра-

боти со странство и Народната банка на Југославија. 
Работи на конверзија на долгот во динари банките 

овластени за работи со странство и Народната банка на 
Југославија вршат од динарските средства примени по ос-
нов на предвременото намирување на обврските по стран-
ски кредити од член 14а на овој закон. 

Народната банка на Југославија може со склучување 
на работи на конверзија од свое име и за своја сметка или 
со вршење на работи на конверзија на долгот во динари 
предвремено да ги отплатува обврските по странските 
кредити што ги користела од свое име и за своја сметка во 
рамките предвидени со актите со кои се утврдуваат целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика и се ут-
врдува проекцијата на платниот биланс на Југославија. 

Народната банка на Југославија може да врши рабо-
ти на конверзија од свое име ft за сметка на федерацијата 
или од името и за сметка на федерацијата врз основа на 
сојузниот закон од член 34 став 1 на овој закон и на буџе-
тот на федерацијата. 

Член 13е 
Работите на конверзија склучени без одобрение од 

Народната банка на Југославија и работите што се реали-
зираат под поинакви услови од условите од одобрението 
на Народната банка на Југославија се сметаат како ниш-
товни. 

Член 13ж 
Со работи на конверзијата предвремено се отплату-

ваат обврските по странски кредити на организациите на 
задружен труд и на други општествени правни лица што и 
положиле динари во согласност со одредбите на член 13а 
од овој закон на банката овластена за работи со странство 
која врши конверзија или која со работа на конверзија на-
платува извоз на стоки и услуги, побарување од странство 
или влог во домашна организација на здружен труд, во 
банка или во друга финансиска организација. 

Ако не е можно со работи на конверзија предвремено 
да се отплатат обврските по странски кредити на органи-
зациите на здружен труд и на другите општествени прав-
ни лица од став 1 на овој член, предвремено се отплатува-
ат спрема странство обврските по кредити на други орга-
низации на здружен труд и на други општествени правни 
лица чии обврски за плаќање во земјата остануваат неиз-
менети спрема банката овластена за работи со странство 
која издала гаранција или склучила договор за странски 
кредит. 

Ако со работите на конверзија од став 2 на овој член 
предвремено се отплатат спрема странство обврските по 
странски кредити на организација на здружен труд или на 
општествено правно лице од друга банка овластена за ра-
боти со странство, односите помеѓу тие организации на 
здружен труд или банките се уредуваат со договор.". 

Член 3 
Во член 15 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 алинеја 6 од 

овој член, организациите на здружен труд што имаат под-
олг производствен процес од една година или организаци-

ите на здружен труд што имаат верификувани програми 
за економско-финансиска консолидација во согласност со 
Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кре-
дитите дадени на организации на здружен труд од терито-
ријата на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово од 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и. автономни покраини, што втасуваат во перио-
дот од 1987 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/87) или организациите на здружен труд што не ги на-
мируваат втасаните обврски во земјата самостојно во 
смисла на член 14 од Законот за финансиското работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, 10/89), но ги намируваат заед-
нички со друга организација на здружен труд, можат да зе-
маат кредити во странство под услов банката овластена за 
работи со странство која издала гаранција да ја преземе 
обврската за уредна отплата на тие кредити.". 

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7. 

Член 4 
Во член 20 став 2 по зборовите: „и за своја сметка“ се 

додаваат зборовите: „и од свое име и за сметка на органи-
зацијата на здружен труд и на други општествени правни 
лица“. 

Член 5 
Во член 22 ставот 2 се менува и гласи: 
„Банката овластена за работи со странство може да 

ги користи кредитите од став 1 на овој член под услов за 
користење на рамковен кредит или на кредитна линија си-
те корисници на рамковниот кредит или на кредитната 
линија заеднички да ги исполнуваат условите од член 15 
на овој закон. Банката овластена за работи со странство 
може да користи странски кредит ако организациите на 
здружен труд со договор се обврзат дека ги прифаќаат ус-
ловите и намената за користење на рамковниот кредит 
или на кредитната линија.". 

Член 6, 
Во член 36 став 2 на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „освен ако предвременото 
намирување на обвраште со динари во земјата односно 
ако предвремената отплата спрема странство е овоз-
можена под условите и на начинот од чл. 13 до 13ж на овој 
закон.". 

Член 7 
Во член 43 став 1 зборовите: „од 200.000 до 

10,000.000" се заменуваат со зборовите: „од 4,500.000 до 
45.000.000". 

По точка 5 се додаваат нови точ. 6, 7, 8 и 9, кои гла-
сат: 

„6) ако не обезбеди динарска противвредност на сред-
ствата за намирување на обврските по новото репрогра-
мирање, на начинот и во роковите утврдени со планот за 
отплата што важел пред новото репрограмирање односно 
на начинот предвиден со програмата за траењето на сана-
цијата за време на санацијата, односно на стечајната по-
стапка или ако издвоените средства за тие цели не ги во-
дел во посебна евиденција во своето книговодство, или не 
ги зголемува во согласност со сојузниот закон со кој се 
уредува сметководството (член 50а ст. 1, 3 и 4); 

7) ако не обезбеди динарска противвредност за плаќа-
ње на обврските по странски кредит што втасале во перио-
дот од 30 јуни 1987 година до денот на влегувањето на 
овој закон во сила, а биле во состојба на мирување и се 
вклучени во новото репрограмирање, според курсот што 
важи на денот на обезбедувањето на динарската против-
вредност или не ги води во посебна евиденција во своето 
книговодство или тие обврски не ги распореди рамномер-
на на преостанатите рати според првобитниот план за от-
плата односно во пократок рок, ако е тоа поповолна ча ко-
рисникот на странскиот кредит (член 50а став 5); 
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8) ако средствата издвоени за отплата на рефинанси-
раните односно репрограмираните обврски ги користи за 
намени за кои не можат да се користат според овој закон 
(член 506 и члан 50в став 2); 

9) Ако при донесувањето на одлука за привремено 
одлагање на обврските од член 50а на овој закон, кога за 
донесување на таа одлука се стекнале услови, не се при-
држува кон обврските што се пропишани при донесување-
то на таква одлука со овој закон (член 50д).". 

Во став 2 зборовите: „од 25.000 до 500.000 се замену-
ваат со зборовите: „од 250.000 до 2,500.000". 

Член 8 
Во член 44 став 1 зборовите: „од 200.000 до 

10.000.000" се заменуваат со зборовите: „од 4,500.000 до 
45,000.000". 

По точка 5 се додаваат нови точ, 6, 7 и 8, кои гласат: 
„6) ако на корисникот на странски кредит не му обез-

беди полна Ревалоризација на динарскиот депозит или не 
ја примени договорената камата (член 506 став 2); 

7) ако при одобрувањето на долгорочен кредит на ко-
рисникот на странски кредит не му даде оцена за неговата 
кредитна способност (член 50в став 2); 

8) ако при донесувањето на одлука за привремено од-
лагање на обврската од член 50а на овој закон, кога за до-
несувањето на таа одлука се стекнале условите, не се при-
држува кон обврските што се пропишани со овој закон за 
донесувањето на таква одлука (член 50д)Л 

Во став 2 зборовите: „од 25.000 до 500.000" се замену-
ваат со зборовите: „од 250.000 до 2,500.000". 

Член 9 
Во член 46 став 1 зборовите: „од 50.000 до 500.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 450.000 до 4,500.000". 
По точка 2 се додава точка 3, која гласи: 
„3) ако врши работи на конверзија без одобрение од 

Народната банка на Југославија (член ЈЗд став 2)". 
Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000" се замену-

ваат со зборовите: „од 100.000 до 1,000.000". 

Член 10 
По член 50 се додаваат нови чл. 50а, 506, 50в, 50г, 50д 

и 50ѓ, кои гласат: 

„Член 50а 
Кога федерацијата, врз основа на сојузен закон, е га-

рант за обврските по странски кредити што се рефинанси-
раат односно се репрограмираат врз основа на склучениот 
Усогласен записник за консолидација на долгот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и на вла-
дите доверители од 1988 година и склучената нова финан-
сиска спогодба помеѓу странските комерцијални банки, 
како доверители, и Народната банка на Југославија и бан-
ките овластени за работи со странство, како должник од 
1988 година (во натамошниот текст; ново репрограмира-
ње), динарската противвредност на средствата за намирут 
вање на обврските по тие кредити, во периодот додека 
трае рефинансирањето односно репрограмирањето, ја 
обезбедуваат организациите на здружен труд и другите 
општествени правни лица (во натамошниот текст: корист 
ниците на странски кредити) на начинот и во роковите ут-
врдени со планот за отплата кој важел пред новото реп-
рограмирање (во натамошниот текст: првобитниот план 
за отплата) и водат посебна евиденција во своето книго-
водство и ако тие обврски спрега странство се рефинанси-
раат односно се репрограмираат. 

Динарска противвредност од став 1 на овој член се 
должни да обезбедат и банките овластени за работи со 
странство или други општествени правни лица кои ќе пре-
земат обврска по новото репрограмирање во согласност 
со одредбите на член 13а од овој закон. 

Корисникот на странски кредит е должен, во перио-
дот од денот на втасувањето на обврските спрема стран-

ство, по првобитниот план за отплата, до денот на пот-
полното намирување на таа обврска врз основа на новото 
репрограмирање, да ги ревалоризира средствата од став 1 
на овој член во согласност со сојузниот закон со кој се уре-
дува сметководството. 

Корисникот на странски кредит кај кого се остварува 
програма за санација односно постапка на стечај ја обезбе-
дува динарската противвредност во смисла на став 1 од 
овој член на начинот предвиден со програмата за санаци-
ја, за време на траењето на санацијата односно на стечај-
ната постапка. 

Корисникот на странски кредит чии обврски за пла-
ќање спрема странство втасале во период од 30 јуни 1987 
година до денот на влегувањето на овој закон во сила, а 
кои биле во состојба на мирување и кои се вклучени во но-
вото репрограмирање, е должен да обезбеди динарска про-
тиввредност на тие обврски, по курсот на денот на обезбе-
дувањето на динарската противвредност и да води посеб-
на евиденција во своето книговодство така што ќе ја рас-
пореди таа обврска рамномерно на преостанатите рати 
според првобитниот план за отплата односно во пократок 
рок ако е тоа поповолно за корисникот на странски кре-
дит. 

Член 506 
Средствата од член 50а на овој закон, до конечната 

отплата спрема странство, можат да се користат за: 
1) вложувања во сопствени трајни обртни средства; 
2) финансирање на сопствените развојни програми, 

во согласност со Заедничката методологија за оценување 
на општествената и економската оправданост на инвсти-
циите и ефикасноста на инвестициите во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 50/87); 

3) вложувања во заеднички производни програми; 
4) предвремено намирување на обврски по странски 

кредити во земјата со динари или предвремена отплата на 
обврски спрема странство низ работи на конверзија, ако 
банката овластена за работи со странство ги прифати об-
врските по новото репрограмирање; 

5) купување на хартии од вредност; 
6) давање во депозит кај банка овластена за работи со 

странство; 
7) вложувања во производството на капитални блага 

заради извоз и изведување на инвестициони работи во 
странство; 

8) за финансирање на извозни програми верификува-
ни во согласност со сојузниот закон. 

Ако корисникот на странски кредит уплати средства 
во депозит кај банка овластена за работи со странство, 
банката овластена за работи со странство е должна да 
обезбеди целосна Ревалоризација на динарскиот депозит и 
да ја примени договорената камата, 

. Ако корисникот ца странски кредит предвремено ги 
намири со динари во земјата обврските по новото репро-
грамирање во согласност со одредбите на член 13а од овој 
закон, делумно или во целост одредбата на член 50а став I 
од овој член не се применува, за делот на предвремено на-
мирената обврска. Обврските спрема странство во рокот 
на втасување по новото репрограмирање ги намирува бан-
ката овластена за работи со странство која ги презела од-
носно она општествено правно лице кое врз основа на 
член 13а став 2 од овој закон со договор се обврзало дека 
го презема плаќањето спрема странство на обврската по 
кредитот. 

Член 50в 
Ако корисникот на странски кредит не ја води во по-

себна евиденција динарската противвредност во своето 
книговодство на начинот и во роковите од член 50а на 
овој закон, банката овластена за работи со странство 
може во тие рокови, во посебната евиденција на тој корис-
ник, да ја води динарската противвредност од сопствени 
средства, во согласност со одредбата на член 28 став 3 од 
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овој закон, како долгорочен кредит на рок кој не може да 
биде пократок од рокот од новото репрограмирање. При 
одобрувањето на долгорочниот кредит банката овластена 
за роботи со странство е должна да ја цени кредитната 
способност на корисникот на странскиот кредит. 

Корисникот на странски кредит средствата од став 1 
на овој член може да ги користи за намените од член 506 
на овој закон, со тоа што оцена за економската оправда-
ност на користењето на тие средства дава банката овлас-
тена за работи со странство која и му одобрува долгоро-
чен кредит. 

Меѓусебните права и обврски на корисникот на 
странски кредит и банката овластена за работи со стран-
ство која одобрува долгорочен кредит се уредуваат со до-
говор. 

Одредбите на овој член се однесуваат и на корисни-
ците на странски кредити од член 50а став 4 на овој закон. 

Член 50г 
Корисникот на странски кредит е должен да обезбеди 

динарска противвредност за купување на девизи на^дин-
ствениот девизен пазар заради намирување на втасаните 
обврски, вклучувајќи ги и каматите и другите трошоци за 
кредитот во роковите на втасување, задолжително според 
новото репрограмирање. 

Член 50д 
Ако корисникот на странски кредит не ја води во по-

себна евиденција во своето книговодство динарската про-
тиввредност на начинот и во роковите од член 50а на овој 
закон поради: ненавремено остварување на правото на 
слободно формирање на цените на своите производи, или 
ненавремено остварување на правото на покривање на 
курсните разлики по основ на сојузниот закон или ненав-
ремено остварување на правото од основот поврат на ца-
рини и давачки или учество на втасаните обврски по кре-
дити на меѓународни финансиски организации со над 50% 
од вкупните обврски по странски кредити во тековната го-
дина, или ако банката областена за работи со странство 
која издала гаранција по тој кредит не постапи во смисла 
на член 50в од овој закон, органот на управување на ко-
рисникот на странски кредит врз основа на периодичната 
пресметка на резултатите од работењето за периодотјану-
ари-јуни од тековната година, односно врз основа на го-
дишната пресметка на резултатите од работењето за пери-
одот јануари-декември тековната година што се поднесу-
ва до службата на општественото книговодство во соглас-
ност со Законот за сметководството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/89) може со одлука привремено да ја од-
ложи обврската од член 50а на овој закон најмногу до 70% 
од таа обврска на рок кој одговара на рокот во кој ќе би-
дат отстранети причините од овој член, а не подолго од 
три години од денот на донесувањето на одлуката за одла-
гање на обврската. 

Член 50ѓ 
По исклучок од одредбите на член 50а од овој закон, 

корисниците на странски кредит кои остваруваат право на 
покривање на курсните разлики според одредбите на со-
јузниот закон со кој се уредува покривањето на курсните 
разлики по определени странски кредити, се должни ди-
нарската противвредност од член 50а став 1 на овој закон 
да ја обезбедат во височина на делот од отплатата на 
странскиот кредит кој паѓа врз нивни товар, а остатокот 
кој претставува пресметана а ненаплатена курсна разлика 
според одредбите на тој закон ја пресметуваат и евиденти-
раат како ненаплатени побарувања, се до конечната реа-
лизација односно наплата.". 

Член П 
Одредбите на член 2 од овој закон се применуваат и 

на работите на конверзија за кои се дадени одобренија 
пред влегувањето на овој закон во сила, со тоа што истите 

можат да се реализираат во согласност со издадената сог-
ласност најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегување-
то на овој закон во сила. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 13г став 2 од Зако-

нот за кредитните односи со странство, во 1989 година ра-
ботите на извоз на стоки и услуги со наплата во динари од 
конверзија на долг или со конверзија за долг ќе се одобрат 
врз основа на критериумите од став 1 на тој член ако ста-
нува збор за извоз кој може да се оствари само со таква на-
плата или ако станува збор за редовен извоз, под услов по-
растот на вредноста на извозот на подносителот на бара-
њето во тековната година да биде поголем од порастот на 
извозот предвиден со проекцијата на платниот биланс на 
Југославија, и тоа најмалку за износот на обврските по 
долгот кој со работа на конверзија се отпатува предвре-
мено или под услов вредноста на извозот на подносителот 
на барањето да е поголема за двократен или поголем из-
нос на обврската по долгот кој се отплатува предвремено 
со работа на конверзија. 

Член 13 
Прописот од член 1 став 1 на овој закон Сојузниот из-

вршен совет ќе го донесе до почетокот на примената на 
овој закон. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 април 1989 година. 

190. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за привремено утврдување на 

приходите на федерацијата што во 1989 година се корис-
тат за потребите на стопанството, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 9 март 1989 година. 

П бр. 950 
9 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КО-

РИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За потребите на стопанството се отстапуваат во 1989 
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година од остварените приходи на федерацијата од цари-
на од посебната давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки и од давачката за царинско 
евидентирање и се пренесуваат при секоја уплата на по-
себни сметки кај Службата на општественото книговод-
ство на Југославија: 

1) 33,67% за поврат на царината и другите увозни да-
вачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство. 

За поврат на царината и другите увозни давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
се отстапува и вкупниот приход остварен од посебни да-
вачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
и се пренесува при секоја уплата на посебна сметка на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
ските односи со странство; 

2) 4,33% за општа стопанска пропаганда и општа ту-
ристичко-информативна дејност спрема странство, а нај-
многу до 81,700,000.000 динари - на посебна сметка на 
Стопанската комора на Југославија; 

3) 2,73% за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе, а најмно-
гу до 283.100.000.000 динари - на посебна сметка на сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на земјодел-
ството; 

4) 2,94% за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија, а најмногу до 271.600,000.000 динари - на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката, технологијата и информатиката; 

5) 19,66% за покритие на курсните разлики и камати-
те кај Народната банка на Југославија по депонираното 
девизно штедење - на посебна сметка на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите; 

6) 7,21% за стоковни резерви на федерацијата, а нај-
многу до 656.500,000.000 динари - на посебна сметка на 
Сојузната дирекција за стоковни резерви; 

7) 0,23% за регрес на дел од каматите според одредби-
те на член 6 од Општествениот договор за посебните мер-
ки за најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 
1990 година, а најмногу до 21,200,000.000 динари - на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите. 

Средствата од став 1 на оваа точка, сојузниот орган 
на управата надлежен за работи ,на финансиите ќе и ги 
пренесе на онаа организација на здружен труд за регрес на 
каматите по кредитите што ги користи од член 6 на Оп-
штествениот договор за посебните мерки за најбрз развој 
на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, а врз 
основа на документацијата за користењето на кредитите 
заверена од соодветната служба на општественото книго-
водство; 

8) 1,10% за кредитирање на извозот на опрема, бродо-
ви и изведувањето на инвестициони работи на кредит во 
странство преку Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, а најмногу до 100.000,000.000 динари 
- на посебна сметка на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите. 

Издвоените средства од став 1 на оваа точка сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
ќе и ги пренесе на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, на име основачки влог на федераци-
јата; 

9) 4,35% за регрес на дел од каматите на кредитите 
што се користат за намени во рамките на селективната 
програма во земјоделството, а најмногу до 343.000,000.000 
динари - на посебна сметка на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на земјоделството; 

10) 0,21% за финансирање на изградбата на заедничка-
та југословенско-унгарска железничка станица кај Суботи-
ца и за обезбедување на дел од средствата заради вршење 
на железнички товарен сообраќај меѓу СФРЈ и НСР Алба-
нија, а мајногу до 16.776,000.000 динари - на посебна смет-
ка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат, а 
најмногу до 9.087,000.000 динари, за финансирање на из-
градбата на заедничката југословенско-унгарска железнич-
ка станица кај Суботица. 

Средствата од став h на оваа точка ќе се користат, а 
најмногу до 7.689,000.000 динари, за обезбедување на дел 
од средствата заради вршење на железнички товарен соо-
бараќај меѓу СФРЈ и НСР Албанија. 

Средствата од став 2 на оваа точка ќе се користат по 
донесувањето на сојузен закон за обезбедување на сред-
ства за финансирање на изградбата на заедничката југо-
словенско-унгарска железничка станица кај Суботица. 

Средствата од став 3 на оваа точка ќе се користат по 
донесувањето на сојузен закон за обезбедување на сред-
ствата заради вршење на железнички товарен сообраќај 
помеѓу СФРЈ и НСР Албанија; 

11) 13,38% за покритие на курсните разлики по опре-
делени странски кредити на посебна сметка на Народната 
банка на Југославија. 

Во износите за одделни намени утврдени во став 1 од 
овој член се засметуваат и средствата издвоени за тие на-
мени Врз основа на чл. 1 и 2 од Законот за привремено ут-
врдување на приходите на федерацијата што за периодот 
од 1 јануари до 28 февруари 1989 година се користат за по-
требите на стопанството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
77/88). 

По издвојувањето на средствата утврдени за одделни 
намени во точ. 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) и 10) во смисла на ст. 1 
и 2 од овој член, се престанува со издвојувањето, а повеќе 
издвоените средства ќе се пренесат во Буџетот на федера-
цијата за 1989 година. 

Член 2 
Од остварените приходи од основниот данок на про-

мет на нафтени деривати, при секоја уплата на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите кај Службата на општественото книговод-
ство на Југославија се пренесува делот што и припаѓа на 
федерацијата, а најмногу до 846.000,000.000 динари, за на-
мените од Законот за условите и начинот на обезбедување 
и користење на средствата за покритие на курсните разли-
ки, каматите и другите трошоци настанати по основ на 
увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за 
покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафто-
вод, и тоа. 

1) моторен бензин 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- Б М Б - 9 5 

2) гасно масло-дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 
- Д - 3 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 
5) масло за горење 

- лесно (Л) 
- средно (С) 
- средно никсосулфурно (СНС) 
-тешко (Т) 
- тешко високосулфурно (ТВС) 

13,340% 
11,879% 
10,920% 

11,510% 
11,851% 
12,276% 
67,083% 
67,439% 

62,065% 
62,065% 
62,065% 
62,065% 
(62,065//о 

Во износот од 846.000,000.000 динари се засметуваат 
средствата издвоени за намените од став 1 на овој член, 
врз основа на Законот за привремено утврдување на при-
ходите на федерацијата што за периодот од 1 јануари до 
28 февруари 1989 година се користат за потребите на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), на Одлу-
ката за утврдување на надоместот за посебни намени што 
им се додава на цените на нафтените деривати („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 3/89) и овој закон. 

По издвојувањето на средствата утврдени во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член се пресганува со издвојувањето, а 
повеќе издвоените средства ќе им се пренесат на републи-
ките и на автономните покраини за патното стопанство. 
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Член 3 
Остварениот приход од основниот данок на промет 

на тутунски преработки, делот што и припаѓа на федера-
цијата, се пренесува за компензации за определени произ-
води, а најмногу до 112.500,000.000 динари на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на стопанството кај Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Со средствата од став 1 на овој член ќе се врши нами-
рување на обврските по основ на компензации за опреде-
лени производи создадени од 1 јануари до 28 февруари 
1989 година. 

По намирувањето на обврските од став 2 на овој 
член, ќе се престане со издвојувањето на средства, а пове-
ќе издвоените средства ќе се пренесат во Буџетот на феде-
рацијата за 1989 година. 

Во износот утврден во став 1 на овој член се засмету-
ваат и средствата издвоени за оваа намена по намирува-
њето на обврските создадени до 31 декември 1988 година, 
врз основа на Законот за привремено утврдување на при-
ходите на федерацијата што за периодот од 1 јануари до 
28 февруари 1989 година се користат за потребите на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88). 

Во вкупниот износ на средствата за компензации за 
определени производи се засметуваат средствата издвое-
ни за оваа намена врз основа на овој закон и на Законот за 
привремено утврдување на приходите на федерацијата 
што за периодот од 1 јануари до 28 февруари 1989 година 
се користат за потребите на стопанството („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 77/88). 

Член 4 
Стопанската комора на Југославија пренесените 

средства на посебна сметка од член 1 точка 2) на овој за-
кон, најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на 
средствата, ќе ги пренесе на посебни потсметки, и тоа: 
35,30%, а најмногу до 28.840,000.000 динари на потсметка-
та за општа стопанска пропаганда и 64,70%, а најмногу до 
52.860,000.000 динари на потсметката за општа туристич-
ко-информативна дејност спрема странство. 

Член 5 
Средствата од член 1 точка 1) на овој закон се корис-

тат сразмерно со остварениот извоз и девизен прилив, 
предвидени со Одлуката за заедничката девизна политика 
и проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 
година. 

Средствата од член 1 точка 2) на овој закон се корис-
тат во согласност со извршувањето на програмата за оп-
шта стопанска пропаганда и општа туристичко-информа-
тивна дејност спрема странство. 

Средствата од член 1 точ. 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) 
се користат во согласност со сојузниот закон. 

Средствата од член 2 на овој закон се користат во 
согласност со сојузниот закон. 

Средствата од член 3 на овој закон се користат во 
согласност со сојузниот закон. 

Член 6 
Со средствата од член 1 точ. 1) и 3) на овој закон ќе се 

исплатуваат обврските по налозите за плаќање до 31 де-
кември 1989 година примени во Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија до 10 јануари 1990 годи-
на. 

На износот на втасаните а ненамирени обврски по 
примените барања од став 1 на овој член во Службата на 
општественото книговодство на Југославија нема да се 
пресметува камата. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство на Југос-

лаивја и Народната банка на Југославија вршат контрола 

на користењето на средствата за потребите на стопанство-
то, водат евиденција и поднесуваат извештаи за користе-
њето на тие средства. Начинот на водење евиденција и 
поднесување извештаи за користењето на средствата за 
враќање на царината и другите увозни давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезуваат и за оп-
шта стопанска пропаганда и општа туристичко-информа-
тивна дејност спрема странство го пропишува Сојузниот 
извршен совет. 

Водењето на евиденција и поднесувањето на извеш-
таи за користењето на средствата од член 1 точ. 3), 4),5), 
6), 8), 10) и 11) се вршат во согласност со посебен сојузен 
закон. 

Евиденција за користењето на средствата за намени-
те од член 1 точка 7) врши сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финасиите и за тоа му поднесува 
извештај на Собранието на СФРЈ. 

Водењето на евиденција и поднесувањето извештаи 
за користењето на средствата од чл. 2 и 3 на овој член се 
вршат во согласност со сојузен закон. 

Член 8 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на земјоделството, сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на науката, техно-
логијата и информатиката, сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на сообраќојот и врските, со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на стопан-
ството, Сојузната дирекција за стоковни резерви, Народ-
ната банка на Југославија и Стопанската комора на Југо-
славија за средствата од посебните сметки од чл. 1, 2 и 3 
на овој закон водат книговодства и донесуваат завршни 
сметки за 1989 година. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
економските односи со странство, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на земјоделството, сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на науката, техно-
логијата и информатиката, сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на сообраќајот и врските, сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на стопан-
ството и Сојузната дирекција за стоковни резерви можат 
дел од работите што се однесуваат на евиденцијата за 
средствата на посебната сметка од чл. 1, 2 и 3 на овој за-
кон да и доверат на Службата на општественото книго-
водство на Југославија или на друга специјализирана ор-
ганизација. 

Надоместот за вршење на работите од став 2 на овој 
член се утврдува со договорот помеѓу сојузните органи на 
управата од тој став и извршителот на работите. 

Сообранието на СФРЈ ги потврдува завршните смет-
ки од став 1 на овој член. 

Член 9 
Приходите од царина, од посебната давачка за израм-

нување на даночното оптоварување на увезените стоки, од 
давачката за царинско евидентирање и од посебните да-
вачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
за стоки увезени до 31 декември 1989 година, што ќе се на-
платат од 1 док 31 јануари 1990 годиан, се уплатуваат во 
корист на посебните сметки од член 1 на овој закон за 1989 
година. 

Трошоци на платниот промет и другите трошоци на-
станати во врска со работењето со средствата за потреби-
те на стопанството што се утврдуваат со овој закон се по-
криваат од тие средства. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист СФРЈ“. 
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191. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и член 286 став 2 точ-

ка 4 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, како и на точка 3 потточка 2) од Амандма-
нот XL на Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 1 став 3 од Законот 
за обезбедувањето и користењето на средства на поттик-
нување на технолошкиот развој на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 84/81), Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 9 март 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. За поттикнување на технолошиот развој на Југо-

славија за 1989 година се утврдуваат средства во износ од 
407.400,000.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбе-
дат: 

а) од изворните приходи на федерацијата во височина 
од 0,08% на проценетиот општествен производ на вкупно-
то стопанство на Југославија за 1989 година, во износ од 
271.600,000.000 динари; 

б) од придонесот на републиките и на автономните 
покраини во височина од 0,04% од проценетиот општес-
твен производ на вкупното стопанство на Југославија за 
1989 година, во износ од 135.800,000.000 динари. 

3. Придонесот од то.чка 2 под б) на сваа одлука, по од-
делни републики и автономни покраини, изнесува: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Динари 
17.939,180.000 
7.360,360.000 

25.802,000.000 
30.038,960.000 
14.163,940.000 
3.069.080.000 

34.846,280.000 
2.580,200.000 

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

АС бр. 582 
9 март 1989 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ 
НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на надоместот за покритие на трошоците за утврдување 
на здравствената исправност на животните намирници и 
на предметите за општа употреба што се увезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79, 50/85 и 51/88) во точ-
ка 1 во одредбата под 2 бројот: „10.000" се заменува со 
бројот: „30.000". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „18.000" се заменува со 
бројот: „75.000". 

3. Во точка 3 бројот: "6.500" се заменува со бројот: 
„24.000". 

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

Е. п. бр. 102 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевнќ, с. р. 

193. 
Врз основа-на член 36 од Законот за основите на сис-

темот на стоковните резерви и за сојузните стоковни ре-
зерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84 и 34/86), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ИЗНОСОТ НА ДИНАР-
СКАТА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ДАДЕНИ 

НА ЗАЕМ ОД СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
1. Сојузната дирекција за стоковни резерви пресмету-

ва и наплатува камата на износот на динарската против-
вредност на стоките дадени на заем од сојузните стоковни 
резерви заради интервенција на пазарот, ако заемоприма-
чот како средство на обезбедување положи гаранција на 
банка, по стапка од 5% годишно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува на важи Одлуката за каматните стапки на из-
носот на динарската противвредност на стоките дадени на 
заем од сојузните стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 18/85). 

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

Е. п. бр. 113 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

192. 
Брз основа на член 21 став 2 од Законот за здравстве-

ната исправност на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78 
и 58/85), по прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

194. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот киомитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПА-
РИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА 
СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА 
СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И 
ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТО-

ПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток конечно се утврду-
ваат за 1988 година (во согласност со порастот на просеч-
ниот мессечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во 1988 година во однос на 1987 
година од 171,7%) и изнесуваат: 

1) личната инвалиднина: 
Група Динари 

. 1 718.540 
И 520.730 
II I 390.380 
I V - 290.940 
V 207.160 
VI 128.400 
VI I 86.870 
VII I 41.890 
I X 31.260 
X 21.130 

2) семејната инвалиднина и зголемената се-
мејна инвалиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот на ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) . . . 46.780 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како 
член на семејство на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 93.550 

- зголемената семејна инвалиднина 
(член 39 од Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци) 249.480 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен 616.000 
- за втор степен 473.880 
- за трет степен 331.750 

4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 207.870 
- за втор степен 158.650 
- за трет степен 102.180 
- за четврти степен 49.440 

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

Бр. 196 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

195. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, со Орден Бел орел со мечеви и со Златен медал 
на Облилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 

33/76,68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава ' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ПО ОСНОВ НА ОРДЕН НА 
НАРОДЕН ХЕРОЈ И ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА 

СО МЕЧЕВИ ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање по основ на Орден 

на народен херој и Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви за 
1989 година изнесува 590.900. динари. 

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

05/1 Бр. 197/1 
27 февруари 1989 година Претседател 
Белград н а Сојузниот комитет за 

прашања на борците и 
воените инвалиди, 

Милан Шешлија, с. р. 

196. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 194 Р , 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81. 
68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81. 
68/81, 25/85 и 75/83) и член 18 став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашање на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-

ЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 
1. Основот за определување на додатокот кон пензи-

јата според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941", Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој од 1 јануари 1989 година изнесува 501.080 дина-
ри. 

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

05/1 Бр. 199/1 
27 февруари 1989 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлнја, с. р. 

197. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за реше-
ните права на борците од Шпанската национал^ослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен мелел 
на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 
33/76,68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", НА БОРЦИ-
ТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-

ДЕН К А Р АЃ ОРЃ ЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за погреб на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1989 година изнесува 
1,418.170 динари. 

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

05/i Бр. 200/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО 
МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Во согласност со порастот на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1988 година во однос на4987 година од 
171,7%, конечно се утврдува височината на основот за оп-
ределување на постојаното месечно парично примање 
според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" и Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1988 
година во износ од 501.080 динари. 

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

05 Бр. 202/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

198. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ЗА 1988 

ГОДИНА 
1. Во согласност со порастот на просечниот месечен 

личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1988 година во однос на 1987 година од 
171,7%, конечно се утврдува височината на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток за 1988 година во износ 
од 501.080 динари. 

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

05 Бр. 201/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

199. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

200. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ 

ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Врз основа на порастот на просечниот месечен ли-

чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во 1988 година во однос на 1987 година од 
171,7%, конечно се утврдува височината на постојаното 
месечно парично примање според Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орденот на народен херој 
за 1988 година во износ од 501.080 динари. 

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

05 Бр. 203/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

201. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА ЛИЦА ОДЛИКУВА-
НИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1989 ГОДИ-

НА 
1. Надоместот на трошоците за погреб на лица одли-

кувани со Орден на народен херој во 1989 година изнесува 
до 2,363.610 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

05 Бр. 204/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

202. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашање на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
НООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање за закрепнување на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-
те од Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година за 1989 година изнесу-
ва 534.180 динари. 

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

05 Бр. 198/1 
27 февруари 1989 година 
Белград 

203. 
Врз основа на чл. 29 и 62 од Законот за признавање на 

новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-
ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски 
растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот 
комитет за земјоделство објавува 

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 
НА ПРИЗНАТИ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОР-
ТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во Списокот на признати новосоздадени домашни 
сорти земјоделски и шумски растенија во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 5/87, во Легендата на називите и седиштата на 
создавачот на сортата односно на подносителот на бара-
њето за признавање на сорта - Прилог 1, во редниот број 
53 во колона 3 зборовите: „ПИК Вуковар СОУР, РО По-
љопривреда, ООУР Ратарство, Дунавска 2, 56230 Бук-
вар“, се заменуваат со зборовите: „Пољопривредна стани-
ца Вуковар, Дунавска 2, 56230 Вуковар". 

Бр. 1405/3 
22 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

204. 
Врз основа на чл. 29 и 62 од Законот за признавање на 

новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-
ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски 
растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот 
комитет за земјоделство објавува 

ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ 
НА СТРАНСКИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ 
РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ 

ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во Списокот на странски сорти земјоделски и шум-

ски растенија за кои е одобрено воведување во производ-
ство во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/87), во Легендата на 
називите и седиштата на создавачот на сортата и поднесу-
вачот на барањето за одобрување воведување странска 
сорта во производство во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија - Прилог 1, во редниот број 9 во ко-
лона 3 зборовите: „ПИК Вуковар СОУР, FO Пољопривре-
да, ООУР Ратарство, Дунавска 2, 56230 Вуковар", се заме-
нуваат со зборовите: „Пољопривредна станица Вуковар, 
Дунавска 2, 56230 Вуковар". 

Во редниот број 32 во колона 3 зборовите: „ПИК Бу-
квар“, се заменуваат со зборовите: „Пољопривредна ста-
ница Вуковар". 

Бр. 1405/4 
22 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

205. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското смирување на 
воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 
74/87), Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борци,те и 

воените инвалиди, 
Иван Шешлнја, с. р. 
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на активните воени лица така што од 1 јануари 1989 годи-
на се зголемуваат за процентот за кој се зголемени лични-
те доходи на активните воени лица од соодветен чин, од-
носно класа. 

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесувањето на пое-
динечни решенија. 

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

Бр. 11-1 
9 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството, 

генерал-полковник во пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

206. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија и на други побарувања на Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 59/88, 66/88, 
72/88, 76/88 и 8/89) точката 4 се менува и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за март 1989 година изнесува 21,9% месечно“. 

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

О. бр. 23 
9 март 1989 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија 
Мшја Гаспар, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ГАБОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈ.АЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАБОН 

I 
Се отповикува 
Никола Шкрељи од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Габон. 

II 
Се назначува 
професор д-р Чедомир Штрбац, досегашен научен 

советник на Институтот за меѓународно работничко 
движење, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Габон. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
6 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздареанќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

176. Закон за привремени мерки за регулирање на 
курсните разлики и на каматите по девизните 
обврски кај Народната банка на Југославија - 413 

177. Закон за привремени мерки за претсметката на 
приходите и расходите за намирување на об-
врските на федерацијата спрема Народната 
банка на Југославија за 1989 година 414 

178. Закон за привремени мерки за измени и допол-
ненија на Законот за одлагање на враќањето на 
кредитите и другите плаќања на Овластените 
банки од територијата на СР Македонија, СР 
Црна Гора и САН Косово 415 

179. Закон за привремена мерка за измени и допол-
ненија на Законот за условите и начинот на 
обезбедување и користење на средствата за по-
критие на курсните разлики, каматите и други-
те трошоци настанати по основ на увозот на 
нафта и нафтени деривати од 1980 година и за 
покритие на курсните разлики за Југословен-
скиот нафтовод 9 415 

180. Закон за привремена претсметка на средствата 
за 1989 година за покритие на курсните разли-
ки, каматите и другите трошоци настанати по 
основ на увозот на нафта и нафтени деривати 
во периодот од 1980 година и за покритие на 
курсните разлики за Југословенскиот нафтовод 417 
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Страна 
181. Закон за привремени мерки за обезбедување 

средства за регрес на дел од каматата на кре-
дитите што во 1989 година се користат за на-
мени во рамките на селективната програма во 
земјоделството и за нивното користење 417 

182. Закон за утврдување на вкупниот обем на рас-
ходите на Буџетот на федерацијата за 1989 го-
дина 413 

183. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансирање на федерацијата 419 

184. Закон за привремена претсметка на приходите 
и расходите на курсните разлики по определе-
ни странски кредити за 1989 година 420 

185. Закон за привремени мерки за обезбедување на 
дел од средствата од примарната емисија зара-
ди временско премостување на притекувањето 
на средствата за отстранување на последиците 
од поплавите што во 1988 година го погодија 
подрачјето на Социјалистичка Република Ср-
бија 412 

186. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства за регрес за вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе ^ 421 

187. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување и користење на средствата за 
поттикнување на технолошкиот развој на Југо-
славија 422 

188. Закон за дополнение на Законот за утврдување 
на вкупниот износ на средствата за финансира-
ње на Програмата за техничко-технолошка мо-
дернизација на сојузните органи за периодот 
од 1987 до 1990 година 423 

189. Закон за измени и дополненија на Законот за 
кредитните односи со странство 423 

190. Закон за привремено утврдување на приходите 
на федерацијата што во 1989 година се корис-
тат за потребите на стопанството 427 

191. Одлука за утврдување на средствата за поттик-
нување на технолошкиот развој на Југославија 
за 1989 година 429 

192. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање надомест за покритие на 
трошоците за утврдување на здравствената ис-
правност на животните намирници и на пред-
метите за општа употреба што се увезуваат - 429 

193. Одлука за каматните стапки на износот на ди-
нарската противвредност на стоките дадени на 
заем од сојузните стоковни резерви - - , 429 

194. Наредба за конечно утврдување на месечните v 
парични износи на личната инвалиднина, се-
мејната инвалиднина и зголемената семејна 

Страна 
инвалиднина, додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток за 1988 година 429 

195. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање по основ на Орден 
на народен херој и орден Карагорѓева ѕвезда 
со мечеви за 1989 година 430 

196. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на додатокот кон пензија-
та од 1 јануари 1989 година 431 

197. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за погреб на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците 
од Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година и 
на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви за 1989 година 431. 

198. Наредба за конечно утврдување на основот за 
определување на боречкиот додаток за 1988 го-
дина 432 

199. Наредба за конечно утврдување на височината 
на основот за определување на постојаното ме-
сечно парично примање за 1988 година 432 

200. Наредба за конечно утврдување на височината 
на постојаното месечно парично примање за 
1988 година 432 

201. Наредба за утврдување на износот на надомес-
тот на трошоците за погреб на лицата одлику-
вани со Орден на народен херој во 1989 година 432 

202. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање за закрепнување на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 
и на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година за 1989 година 433 

203. Измена на Списокот на признати новосоздаде-
ни домашни сорти земјоделски и шумски рас-
тенија во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 433 

204. Измени на Списокот на странски сорти на зем-
јоделски и шумски растенија за кои е одобрено 
воведување во производство во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 433 

205. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 433 

206. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на други побарувања на Народната банка на 
Југославија 434 

Укази 434 
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