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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА БРУТО 

ЛИЧНИ ДОХОДИ 
Се прогласува Законот за привремено ограничување 

на располагањето со дел од општествените средства за 
бруто лични доходи, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година. 

П бр. 832 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ 

Член 1 
На основните и други организации на здружен труд и 

на нивните заедници, на договорните организации на 
здружен труд, на банките^ другите финансиски организа-
ции, на заедниците за осигурување на имоти и лица, на за-
едниците за реосигурување, на заедниците за ризици на 
осигурувањето и на заедниците за ризици на реосигурува-
њето, на земјоделските и другите задруги и на основните 
задружни организации во нивниот состав, на основните и 
работните организации на кооперанти и на другите фор-
ми на здружување на земјоделците или на други индиви-
дуални земјоделски производители, на стопанските комо-
ри и другите општи здруженија, на самоуправните инте-
ресни заедници и нивните сојузи, на месните заедници, ра-
ботните заедници, другите самоуправни организации и за-
едници и на нивните здруженија, на општествено-поли-
тичките организации и другите општествени организации, 
на општествено-политичките заедници и. нивните органи, 
организациите и фондовите, на другите државни органи и 
органите на општествената заедница и на другите општес-
твени правни лица (во натамошниот текст: корисници на 
општествени средства), привремено им се ограничува рас-
полагањето со дел од општествените средства за исплата 
на бруто лични доходи за 1988 година. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства може да распо-

лага со општествените средства за исплата на бруто лич-

ни доходи за 1988 година месечно во височина утврдена 
според самоуправниот општ акт за распоредување на до-
ходот и чистиот доход усогласен со самоуправната спо-
годба, општествениот договор и законот, така што тој из-
нос не може да биде поголем: 

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 годи-
на - од износот што ќе го утврди во височина на просечни-
от пресметан месечен бруто личен доход по работник спо-
ред периодичната пресметка за истиот период 1987 годи-
на, зголемен најмногу до 139%; 

ч ^а пресметковниот период јан^ари-септември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според периодичната пресметка за истиот период на 
1987 година, зголемен најмногу од 132%; 

3) за пресметковниот период јануари-декември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според завршната сметка за 1987 година, ЗЈолемен 
најмногу до 119%. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од овој 
член, корисникот на општествени средства распореден 
според Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите во областа 12-14 и за пресметковниот период ја-
нуари-јуни 1988 година, износот за исплата на бруто лич-
ните доходи го утврдува во согласност со одредбата на 
став 1 точка 2 од овој член. 

Корисникот на општествени средства од став 1 на 
овој член, што се наоѓа на територијата на републиката 
односно на автономната покраина во која во 1988 година 
дошло до побрзо зголемување на бруто личните доходи 
во однос на нето личните доходи, може својот пресметан 
бруто личен доход за соодветниот период на 1987 година 
до го коригира, заради споредливост, за коефициентот 
што се утврдува како однос на индексот на растежот на 
бруто личните и на чистите лични доходи на стопанството 
во републиката односно во автономната покраина за пре-
сметковниот период јануари-март 1988 година во однос 
на истиот период на 1987 година. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства што во перио-

дичната пресметка за периодот јануари-јуни 1987 година 
искажал загуба, а што во завршната сметка за 1987 година 
не искажал загуба во работењето и работи без загуби може 
да исплатува бруто лични доходи за 1988 година месечно, 
во височина утврдена според самоуправниот општ акт за 
распоредување на доходот и на чистиот доход усогласен 
со самоуправната спогодба, општествениот договор и со 
законот, а најмногу до просечниот месечен бруто личен 
доход пресметан по работник во соодветниот пресметко-
вен период на 1987 година на територијата на република-
та односно на автономната покраина во подгрупата, гру-
пата или гранката во која е распореден според Одлуката 
за единствената класификација на дејностите, зголемен во 
согласност со одредбите на чл. 2 до 4 од овој закон. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства од член 2 на 

овој закон може да одлучи исплатата на бруто личните до-
ходи да ја врши во износ што ќе го утврди во височина од 
80% на просечниот месечен бруто личен доход по работ-
ник кај тој корисник на општествени средства што го пре-
сметал за претходната година, зголемен за процентот на 

. растежот на просекот на трошоците на животот во пре-
сметковниот период во однос на просекот на трошоците 
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на животот во претходната година во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства кој за пресмет-

ковниот период од член 2 точ. 1 до 3 на овој закон оства-
рил стапка на акумулативноста поголема од стапката на 
акумулативноста што во истиот пресметковен период е 
остварена во истата или во сродна дејност - подгрупа, 
група, гранка или на ниво на стопанството во републиката 
односно во автономната покраина или во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, со која се споредува 
според општествениот договор односно самоуправната 
спогодба, може износот на средствата што ќе го утврди во 
согласност со чл. 2 до 4 од овој закон да го зголеми за де-
лот на разликата помеѓу делот на чистиот доход распоре-
ден за бруто лични доходи според самоуправниот општ 
акт и износот утврден во согласност со чл. 2 до 4 од овој 
закон. 

Делот на разликата од став 1 на овој член корисникот 
на општествени средства го утврдува во височина од 0,5% 
за секој процент на остварената стапка на акумулативнос-
та над остварената стапка на акумулативноста во подгру-
пата, групата, гранката или на ниво на стопанството во 
републиката односно автономната покраина или во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија со која се 
споредува според општествениот договор односно само-
управната спогодба, а најмногу до 50% од таа разлика. 

Член 6 
Корисникот на општествени средства што има непок-

риена загуба според завршната сметка за 1987 година ги 
исплатува бруто личните доходи во согласност со сојузни-
от закон со кој се уредува санацијата и престанокот на ор-
ганизациите на здружен труд, со тоа што тој износ не 
може да биде поголем: 

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 годи-
на - од износот што ќе го утврди во височина на просечни-
от пресметан месечен бруто личен доход по работник спо-
ред периодичната пресметка за истиот период на 1987 го-
дина, зголемен најмногу до 129%; 

2) за пресметковниот период јануари-септември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според периодичната пресметка за истиот период 1987 
година, зголемен најмногу до 122%; 

3) за пресметковниот период јануари-декември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според завршната сметка за 1987 година, зголемен нај-
многу до 109%. 

Корисникот на општествени средства што ќе ја по-
крие загубата според завршната сметка и ќе утврди дека 
работи без загуба ги исплатува бруто личните доходи во 
согласност со одредбите на чл. 2 до 5 од овој закон. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства што е неликви-

ден според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
санацијата и престанокот на организациите на здружен 
труд, има растројства во работењето односно што ќе ис-
каже загуба во работењето според периодичната пресмет-
ка, ги исплатува бруто личните доходи во согласност со 
сојузниот закон со кој се уредува санацијата и престано-
кот на организациите на здружен труд, со тоа што тој из-
нос не може да биде поголем: 

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 годи-
на - од износот што ќе го утврди во височина на просечни-
от пресметан месечен бруто личен доход по работник спо-
ред периодичната пресметка за истиот период на 1987 го-
дина, зголемен најмногу до 134%; 

2) за пресметковниот период јануари-септември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според периодична 1 а пресметка за истиот период на 
1987 година, зголемен најмногу до 127%; 

3) за пресметковниот период јануари - декември 1988 
година - од износот што ќе го утврди во височина на про-
сечниот пресметан месечен бруто личен доход по работ-
ник според завршната сметка за 1987 година зголемен нај-
многу до 114%. 

Корисникот на општествени средства кога ќе ја от-
страни неликвидноста, растројствата во работењето од-
носно кога ќе утврди дека работи без загуби, ги исплатува 
бруто личните доходи во согласност со одредбите на чл. 2 
до 5 од овој закон. 

Член 8 
По исклучок од одредбите на член 7 од овој закон, ко-

рисникот на општествени средства што ќе искаже загуба 
во работењето според периодичната пресметка, а што во 
завршната сметка за 1987 година не искажал загуба во ра-
ботењето и ако во првото полугодие на 1987 година оства-
рил помалку од 35% од вкупниот приход и корисниците на 
општествени средства чиишто цени на производи и услуги 
се на некоја од формите на непосредна контрола или се 
формираат врз основа на заедничките елементи и по 15 
мај 1988 година можат да исплатат бруто лични доходи во 
височина на просечниот пресметан месечен бруто личен 
доход по работник, за истиот пресметковен период на 
1987 година, зголемен најмногу до процентот од член 2 на 
овој закон, за соодветниот период. 

Член 9 
Корисникот на општествени средства од чл. 6 до 8 на 

овој закон може да одлучи исплатата на бруто личните до-
ходи да ја врши во износ што ќе го утврди во височина од 
70% на просечниот месечен бруто личен доход по работ-
ник кај тој корисник на општествени средства што го пре-
сметал за 1987 година, зголемен за процентот на растежот 
на просекот на трошоците на животот во пресметковниот 
период во однос на просекот на трошоците на животот 
1987 година во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства што почнува со 

работа по влегувањето во сила на овој закон и корисникот 
на општествени средства во основање, што за соодветни-
от пресметковен период во 1987 година нема податоци за 
пресметаните бруто лични доходи, може да располага со 
дел од општествените средства за исплата на бруто лични 
доходи до износот на просечниот месечен бруто личен до-
ход пресметан по работник во соодветниот пресметковен 
период на 1987 година на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина (во дејноста, подгрупата, 
групата или гранката) во која е распореден според Одлу-
ката за единствената класификација на дејностите, зголе-
мен во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 11 
Корисникот на општествени средства кој за 1988 го-

дина, до денот на влегувањето во сила на овој закон, ис-
платил бруто лични доходи над износот што ќе го утврди 
во согласност со чл. 2 до 4, и чл. 8 до 10 на овој закон, ќе ги 
намали бруто личните доходи до крајот на пресметковни-
от период за износот на повеќе исплатените бруто лични 
доходи. 

Член 12 
Корисникот на општествени средства од чл. 6 и 7 на 

овој закон кој за 1988 година, до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, Исплатил бруто лични доходи над из-
носот што ќе го утврди во височина на просечниот пре-
сметан месечен бруто личен доход по работник, според пе-
риодичната пресметка за периодот јануари - јуни 1987 го-
дина, зголемен за 139%, ќе ги намали бруто личните дохо-
ди до крајот на пресметковниот период за износот на по-
веќе исплатените бруто лични доходи. 

Член 13 
Корисникот на општествени средства кој, во соглас-

ност со овој закон ќе ги утврди средствата за исплата на 
чистиот личен доход по работник во износ помал од зага-
рантираниот чист личен доход, ги исплатува чистите лич-
ни доходи во височина на чистиот личен доход загаранти-
ран со закон. 

Член 14 
Основната организација односно работната заедница 

во состав на иста работна организација односно сложена 
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организација на здружен труд може износот на средствата 
за исплата на бруто лични доходи, што ќе го утврди во 
согласност со чл. 2 до 13 од овој закон, да го зголеми за из-
носот за кој другите основни организации односно работ-
ни заедници во составот на иста работна организација од-
носно сложена организација на здружен труд ќе го нама-
лат износот на средствата за исплата на бруто лични до-
ходи што ќе го утврдат во согласност со чл. 2 до 12 од овој 
закон. 

Член 15 
Одредбите на овој закон не се применуваат на испла-

тата на бруто личните доходи на работниците чиишто 
места на работа се во странство. 

Член 16 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на трудот, здравството и соци-
јалната политика, во рок од четири дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон ќе го пропише начинот на 
утврдување на бруто личниот доход, пресметката на сред-
ствата за исплата на бруто личните доходи и доставување-
то на пресметката до Службата на општественото книго-
водство. 

Член 17 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија ги утврдува и објавува во ^Службен лист на 
СФРЈ": 

1) стапката на акумулативноста на стопанството, 
гранката, групата и подгрупата на териториите на репуб-
ликите, автономните покраини и на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во пресметковните перио-
ди во 1988 година од член 5 на овој закон - во рок од 30 
дена од истекот на пропишаниот рок за поднесување на 
периодичната пресметка односно на завршната сметка; 

2) износот на просечниот месечен бруто личен доход 
по работник во подгрупата, групата или гранката на тери-
ториите на републиките и автономните покраини во 1987 
година од чл. 3 и 10 на овој закон - во рок од 15 дена за пе-
риодот јануари - јуни, во рок од 60 дена за периодите јану-
ари - септември и јануари - декември 1987 година, од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон; 

3) коефициентот на зголемувањето на бруто личните 
доходи од член 2 став 3 - во рок од четири дена од денот 
на објавувањето на прописот од член 16 на овој закон. 

Сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката, го утврдува и објавува до 10-ти во месецот про-
центот на растежот на просекот на трошоците на животот 
од чл. 4 и 9 на овој закон. 

Член 18 
Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства ако општествените средства за исплата на бруто 
лични доходи ги користи над износот што ќе го утврди 
според одредбите на чл. 2 до 15 од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 
динари и одговорното лице кај корисникот на општестве-
ни средства. 

За дејствието од'став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 
динари и одговорното лице во органот на општествено-
-политичката заедница или во друг државен орган. 

Член 19 
Со денот на влегување во сила на овој закон преста-

нува да важи Закрнот за привремено ограничување на рас-
полагањето со дел од општествените средства за потро-
шувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/87, 87/87 и 
24/88). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ". 

363. 
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 ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремено ограничување 

на располагањето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници од општествените дејности за потро-
шувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 го-
дина. 
П бр. 833 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИ-
ЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИ-

ЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 
ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и самоуправни-

те интересни заедници од општествените дејности можат 
да располагаат со дел од општествените средства за по-
трошувачка во периодот јануари-јуни, јануари-септември 
и јануари-декември 1988 година во износ на остварените 
средства во истиот период на 1987 година, зголемени нај-
многу: 

1) до 152,0% во периодот јануари-јуни; 
2) до 146,0% «о периодот јануари-септември; 
3) до 127,0% во периодот јануари-декември. 
Под остварени средства се подразбираат средствата 

примени од изворни приходи зголемени за намалување-
то на нето паричната актива односно намалени за зголе-
мувањето на нето паричната актива на корисниците на 
овие средства кај народните, основните и здружените бан-
ки. 

Ограничувањето од став 1 на овој член не се однесува 
на: придонесите на републиките и автономните покраини 
во буџетот на федерацијата и придонесите на републиките 
и автономните покраини за интервенции во стопанство-
то на ниво на федерацијата (регрес за вештачки ѓубрива, 
курсни разлики, камати на кредитите за намени во рамки-
те на селективната програма во земјоделството и средства 
за поттикнување на технолошкиот развој), на делот од 
средствата отстапени од основниот данок на промет на 
деривати на нафта на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, на средствата на општествено-политичките за-
едници за стоковни резерви и приходите на буџетите од 
средствата на населението. 

Член 2 
По исклучок од член 1 став 1 на овој закон, само-

управните интересни заедници за пензиско и инвалидско 
осигурување можат да располагаат со дел од општестве-
ните средства за потрошувачка во периодот јануари-јуни, 
јануари-септември и јануари-декември 1988 година во из-
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нос на остварените средства во истиот период на 1987 го-
дина, зголемени најмногу: 

1) до 156,0% во периодот јануари-јуни; 
2) до 148,0% во периодот јануари-септември; 
3) до 132,0% во периодот јануари-декември. 

Член 3 
По исклучок од член 1 став 1 на овој закон, федераци-

јата за потребите на буџетот и за потребите за интервен-
ции во стопанството на ниво на федерацијата може да рас-
полага со дел од општествените средства за потрошувач-
ка во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-
-декември 1988 година во износ на остварените изворни 
приходи и придонесите на републиките и автономните по-
краини во истиот период на 1987 година, зголемени нај-
многу: 

1) до 157,0% во периодот јануари-јуни; 
2) до 151,0% во периодот јануари-септември; . 
3) до 133,0% во периодот Јануари-декември. 
Општествено-политичките заедници, освен федераци-

јата, за интервенции во стопанството можат да располага-
ат со дел од општествените средства за потрошувачка во 
износ на остварените приходи во 1987 година што се еви-
дентирани кај Службата на општественото книговодство 
(Образец Б-2 колони 7, 8, 9 и 10), дел од приходите на ос-
новниот данок на промет на деривати на нафта, приходи-
те на општествено-политичките заедници за стоковни ре-
зерви и приходите на буџетите од средствата на населени-
ето, зголемени во согласност со стапките од став 1 на овој 
член. 

Член 4 
Под остварени средства од чл. 2 и 3 на овој закон се 

подразбираат остварените изворни приходи зголемени за 
намалувањето на нето паричната актива односно намале-
ни за зголемувањето на нето паричната актива на корис-
ниците на овие средства кај народните, основните и 
здружените банки. 

Нето паричната актива на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности може да биде поголема на ден 30 ју-
ни 1988 година за 24%, на ден 30 септември за 32% и на ден 
31 декември 1988 година за 70% во однос на состојбата на 
31 декември 1987 година. 

Под изворни приходи на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности, во смисла на овој закон, подраз-
бираат приходите од даноци, други давачки и придонеси 
што се утврдени со прописите на опшгествено-политички-
те заедници односно со одлуките на самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности и се уплатени 
на уплатните сметки што се водат кај Службата на оп-
штественото книговодство (Образец Б-2, с-ка 840 - При-
ходи на ОПЗ и с-ка 843 - Приходи на самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности). 

Нето парична актива, во смисла на овој закон, 
претставува разликата помеѓу депозитите и искористени-
те кредити на опш гествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности кај народните, основните и здружените банки. 

Член 5 
Во републиката односно во автономната покраина 

може да се утврди диференциран растеж на средствата за 
финансирање на општите општествени и заедничките по-
треби .по одделни намени и корисници, со тоа што вкупни-
от износ на тие средства не може да биде поголем од изно-
сот утврден според одредбите на член 1 од овој закон. 

Член 6 
Заради утврдување на делот од општествените сред-

ства чиешто располагање привремено се ограничува, оп-
штествено=попитичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници од општес1 вените дејности се должни на 
службата на општественото книговодство кај која се води 
нивната жиро-сметка да и достават податоци за периодот 
јануари - јуни до 5 јули 1988 ходина, за периодот јануари -
септември до 5 октомври 1988 година и за периодот јануа-
ри - декември 1988 година до 10 јануари 1989 година, како 
и податоци за односниот период на 1987 година. За корис-
ниците на средствата од член 3 став 2 на овој закон пода= 

тоци поднесува надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница со чии прописи се регулирани интервен-
циите во стопанството. За федерацијата податоци подне-
сува надлежниот орган односно организацијата на ниво 
на федерацијата во чија корист се уплатуваат приходите 
на федерацијата. 

Службата на општественото книговодство во рок од 
пет дена од рокот пропишан во став 1 на овој член ќе ги 
утврдува вишоците на приходите за секој корисник и ќе ги 
издвојува на посебна сметка и за тоа ќе го известува ко-
рисникот на средствата. 

На општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници од општествените дејности 
што нема да достават податоци во рокот од став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство нема да 
им ги пренесува приходите од уплатните сметки односно 
од проодните сметки на нивните жиро-сметки до доставу-
вањето на податоците. 

По исклучок од став 1 на овој член, општествено-по-
литичките заедници и самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности можат на Службата на оп-
штественото книговодство да и поднесуваат податоци ме-
сечно кумулативно до 5-ти во месецот за претходниот ме-
сец, заради утврдување на вишоците на приходите со при-
мена на дозволената стапка на растежот на односниот 
пресметковен период. 

Член 7 
Општествено-политичките заедници и самоуправни-

те интересни заедници од општествените дејности не 
можат да ги користат средствата издвоени на посебна 
сметка до крајот на периодот во кој ќе се утврди дека ви-
шоци не се остваруваат. 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересни заедници од општествените дејности ќе ги 
намалуваат стапките на даноците и придонесите од дохо-
дот на организациите на здружен труд и од личните дохо-
ди на работниците сразмерно со износот на издвоените 
средства, во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на 
вишоците на приходите, и тоа ако се тие издвоени сред-
ства над 3% од приходите остварени во тој период. 

Надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница односно на самоуправната интересна заедница од 
општествените дејности е должен да предложи намалува-
ње на стапките на даноците и придонесите од доходот и 
од личните доходи на работниците, согласно со одредбата 
на став 2 од овој член, во рок од 15 дена од денот на 
утврдувањето на вишоците на приходите. 

Ако општествено-политичката заедница односно са-
моуправната интересна заедница од општествените деј-
ности не ги намали стапките на даноците односно на при-
донесите од доходот и од личните доходи на работниците 
во рокот предвиден во одредбата на став 2 од овој член, 
службата на општественото книговодство нема да прене-
сува средства од уплатните сметки на нивните жиро-смет-
ки се до намалувањето на тие стапки. 

По исклучок од став 1 на овој член, собранието на оп-
штествено-политичката заедница односно собранието на 
самоуправната интересна заедница од општествените деј-
ности може да одлучи издвоените вишоци на приходите 
да им ги отстапи на други заедници до износот на помал-
ку ост варените приходи на тие заедници, а најмногу до до-
зволениот износ утврден со овој закон. 

Вишоците на приходите што ќе се утврдат според 
пресметката за периодот јануари-декември 1988 година се 
пренесуваат за потрошувачка на корисниците во 1989 го-
дина и се пресметуваат при утврдувањето на дозволеното 
ниво на потрошувачката во 1989 година. 

Член 8 
Одговорното лице во општествено-политичката заед-

ница и во самоуправната интересна заедница на општес-
твените дејности од чл. 1 и 2 на овој закон не може да из-
дава налози за исплати над лимитите утврдени во тие чле-
нови. 

Член 9 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите ќе го пропише, 
во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, начинот на утврдување на дозволеното ниво на 
средствата за потрошувачка, пресметката на вишоците на 



Недела, 15 мај 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 31 - Страна 825 

приходите и доставувањето на пресметката до Службата 
на општественото книговодство. 

Член 10 
Со парична казна од 7,000.000 до 45,000.000 динари 

Се казни за стопански престап самоуправната интересна 
заедница од општествените дејности ако не ги намали 
стапките на придонесите од доходот и од личните доходи 
на работниците во рок од 30 дена од денот на утврдување-
то на вишоците на приходите за односниот период (член 7 
став 2). 

Со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари ке се 
казни за стопански престап одговорното лице во самоуп-
равната интересна заедница од општествените дејности 
ако не предложи намалување на стапката.на придонесите 
од доходот и од личните доходи на работниците во рок од 
15 дена од денот на утврдувањето на вишоците на прихо-
дите (член 7 став 3). 

Член 11 
Со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари ке се 

казни за стопански престап одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница ако не предложи 
намалување на стапките на даноците од доходот и од лич-
ните доходи на работниците, во рок од 15 дена од денот на 
утврдувањето на вишоците на приходите (член 7 став 3). 

Член 12 
Со парична казна од 200.000 до 4,500.000 динари ке се 

казни за прекршок самоуправната интересна заедница од 
општествените дејности ако, во рокот од член 6 став 1 на 
бвој закон, не достави пресметка на средствата до Служба-
та на општественото книговодство. 

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ке се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во самоуправната интересна заедница од општестве-
ните дејности. 

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ке се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница. 

Член 13 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ^е се 

казни за прекршок одговорното лице во самоуправната 
интересна заедница од општествените дејности ако издаде 
налог со кој се зголемуваат расходите над дозволените 
рамки (член 8). 

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари се 
казни и одговорното лице во општествено-политичката 
заедница за дејствие од став 1 на овој член. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуцравните ин-
тересовни заедници од општествените дејности за потро-
шувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
75/87, 87/87 и 24/88). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

364. 
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 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 14 мај 1988 година. 

П бр. 835 
14 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Л&зар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, 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 и 10/88) 
во член 28 став 2 точка 3 по зборот: „производи" се дода-
ваат зборовите: „и услуги". 

Член 2 
Во член 33 став 1 се менува и гласи: 
„На федерацијата и припагаат 75% од наплатениот 

приход од основниот данок на промет на производи и 25% 
од приходите од основниот данок на надомести за услуги 
утврдени со сојузен закон.". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Износот на приходите од основниот данок на про-

мет на производи и услуги утврдени со сојузен закон, на-
платени во процентите утврдени во став 1 на овој член, 
надлежната служба на општественото книговодство го уп-
латува во корист на буцетот на федерацијата.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ке се приме-
нува од 1 јануари 1989 година. 

365. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕ-
ДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за задолжување во странство 

за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кре-
дити во периодот од 1988 до 1996 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 14 мај 1988 година. 

П бр. 836 
14 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ,* 
д-р Марјан Рожич, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАН-
СИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИС-

КИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 
ГОДИНА 

Член 1 
Заради одржување на ликвидноста на Југославија во 

плаќањата спрема странство и остварување зголемен из-
воз на конвертибилното подрачје и остварување на целите 
од Програмата за консолидација на надворешната за-
долженост, Народната банка на Југославија и банките ов-
ластени за работи со странство (во натамошниот текст: 
овластените банки) можат во периодот од 1988 до 1996 го-
дина да земаат во странство кредити со рок на враќање 
подолг од една година, а Народната банка на Југославија 
може да дава и гаранции и супергаранции за кредитите 
што ги земаат овластените банки во согланост со овој за-
кон, до вкупен износ од 11.250 милиони САД долари. 

Член 2 
Кредитите од член 1 на овој закон опфаќаат: 
1) нови финансиски кредити до износ од 950 милиони 

САД долари, и тоа: 
- кредит до износ од 300 милиони САД долари спо-

ред Договорот за трговско и депозитно олеснение со 
странските комерцијални банки; 

- кредит до износ од 150 милиони САД долари од 
Светската банка за структурно приспособување; 

- кредит до износ од 500 милиони САД долари спо-
ред договорите за финансиски кредити со владите - дове-
рители на СФРЈ; 

2) кредити за рефинансирање односно репрограмира-
ње на обврските по кредитите од владите - доверители на 
СФРЈ до износ од 3.200 милиони САД долари; 

3) кредити за рефинансирање на обврските по креди-
тите од странските комерцијални банки до износ од 7.100 
милиони САД долари. 

Член 3 
Кредитите од член 2 на овој закон ги склучуваат На-

родната банка на Југославија и овластените банки, и тоа: 
- кредитот од точка 1) алинеја 1 - Народната банка 

на Југославија солидарно со овластените банки, во соглас-
ност со сојузниот закон; 

- кредитот од точка 1) алинеја 3 - Народната банка 
на Југославија, освен ако владата на определена земја -
доверител на СФРЈ овој кредит или дел од овој кредит го 
одобрува по пат на припишување камата на обврските 
што се рефинансираат или репрограмираат, во кој случај 
се задолжуваат Народната банка на Југославија и овласте-
ните банки сразмерно со својот дел од каматата, која на 
тој начин се рефинансира или репрограмира; 

- кредитите од точка 2) - Народната банка на Југо-
славија односно овластените банки кои, како застапници 
за плаќањата по кредитите за рефинансирање односно 
репрограмирање на обврските со одделни влади - довери-
тели на СФРЈ ќе ги определи Сојузниот извршен совет; 

- кредитите од точка 3) - Народната банка н^ Југо-
славија солидарно со овластените банки, во согласност со 
сојузниот закон. 

Член 4 
Народната банка на Југославија и овластените банки 

учествуваат во вкупниот износ на кредитот на странските 
комерцијални банки од член 2 точка 1 алинеја 1 од овој за-
кон, срзамерно со нивното учество во обврските што се ре-
финансираат односно репрограмираат, во согласност со 
договорот што го склучуваат. 

Кредитот од став 1 на овој член се повлекува преку 
сметката на Народната банка на Југославија во странство. 

За девизниот износ на кредитот од став 1 на овој член 
Народната банка на Југославија им исплатува динарска 
противвредност на овластените банки, и тоа за полн износ 
на учеството на секоја овластена банка во кредитот, при-
менувајќи го курсот на денот на користењето на кредитот. 
Обврските по кредитот од став 1 на овој член ги извршува-
ат обврзниците на кредитот од истиот став со пренос на 
девизните средства или со уплата на динарската против-
вредност по курсот на денот на извршувањето на обврска-
та. 

Член 5 
Кредитите од владите - доверители од член 2 точка 

1) алинеја 3 од овој закон ги зема Народната банка на Ју-
гославија, освен ако владата на определена земја - довери-
тел на СФРЈ го одобрува кредитот по пат на припишува-
ње камата на обврските што се рефинансираат или реп-
рограмираат. 

Член 6 
Девизите од кредитот од член 2 точка 1) алинеи 1 и 3 

на овој закон, Народната банка на Југославија ги користи 
за интервенции на Меѓубанкарскиот состанок на единстве-
ниот девизен пазар заради урамнотежување на легитимна-
та побарувачка со понудата, како и за зголемување на де-
визните резерви. 

Член 7 
Народната банка на Југославија и овластените банки 

го користат вкупниот износ на кредитот за рефинансира-
ње односно репрограмирање на обврските од член 2 точ. 
2) и 3) на овој закон сразмерно со учеството во обврските 
што се рефинансираат односно репрограмираат. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

366. 
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 ГАРАНЦИЈА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВО-
РОТ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ 
ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО, КАКО ДОЛЖНИЦИ И 
ЗАСТАПНИЦИ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ И СТРАНСКИТЕ 

КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ КАКО ДОВЕРИТЕЛИ 
Се прогласува Законот за гарнација на федерацијата 

за обврските по Договорот за рефинансирање помеѓу На-
родната банка на Југославија и банките овластени за рабо-
ти со странство, како должници и застапници на доверите-
лите и странските комерцијални банки како доверители, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година. 

П бр. 837 
14 мај 1988 година 
Белград Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И БАНКИТЕ 
ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ ВО СТРАНСТВО, КАКО 
ДОЛЖНИЦИ И ЗАСТАПНИЦИ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ 

И СТРАНСКИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ КАКО 
ДОВЕРИТЕЛИ 

Член 1 
Федерацијата ги презема обврските како гарант по 

Договорот за рефинансирање помеѓу Народната банка на 
Југославија и банките овластени за работи со странство 
како должници и застапници на доверителите и странски-
те комерцијални банки, како доверители до износот од 
7.100,000.000 САД долари, чијашто динарска противвред-
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ност изнесува 10,650.000,000.000 динари која се зголемува 
за износот на каматата и трошоците на кредитот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој чле^ ќе се зголе-
ми односно намали за износот на курсната разлика, ако се 
промени курсот на валутата врз основа на која е утврдена 
височината на кредитот. 

Член 2 
Гаранцијата на федерацијата од член 1 на овој закон 

се дава под следните услови: 
1) Со Договорот од член 1 на овој закон да е предви-

дено дадениот кредит во износ од 7.100,000.000 САД дола-
ри да се користи за рефинансирање на втасувањето на 
главницата во периодот од 1987 до 1996 година по средно-
рочните и долгорочните кредити на Народната банка на 
Југославија и на банките од тој член; 

2) на време од 18 години; 
3) со променлива каматна стапка, зголемена за 

13/16%; 
4) со почек од 6 години. 

Член 3 
Народната банка на Југославија и банките овластени 

за работи со странство се должни навремено да ги из-
вршуваат обврските преземени со Договорот од член 1 на 
овој закон. 

Народната банка на Југославија како застапник на 
должниците ќе ги врши плаќањата спрема странство во 
врска со реализацијата на кредитот од член 1 на овој за-
кон. 

Банките овластени за работи со странство се должни 
по барање и за рокот од повикувањето за плаќање на На-
родната банка на Југославија да го пренесат на сметките 
на Народната банка на Југославија соодветниот девизен 
износ на обврските по кредитот, сразмерно со обемот на 
кредитот за рефинансирање што го склучиле. 

Член 4 
Ако банката овластена за работи со странство не ги 

пренесе девизите на сметката на Народната банка на Југо-
славија во согласност со став 3 член 3 од овој закон, на-
родната банка на Југославија ќе ја блокира жиро-сметката 
и другите сметки на банката овластена за работи со стран-
ство до намирувањето на обврските во девизи. 

Ако банката овластена за работи со странство не из-
врши пренос на девизите на сметката на Народната банка 
на Југославија во рок од десет дена од денот на намирува-
њето на обврската спрема странство, Народната банка на 
Југославија ќе го извести за тоа сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите е должен во рок 
од Два дена од денот на добиениот извештај од став 2 на 
овој член да издаде налог до Службата на општственото 
книговодство врз товар на приходите на федерацијата да' 
ја пренесе врз Народната банка на Југославија динарската 
противвредност на платената обврска во девизи заедно со 
затезната камата што се пресметува од денот на изврше-
ното плаќање до денот на преносот. 

Во случајот од став 3 на овој член федерацијата ќе ја 
наплати од републиката односно од автономната покраи-
на на чија територија е корисникот на кредитот (организа-
цијата на здружен труд и друга самоуправна организација 
и заедница и орган) динарската противвредност на нами-
рената обврска, како и затезната камата и другите трошо-
ци настанати од датумот на плаќањето спрема странство 
до датумот на намирувањето на обврската од страна на 
корисникот. 

Ако републиката односно автономната покраина во 
рок од 15 дена од денот кога и е соопштено дека федераци-
јата ги извршила обврските од член 1 на овој закон, не го 
пренесе соодветниот износ на средствата врз федерација-
та, Службата на општественото книговодство по налог од 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите ќе го пренесе во ко-
рист на федерацијата соодветниот износ на средствата од 
приходите на републиката односно на автономната покра-
ина. 

Ако републиката односно автономната покраина од 
своите приходи го пренесе во буцетот на федерацијата со-
одветниот износ на средствата според став 5 од овој член, 
службата на општественото книговодство на републиката 

односно на автономната покраина ќе ги пренесе, по налог 
од републичкиот односно покраинскиот функционер кој 
раководи со републичкиот односно покраинскиот орган 
надлежен за работи на финансиите, во корист на сметките 
на буџетските приходи на републиката односно на авто-
номната покраина, динарските средства во височина на 
извршеното плаќање од буџетот на републиката односно 
на автономната покраина зголемено за пресметаните ка-
мати и трошоци, од сметките на овластената банка - га-
рант односно на организацијата на здружен труд и друга 
самоуправна организација и заедница - корисник на кре-
дитот. 

Член 5 
Текстот на гаранцијата на федерацијата кој ќе го ут-

врди Сојузниот извршен совет го потпишува функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

367. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

личтичка 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 ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 
мај 1988 година 
П бр. 839 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

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

ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за вкупниот приход и доходот (^Службен 

лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87) во член 40а 
точка 2 на крајот, точката се заменува со точка и запирка 
и се додава точка 3, која гласи: 

,,3) месечната отапка на растежот на цените на мало 
од која се изведува годишната стапка од точка 2 на овој 
член." 

Член 2 
Во член 107 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„ По исклучок од одредбите на член 28а став 3 и на 

член 286 од овој закон, банките и другите финансиски ор-
ганизации: 

1) не вршат припишување на главницата на ревало-
ризационио г дел од каматата по кредитите со рок на враќ-
ање до една година и по депозитите по видување и ороче-
ните депозити со рок пократок од три месеци; 

2) по кредитите со рок на враќање подолг од една го-
дина и орочените депозити со рок од три и повеќе месеци, 
ако по овие кредити и депозити е договорена полна рева-
лоризација, вршат ревалоризација на крајот на секој ме-
сец со стапката на растежот на цените на мало остварена 

* 
V 
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во тој месец и ја припишуваат на главницата, а каматата 
ја пресметуваат на ревалоризираната главница." 

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8. 

Член 3 
Во член 107а по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на член 28а став 3 и на 

член 286 од овој закон, Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ревалоризација на сите динарски 
пласмани, без оглед на рокот на втасување, вршат на на-
чинот определен во член 107 став 5 точка 1 од овој закон 
за кредитите со рок на враќање до една година." 

Досегашниот став 7 станува став 8. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се применува од 16 мај 
1988 година. 

368. 
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 ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 го-
дина. 
П бр. 840 
14 мај 1988 година Претседател 
Белград н а Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услуги во 

прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 
23/82, 15/83, 66/83, 71/84, ,39/85, 11/86, 21/87, 10/88 и 
27/88), по член 38 се додава нов член 38а кој гласи: 

„Член 38а 
Основен данок на надомести за услуги може да се во-

веде на игри на среќа, освен на лотарија (редовна, вонред-
на, експрес и инстант), лото и спортска прогноза што ги 
приредуваат организациите на здружен труд на Заедница-
та на лотариските организации на Југославија, и на надо-
мести од определени транспортни услуги што ги вршат 
граѓани односно странски физички и правни лица." 

Член 2 
Во член 40 точка 7 се менува и гласи: 
„7) надомести за приредување игри на среќа - лота-

рија (редовна, вонредна, експрес и инстант), лото и спорт-
ска прогноза што ги приредуваат организациите на 
здружен труд на Заедницата на лотариските организации 
на Југославија;". 

Во точка 9, на крајот, точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„10) надомести од приредување игри на среќа на кои 
со Тарифата на основниот данок на надомести за услуги е 

пропишано плаќање на основен данок на надомести за ус-
луги; 

И) надомести од вршење превоз на патници и стоки 
за кои со Тарифата на основниот данок на надомести за 
услуги е пропишано плаќање на основен данок на надо-
мести за услуги.". 

Член 3 
Во член 52 став 1 точка 3, на крајот точката се заме-

нува со точка и запирка и се додава точка 4, која гласи: 
„4) ако приредува игри на среќа без одобрение од 

надлежниот орган (тар. број 1 од Тарифата на основниот 
данок на надомести за услуги)." 

Член 4 
Во член 53 став 1 точка 7 на крајот, точката се заме-

нува со точка и запирка и се додава точка 8, која гласи: 
„8) ако приредуваат игри на среќа без одобрение од 

надлежниот ораган (тар. број 1 од Тарифата на основниот 
данок на надомести за услуги)." 

Член 5 
По тар. број 14 се додава нова тарифа, која гласи: 
„Тарифа на основниот данок на надомести за услуги 

Tap. број 1 
На надоместите остварени од приредување игри на 

среќа и посебни игри на среќа од овој тарифен број се пла-
ќа основен данок на надомести за услуги, и тоа: 

1) на игри на среќа (автомати на ковани пари, 
жетони и ел.), освен лотарија (редовна, вонредна, 
експрес и инстант), лото и спортска прогноза што 
ги приредуваат организациите на здружен труд на 
Заедницата на лотариските организации на Југосла-
вија, по стапка од 15% 

2) на посебни игри на среќа (roulette, trente et 
guarante, baccara, shemin de fer и ел.), по стапка од . . . 20%. 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник по овој тарифен број е приреду-

вачот на игри на среќа - корисник на општествени сред-
ства или поединец кој има одобрение од надлежниот ор-
ган за приредување игри на среќа. Надлежниот орган за 
давање одобрение за приредување игри на среќа за издаде-
ното одобрение писмено го известува сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, кој води по-
себен регистар на таквите даночни обврзници. 

2. Даночната основица по овој тар. број ја сочинува 
вкупната вредност на примените уплати за учество во иг-
рите на среќа, по одбивањето на добивките на играчите. За 
секоја игра на среќа посебно се утврдува даночната осно-
вица. 

3. Приредувачот на игри на среќа ги пресметува и 
плаќа аконтациите на даноците според месечната пре-
сметка до седми во месецот за претходниот месец. 

4. Со пропис донесен врз основа на член 58 од овој за-
кон поблиску се пропишува начинот на спроведување на 
одредбите на овој тар. број. 

Tap. број 2 
1. На надоместите што поединец ќе ги оствари 

со превоз на патници и стоки со моторно возило, 
пловен објект или воздухоплов на територијата на 
Југославија, се плаќа основен данок на надомести 
за услуги по стапка од 5%. 

2. На надоместите остварени од услуги на пре-
воз на патници и стоки во меѓународниот друмски, 
поморски, речен и воздушен сообраќај, со поаѓа-
лиште на територијата на Југославија, странското 
лице плаќа основен данок на надомести за услуги, 
по стапка од 5%. 

Странското лице од став 1 на оваа точка плаќа данок 
под услов на реципроцитет. 

Забелешка: 
1. Под даночен обврзник од точка 1 на овој тар. број 

се подразбира поединец кој има одобрение од надлежниот 
орган за вршење превозничка дејност. 

2. Под даночен обврзник од точка 2 на овој тар. број 
се подразбира странско лице што остварува приход по ос-
нова на вршење превоз на патници и стоки во меѓународ-
ниот друмски, поморски, речен и воздушен сообраќај со 
поаѓалиште на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 
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3. Данокот според точка 1 на овој тар. број се плаќа и 
на надомести за услуги на превоз што самостоен превоз-
ник или други граѓани ги вршат во рамките на коопераци-
ја или друга форма на деловнб-техничка соработка со за-
наетчиски задруги или други корисници на општествени 
средства. 

4. Даночната основица за плаќање данок според точ-
ка 2 на овој тар. број ја сочинува приходот по основа на 
надоместот за извршени превознички услуги во кој не е за-
сметан основниот данок на надомести за услуги. 

Реципроцитетот во смисла" на точка 2 од овој тар. 
број во однос на одделни земји го утврдува со своја одлу-
ка Сојузниот извршен совет. 

5. Начинот на утврдување на даночната основица и 
на плаќање данок по овој тар. број се утврдува со пропис 
донесен врз основа на член 58 од овој закон. 

Член 6 
Приредувачот на игри на среќа од тар. број 1 на Та-

рифата на основниот данок на надомести за услуги кој до 
денот на влегувањето во сила на одредбите на овој тар 
број имал одобрение од надлежниот орган за приредување 
игри на среќа е должен во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, во согласност со одред-
бата на точка 1 од забелешката кон тој тарифен број, да 
достави копија на одобрението за вршење таква дејност 
до Сојузниот секретаријат за финансии заради упис во ре-
гистарот на даночните обврзници што приредуваат игри 
на среќа од овој тар. број. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од' денот на 

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

369. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 

став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем (^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЦЕЛИТЕ Л ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика в^ 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87) точка 2 се менува и гласи: 

„2. За остварување на целите од точка 1 на оваа одлу-
ка, Народната банка на Југославија ќе обезбеди растежот 
на нето домашната актива на сите банки да изнесува во 
периодот јануари-јуни најмногу 11,6%, во периодот јануа-
ри-септември најмногу 16,4% и во периодот јануари-де-
кември 1988 година најмногу 25,5%, во однос на состојбата 
на 31 декември 1987 година." 

2. Точка 3 се брише. 
3. Во точка 4 по зборот: ѓубрива" се додаваат зборо-

вите: „и залихи на јаглен". Се додава нова реченица, која 
гласи: „По исклучок, примарната емисија ќе се користи и 
за кредитирање на увозот на јаглен за коксирање, увозот 
на старо железо, ел абови, нафта и природен гас од земјите 
со кои е договорен клириншки начин на плаќање, и тоа са-
мо заради намалување на побарувачкото салдо во разме-
ната со тие земји.". 

4. Во точка 7 став 2 бројот: „10" се заменува со бро-
јот: „9". 

5. Точка 9 се менува и гласи: 
„9. Во согласност со определувањата во Општестве-

ниот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 го-
дина, ќе се продолжи со водењето на политиката на реал-
но позитивни каматни стапки. 

Каматните стапки ќе се усогласуваат месечно врз ос-
нова на растежот на цените на мало. 

Каматните стапки на динарските депозити орочени 
на три месеци и на повеќе месеци и на кредитите одобрени 
со рок подолг од една година ќе се усогласуваат така што 
на крајот на секој месец депозитите и кредитите ќе се ин-
дексираат со примена на индексот на растежот на цените 
на мало во тој месец, со тоа што индексација нема да се 
применува врз кредитите кои, во согласност со прописите, 
се одобрени по фиксни каматни стапки. 

Реално позитивната камата на депозитите од став 3 
на ова точка се пресметува месечно на индексираната ос-
новица и и се припишува на таа основица, а на кредитите 
од истиот став се пресметува месечно и посебно се евиден-
тира во билансот на банката. 

Реално позитивните каматни стапки на динарските 
депозити од став 3 на оваа точка ќе изнесуваат најмалку 5 
проценти годишно, со тоа што ќе се применува соодветна 
поголема стапка на депозитите со подолг рок на орочува-
ње. 

На депозитите по видување и на депозитите орочени 
до три месеци, како и на краткорочните кредити одобрени 
со рок на враќање до една година не се применува систе-
мот на индексација од став 3 на оваа точка. 

На депозитите орочени на еден месец каматната 
стапка се утврдува најмалку во височина на стапката на 
растежот на цените на мало во претходниот месец. 

Каматната стапка на банката на определени депози-
ти ќе биде единствена, без оглед на тоа кој е депонент. 

На девизните депозити на граѓаните и на девизните 
штедни влогови банките ќе плаќаат камата по каматните 
стапки во земјата на домицилната валута, зголемени нај-
малку за 2 процентни поена за депозитите и штедните 
влогови по видување и најмалку за 4 процентни поени за 
орочените депозити и штедни влогови. 

На депозитите кај Народната банка на Југославија, 
на пласманите од примарната емисија и на другите поба-
рувања на Народната банка на Југославија не се примену-
ва системот на индексација во смисла на став 3 од оваа 
точка. Кредитите од примарната емисија што се одобрени 
со рок подолг од една година се сметаат, во смисла на 
оваа одредба, како краткорочни кредити и на нив не се 
применува системот на индексација. 

Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја ќе се утврдува секој месец во номинален годишен износ. 
Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе 
биде поголема од стапката на растежот на цените на мало 
во претходниот месец подигната на годишно ниво, со тоа 
што есконтната стапка на Народната банка на Југославија 
ќе се формира во зависност од побарувачката на кредити. 

Каматата на сите пласмани од примарната емисија и 
на другите побарувања на Народната банка на Југослави-
ја се пресметува и плаќа по есконтната стапка на Народ-
ната банка на Југославија. 

По исклучок од одредбата на став 12 од оваа точка, 
каматните стапки на пласманите од примарната емисија 
за определени приоритетни намени ќе се утврдуваат дифе-
ренцирано на пониско ниво со однос на есконтната стап-
ка, и тоа: 

1) на кредитите за производство, залихи и резерви на 
пченица, пченка, шеќерна репа и шеќер, маслодајни култу-
ри (вклучувајќи ја и сојата) и на сурово масло, оризова ар-
па и ориз, тутун и за производство и залихи на вештачки 
ѓубрива - во височина од 65% од есконтната стапка; 

2) на кредитите за организирано гоење на добиток 
(говеда, свињи и овци), живина и риби, за производство на 
млеко и млечни преработки од домашно произврдство 
(вклучувајќи го и млекото во прав) и за одгледување на ра-
сен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи 
и овци) - во височина од 55% од есконтната стапка; 

3) на другите кредити за намените во земјоделството 
- во височина од 75% од ексо итната стапка; 

4) на кредитите за извоз на стоки и услуги и за произ-
водство и подготвување на стоки и услуги за извоз - во ви-
сочина од 75% од есконтната стапка, и тоа само во перио-
дот од 1 јануари до 31 мај 1988 година. 

На износот на кредитите од примарната емисија и на 
кредитите на банките што банките и другите корисници 
на општествени средства не ги вратиле во договорениот 
рок или што се користат спротивно на прописите односно 
ненаменски, се плаќа камата по стапка која е за 50% пого-
лема од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 
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Народната банка на Југославија ќе пропише што Се 
смета како ненаменско користење на кредитите од став 14 
на оваа точка." 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 436 
14 мај 1988 година 
Белград Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

370. 
Врз основа на член 288 точка 1. и член 309 став 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Собранието на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија се избира Душан Попов-
ски, делегат во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 455 
15 мај 1988 година 
Белград Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Ќурпејовиќ е. р. 
Драшко Поповиќ е. р. 

371. 
Врз основа на член 581 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 
мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРА-

НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија има еден потпретседател. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 456/1 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ, е. р. 
Драшко Поповиќ, е. р. 

372. 
Врз основа на член 288 точка 1 и член 369 став 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог на Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се избира Спасое Ме-
деница, делегат во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 456 
15 мај година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ, е. р. 
Драшко Поповиќ, е. р. 

373. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
Од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОЃ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Сојузниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија се из-
бира Стјепан Новаковиќ, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 457 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

374. 
Врз оснбва на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
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избира Јоже Маролт, делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 458 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

375. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Соборот на републиките и покраи-

ните на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се избира Абаз Казази, делегат во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 459 , 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

376. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се избира Миодраг Вељковиќ, деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 460 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

377. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Уставниот суд на Југославија се из-

бира д-р Бранислав Ивановиќ, судија на Уставниот суд на 
Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 451 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ е. р. 
Драшко Поповиќ е. р. 

378. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
За судија на Уставниот суд на Југославија се избира 

д-р Бранислав Ивановиќ, редовен професор на Правниот 
факултет во Титоград и досегашен претседател на Устав-
ниот суд на СР Црна Гора. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 450 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор 

и покраините, Омер Курпејовиќ е. р. 
Драшко Поповиќ е. р. 

379. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, на предлог 
од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз осно-
ва на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 
мај 1988 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИ КОМИТЕТИ И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕ-

ТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗЕН КОМИТЕТ 

I 
1. Се разрешува од должноста сојузен секретар за 

надворешна трговија Ненад Крекиќ, поради укинување и 
престанување на работата на Сојузниот Секретаријат за 
надворешна трговија. 

2. Се разрешува од должноста сојузен секретар за па-
зар и општи стопански работи д-р Александар Донев, по-
ради укинување и престанување на работата на Сојузниот 
секретаријат за пазар и општи стопански работи. 

3. Се разрешува од должноста сојузен секретар за 
правосудство и организација на сојузната управа д-р Пе-
тар Вајовиќ, поради укинување и престанување на работа-
та на Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа. 

4. Се разрешува од должноста претседател на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија д-р Андреј Оц-
вирк, поради укинување и престанување на работата на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. 

5. Се разрешува од должноста претседател на Сојуз-
ниот комитет за законодавство д-р Лојзе Уде, поради уки-
нување и престанување на работата на Сојузниот комитет 
за законодавство. 

II 
1. Се разрешува од должноста сојузен секретар за на-

родна одбрана адмиралот на флота Бранко Мамула, по 
силата на законот, поради престанување на активната вое-
на служба. 

2. Се разрешува од должноста претседател на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
Илија Бакиќ, на лично барање. 

III 
1. За сојузен секретар за народна одбрана се именува 

Вељко Кадиевиќ, генерал-полковник на ЈНА, досегашен 
заменик на сојузниот секретар за народна одбрана. 

2. За сојузен секретар за економски односи со стран-
ство се именува Ненад Крекиќ, досегашен сојузен секре-
тар за надворешна трговија. 

3. За сојузен секретар за законодавство, правосудство 
и управа се именува д-р Петар Вајовиќ, досегашен сојузен 
секретар за правосудство и организација на сојузната уп-
рава. 

4. За претседател на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди се именува м-р Милан 
Шешлија. 

Собрание на СФРЈ ' 
АС бр 461 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ е. р. 
Драшко Поповиќ е. р. 

380. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, на предлог 
од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз осно-
ва на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 
мај 1988 година и на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 15 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИ СЕК-
РЕТАРИ И ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СО-
ЈУЗНИ КОМИТЕТИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 

НА СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР 
I 

1. Се разрешува од должноста заменик на сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи Драган Мозе-
тич, поради укинување и престанување на работата на Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи. 

2. Се разрешува од должноста заменик на сојузниот 
секретар за правосудство и организација на сојузната уп-
рава Светозар Зечар, поради укинување и престанување 
на работата на Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа. 

И 
1. Се разрешува од должноста заменик на претседате-

лот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
проф. д-р инж. Миленко Шарац, поради укинување и пре-
станување на работата на Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија. 

2. Се разрешува од должноста заменик на претседате-
лот на Сојузниот комитет за законодавство Миодраг Ган-
иов, поради укинување и престанување на работата на Со-
јузниот комитет за законодавство. 

III 
За заменик на сојузниот секретар за стопанство се 

именува проф. д-р инж. Миленко Шарац, досегашен заме-
ник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр 454 
15 мај 1988 година 
Белград к 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Омер Курпејовиќ е. р. 
Драшко Поповиќ е. р. 

381. 
Собранието на СФРЈ, врз основа на член 14$ став 3 

алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на собори-
те на Собранието на СФРЈ и на член 137 од Деловникот на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 14 мај 1988 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од 
мај 1986 до мај 1988 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека Сојузниот извршен совет треба да се ангажира за до-
следно, ефикасно и решително спроведување на Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, на ставовите 
на XIII конгрес на СКЈ и на документите за општествено-
-економскиот развој на земјата, како и з& извршувањето 
на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Со-
бранието на СФРЈ. 

Соборот посебно нагласува дека е потребно Сојузни-
от извршен совет навремено да ги подготви документите 
за промена на стопанскиот систем. Од Сојузниот извршен 
совет се очекува дека, во рамките на своите права и 
должности, решително ќе создава услови за поголема па-
зарна насоченост на стопанските субјекти и за поголема 
либерализација на цените, увозот и девизниот пазар; дека 
ќи води стабилна политика на реален курс на динарот и 
на позитивни реални каматни стапки; дека суштествено ќе 
го намали финансирањето на многубројните потреби од 
примарната емисија; дека решително ќе го поттикнува по-
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брзиот развој на малото стопанство, земјоделството, стан-
бената изградба, задругарството и на туризмот; дека пове-
ќе ќе се ангажира брз постигањето на посуштествени по-
местувања во дерегулацијата на стопанскиот живот на 
земјата. Остварувањето на таа политика треба да го следи 
донесувањето, односно унапредувањето на нужните соци-
јални програми во земјата. 

При предлагањето на сојузните закони и на другите 
прописи, како и на мерките на развојната и економската 
политика, Сојузниот извршен совет во иднина треба да 
дејствува посамостојно и да не предлага компромисни ре-
шенија и решенија што допуштаат конкретнитне интереси 
на републиките и автономните покраини и парцијалните 
интереси на определени делови од здружениот труд да ги 
надвладеат заедничките интереси. Сојузниот извршен со-
вет, повеќе отколку досега, треба навремено да истапува 
во Собранието на СФРЈ со предлози и ставови за одделни 
прашања и, во вршењето на своите уставни функции, како 
негов извршен орган, повеќе да се потпира врз Собрание-
то на СФРЈ. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзу-
ва Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, да се 
ангажира врз спроведувањето на утврдената политика и 
извршувањето на сојузните закони, другите прописи и оп-
шти акти на Собранието на СФРЈ. За тоа треба навремено 
да го известува Собранието на СФРЈ, заради создавање ос-
нова за поведување на одговорноста на оние општествени 
субјекти што не ја спроведуваат утврдената политика и не 
ги извршуваат сојузните закони, другите прописи и општи 
акти. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, имајќи 
предвид дека не се постигнати позначајни резултати во 
стабилизирањето на вкупната состојба во САП Косово, 
посебно ја истакнува потребата Сојузниот извршен совет 
и органите што се одговорни пред него меѓу приоритетни-
те активности да го внесат доследното и целосно спрове-
дување на Југословенската програма на мерки и активнос-
ти за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците 
од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и 
доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косо-
во и за тоа редовно да го известува Собранието на СФРЈ. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува 
дека Сојузниот извршен совет, во остварувањето на надзо-
рот над работата на органите и службите што одговараат 
пред него, треба повеќе отколку досега да ги користи по-
стојните институти и механизми за колективната и лична-
та одговорност на носителите на јавни функции и навре-
мено да му предлага на Собранието на СФРЈ да го поведу-
ва прашањето за одговорноста, кога е тоа надлежно за 
тоа. Притоа, особено, треба да се инсистира врз одговор-
носта за предлагањето неквалитетни и ненавремени реше-
нија и ел. 

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет, зара-
ди поефикасно вршење на неговите уставни функции, да ја 
преиспита својата организација и методот на работа, на-
чинот на остварувањето соработка со другите органи и 
организации во федерацијата и републиките и автономни-
те покраини, како и кадровската оспособеност за реализа-
ција на утврдената политиката, и да предложи соодветни 
мерки. 

' 6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 06.2-63/88-025 
14 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

Претседател, 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

382. 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ, на седницата од 14 мај 1988 година, го разгле-
дуваше Извештајот за работата на Сојузниот извршен со-
вет од мај 1986 до мај 1988 година и, тргнувајќи од мисле-
њата, оцените и предлозите содржани во извештаите на 
работните тела на Соборот и расправата на седницата на 

Соборот, врз основа на член 142 став 3 алинеја 1 од Делов-
никот за заедничката работа на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на член 118 од Деловникот на Соборот на ре-
публиките и покраините, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојуз-
ниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година,, што 
Сојузниот извршен совет му го поднесе на Собранието на 
СФРЈ, во согласност со точка 2 на Амандманот V на Уста-
вот на СФРЈ. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ констатира дека Сојузниот извршен совет во 
двегодишниот период ги извршуваше своите уставни пра-
ва и обврски во услови на изразена кризна состојба во оп-
штеството што посебно се пројавуваше во стопанската 
стагнација, забрзувањето на стапката на растежот на ин-
флацијата, неусогласената потрошувачка во однос на ви-
сочината на општествениот производ, натамошното опа-
ѓање на акумулативната и репродуктивната способност на 
стопанството, со мошне изразени тешкотии во отплатата 
на обврските на СФРЈ спрема странство и во санирањето 
на непокриените внатрешни долгови. 

Соборот на републиките и покраините оценува дека 
Сојузниот извршен совет во изминатиот период беше ан-
гажиран врз мошне сложени работи и задачи, дека му 
предлагаше на Собранието на СФРЈ голем број конкретни 
акти и во рамките на надлежностите донесе голем број 
мерки, чијашто содржина во основа беше насочена кон це^ 
лите на остварувањето на утврдената политика на оп-
штествено-економскиот развој. Таквата ориентација даде 
определени резултати. Меѓутоа, едновремено активности-
те на Сојузниот извршен совет врз прашањата за доград-
бата на стопанскиот систем на тековната економска поли-
тика на земјата, посебно врз реализацијата на мерките 
што се донесени, не го дадоа очекуваното дејство што би 
довело до тоа економската ситуција во земјата побрзо да 
се менува, да јакне улогата на пазарот и економските зако-
нитости, да се зголемува самостојноста и економската од-
говорност на организациите на здружен труд на пазарот и 
за управувањето со општествените средства на единстве-
ниот југословенски простор. Соборот смета дека значајна 
одговорност за таквата состојба има Сојузниот извршен 
совет, пред ед, поради тоа што мерките што ги предлага-
ше не беа секогаш доволно проучени и меѓусебно конзис-
тентни, што не беше доволно упорен и решителен да ис-
трае врз утврдените определби што често, и под притисо-
ци на различни интереси, прифаќаше компромисни реше-
нија и што во доволна мера во практиката не ги проверу-
ваше своите предлози и решенија, како и поради изостану-
вањето на поцелосни стручни и поквалификувани подлоги 
за предлозите што се упатувани во Собранието на СФРЈ. 
Според оцената на Соборот и тоа, покрај другите пробле-
ми, доведуваше до тешкотии во усогласувањето на оддел-
ни предлози, што имаше негативно влијание врз поголе-
мата ефикасност и на Сојузниот извршен совет и на Со-
бранието на СФРЈ. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во рам-
ките на правата, должностите и одговорностите утврдени 
со Уставот на СФРЈ, порешително и со повеќе проверени 
аргументи во практиката да му предлага на Собранието 
на СФРЈ или во рамките на својата надлежност да донесу-
ва мерки што се насочени кон остварување на оние про-
грами и задачи што ги усвоило Собранието на СФРЈ и 
што се меѓусебно усогласени. Овие мерки треба првен-
ствено да бидат насочени кон остварување на реформата 
на стопанскиот систем, врз основа на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација, Тезите за натамошна 
доградба на стопанскиот систем и Програмата на актив-
ности и мерки за соборување на инфлацијата и стабилиза-
ција на стопанството, што ќе придонесува за побрзо изле-
гување од општествено-економската криза, што треба да 
биде во функција на создавањето услови за стабилизирање 
на сите текови на општествено-економскиот живот во зем-
јата. Притоа, Сојузниот извршен совет треба, пред се да 
го има предвид предлагањето на оние мерки што се одне-
суваат на соборувањето на инфлацијата и на стабилизаци-
јата на стопанството, на обезбедувањето рамноправни ус-
лови за стопанисување на единствениот Југословенски па-
зар, на реализацијата на консолидацијата на надворешна-
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та задолженост на земјата и разрешувањето на внатреш-
ните дубиози и фиктиви, на спроведувањето на Југосло-
венската програма на мерки и активности за запирање на 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, на 
спроведувањето на програмите за финансиска консолида-
ција на стопанството и банките во Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, на оживу-
вањето на стопанската активност, на структурното при-
способување на стопанството, на реализацијата на мерки-
те што произлегуваат од Спогодбата со Меѓународниот 
монетарен фонд и на другите мерки што се насочени кон 
остварување на економската политика во 1988 година по 
15 мај. 

Според оцената на Соборот тоа барање Сојузниот из-
вршен совет може успешно да го реализира под услов да 
постои поцелосна координација со органите на републи-
ките и покраините и посебно поголемо влијание на науч-
ните и стручните подлоги. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во на-
редниот период, во поголема мера отколку што тоа го 
правеше досега, да ги насочи своите активности кон спро-
ведување на утврдената политика и извршување на сојуз-
ните закони, другите прописи и општи акти, користејќи ги 
притоа сите свои овластувања дадени со Уставот на 
СФРЈ. Сојузниот извршен совет, исто така, посебно вни-
мание треба да му посвети на остварувањето надзор над 
работата на органите и службите што се пред него одго-
ворни, користејќи ги притоа, во поголема мера отколку 
досега, институтите и механизмите на колективната и 
личната одговорност. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во сог-
ласност со своите и со оцените во Собранието на СФРЈ, да 
го забрза започнатиот процес на сопствената организира-
ност, при што, според оцената на Соборот, е нужна ради-
кална реконструкција и на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата, како и да преземе мерки во 
правец на поголема рационализација на работата на Со-
јузниот извршен совет и на органите на управата. Нужно е 
основниот правец на активностите да биде насочен кон 
создавање услови за поголема оспособеност на Сојузниот 
извршен совет и на сојузните органи за успешно оствару-
вање на задачата за излегување од општествено-економ-
ската криза. Во тој контекст, Сојузниот извршен совет 
треба целосно да ја согледа материјалната положба на 
кадрите што работат во сојузните органи. Во преземањето 
на сите овие мерки посебно треба да се води сметка да се 
создаваат такви услови што ќе обезбедат во сојузните ор-
гани и организации да работат квалитетни и стручно ос-
пособени кадри. 

6. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет во сво-
јата натамошна работа да ги земе предвид оцените и ста-
вовите што по повод Извештајот на Сојузниот извршен 
совет се дадени на седниците на работните тела на Собо-
рот и во расправата на седницата на Соборот. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 020-25/88-045 
14 мај 1988 година 
Белград Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

383. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 

став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со чл. 10 и 62 од Зако-
нот за основите на системот на општественото планирање 
и за општествениот план на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/85 и 65/87), Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на седницата 
на Соборот на републиките-и покраините од 14 мај 1988 
година, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 

1988 ГОДИНА 
Во Резолуцијата за политиката на остварување на 

Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/88), се вршат следните измени и дополненија: 

1. Во уводниот дел, во точка 2 став 2 зборовите: „Тие 
мерките ќе дејствуваат и во еден период од 1988 година, 
додека не се создадат поскладни односи што обезбедуваат 
поголема стабилност во стопанството" се заменуваат со 
зборовите: „По 15 мај ќе се отвори процесот на либерали-
зација на цените, увозот и на девизниот пазар. Со интер-
вентниот закон за привремено ограничување на распола-
гањето со дел од општествените средства за бруто лични 
доходи и со Законот за привремено ограничување на рас-
полагањето со дел од општествените средства на општес-
твено-политичките заедници и на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности за потрошувачка 
однапред ќе се утврдат номиналните лимити на растежот 
на бруто личните доходи и на општата и заедничката по-
трошувачка според однапред проценетиот растеж на цени-
те на мало и на проценетиот растеж на номиналниот до-
ход." 

2. Во поглавје I. Основни задачи во остварувањето на 
целите на политиката на општествено-економскиот раз-
вој, во точка 2 став 1 процентот: „1,3%" се заменува со збо-
ровите: „околу 0,5%". 

Во точка 2, алинеја прва се менува и гласи: 
„Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и 

услуги треба да изнесува 18.250 милиони долари (номи-
нално 11,8%), во што извозот на стоки 13.160 милиони до-
лари (номинално 12,0%), а приходот по основ на услуги 
5.090 милиони долари (номинално 11,3%), од тоа прихо-
дот од туризмот 1.895 милиони долари (номинално 
13,6%), сообраќајот 2.100 милиони долари (номинално 
7,9%), додека нето приходот од дознаките би изнесувал 
1.085 милиони долари. Од друга страна, увозот на стоки и 
услуги би достигнал 17.245 милиони долари (номинално 
19,5%), а во тоа увозот на стоки 15.550 милиони долари 
(номинално 19,7%). Увозот на репродукционен материјал 
би изнесувал 11.460 милиони долари (номинално 17,7%), 
на опрема 2.665 милиони долари (номинално 26,4%) и на 
стоки за широка потрошувачка 1.425 милиони долари (но-
минална 24,2%)". 

3. По точка 3 се додава точка 4, која гласи: 
„4. Целната стапка на инфлацијата, мерено со цените 

на мало, ќе изнесува од 90 до 95% (декември 1988 спрема 
декември 1987 година). Со активноста на сите субјекти во 
општеството ќе се придонесе вистинскиот растеж на цени-
те да не ја надмине целната стапка на инфлацијата." 

4. Називот на поглавјето: „II. Спцифичности на усло-
вите за стопанисување во периодот на примената на ин-
тервентните мерки", се менува и гласи: „II. Специфичнос-
ти на условите за стопанисување во периодот на примена-
та на интервентните мерки и мерки на економската поли-
тика по 15 мај 1988 година". 

Во точка 1 на крајот од потточка 1.1. се додава рече-
ница, која гласи: „ќе се обезбеди и доследно остварување 
на утврдените мерки во согласност со целната стапка на 
инфлацијата, тргнувајќи од која се определуваат номинал-
ните лимити на растежот на личните доходи, на општата 
и заедничката потрошувачка и на кредитно-монетарните 
агрегати. Согласно со таа политика, ќе се обезбеди и либе-
рализација на цените, увозот и на девизниот пазар." 

Во потточка 1.3, зборот: „потрошувачка" се заменува 
со зборовите: „бруто лични доходи". 

Во потточка 1.4, зборовите: „Со измените на Зако-
нот" се заменуваат со зборовите: „со Законот", по зборо-
вите: „растат побавно во однос на", се додава зборот: 
„проценетата", по зборовите: „доходот на општественото 
стопанство" се додаваат зборовите: „врз база на утврдена-
та целна стапка на инфлацијата,". 

Во потточка 1.5, зборовите: „Во периодот на приме-
ната на интервентните мерки со реализација" се заменува-
ат со зборовите: „Со реализацијата", а зборовите: „за пре-
станување на нивното важење и за отворање простор" се 
бришат. 

5. Во поглавје III - Политика на регулирање на над-
ворешната и внатрешната задолженост, во точка 1. Поли-
тика на регулирање на надворешната задолженост, во по-
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тточка Г.2. процентот: „25%" се заменува со процентот: 

6. Во точка 2. Политика на регулирање на внатреш-
ните долгови, во потточка 2.1, во став 2 зборовите: „До 
крајот на февруари 1988 година" се заменуваат со зборо-
вите: „Најдоцна до крајот на јули 1988 година". 

Во потточка 2.6, по зборовите: „САП Косово" се до-
даваат зборовите: „најдоцна до крајот на јули 1988 годи-
на". 

7. Во поглавје V - Основни мерки и активности на 
економската политика, во точка 1. Политика во областа 
на економските односи со странство., во потточка 1.1. ст. 2, 
3 и 4 се заменуваат со еден став, КОЈ гласи: 

„Во услови на обезбедена финансиска поддршка од 
странство, доследно спроведување на политиката на реа-
лен курс на динарот, натамошна либерализација на уво-
зот и рестриктивна кредитно-монетарна политика, се соз-
дваат основни претпоставки сите организации на здружен 
труд со утврдени права на увоз и плаќање да можат да 
учествуаат на единствениот девизен пазар." 

Во потточка 1.7, процентот: „45% се заменува со 
процентот: „42%", а процентот: „12%" со процентот: 

Во потточка 1.8, во првата реченица, по зборовите: 
„користењето на стоковните кредити" се додаваат зборо-
вите: „од конвертибилното подрачје", а процентот: „24%", 
се заменува со процентот: „50%". Втората реченица се за-
менува со следната реченица: „Во согласност со движење-
то на курсот и променетата политика на извозни стимула-
ции и со соодветното намалување на заштитата на до-
машното производство, особено во областите каде што 
цените слободно се формираат, ќе се намалуваат и увозни-
те давачки." 

Во потточка 1.9, по зборот „опрема" се додаваат збо-
ровите: „и резервни делови . 

8. Во точка 2. Политика во областа на производство-
то и услугите, во потточка 2.20 првата реченица се менува 
и гласи: „Ќе се донесе закон за обезбедување средства за 
финансирање на Програмата за модернизација на магис-
тралната пруга Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитров-
град." 

9. Во точка 4, потточка 4.1 став 1 зборовите: „номи-
налната стапка на растеж на доходот" се заменуваат со 
зборовите: „проценетата стапка на растеж на номинални-
от доход". 

Во став 2 по зборовите: „нафтените деривати", се до-
даваат зборовите: „на делот од средствата отстапени од 
основниот данок на промет на нафтените деривати на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово , а се бришат 
зборовите на крајот од ставот: „и на средствата за пензис-
ко-инвалидско осигурување" и наместо нив се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „што можат да растат до 
нивото на однапред проценетиот растеж на цените на ма-
ло во 1988 година". 

Став 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од ст. 1 и 2 на оваа потточка приходите 

на пензиското и инвалидското осигурување можат да рас-
тат според стапката на растежот на бруто личните дохо-
ди, земајќи го предвид проценетиот растеж на бројот на 
пензионерите." 

По став 3 се додаваат нови ст. 4, 5 и 6, кои гласат: 
„Со Законот за привремено ограничување на распо-

лагањето со дел од општествените средства на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувачка во 
1988 година однапред се утврдуваат номиналните лимити 
на растежот на општата и заедничката потрошувачка. 

За средствата остварени над дозволеното Ниво оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници ќе ги намалуваат стапките на даноците и 
придонесите - сразмерно на формирањето на вишоците, 
што ќе се усогласува по секое тримесечје. 

Вкупните приходи на буџетот на федерацијата и при-
ходите за интервенции во стопанството можат да растат 
до нивото на однапред проценетиот растеж на цените на 
мало во 1988 година." 

Став 4 станува став 7. 
Во став 5 зборовите: „ќе се донесе" се заменуваат со 

зборовите: „ќе се предложи". Овој став станува став 8. 
Во потточка 4.2, зборовите: „Во првото тримесечје" 

се заменуваат со зборовите: „До крајот на јуни . 
Во потточка 4.3 зборовите: „До кракот на првото три-

месечје", се заменуваат со зборовите: „до крајот на јуни 
1988 година". 

10. "Во точка 6, во потточка 6.1, став 1 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 1, зборовите: 

„Ќе се поведе иницијатива да се преиспитаат" се заменува-
ат со зборовите: „Ќе се преиспитаат", зборовите: „да се 
преземат се заменуваат со зборовите: „ќе се преземат", а 
на крајот се додава нова реченица која гласи: „Во разра-
ботката на овој општествен договор ќе се уважуваат номи-
н а л н и т е Ѓ^ЧКИГТИ1*. 

По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои гла-
сат: 

„Со изработката на Законот за привремено ограничу-
вање на располагањето со дел од општествените средства 
за бруто лични доходи ќе се обезбеди кај сите корисници 
на општествени средства да се утврдат номиналните гра-
ници на можниот растеж на бруто личните доходи, вклу-
чувајќи ги и средствата за непосредна заедничка потрошу-
вачка. Ако дојде до поголемо надминување на целната 
стапка на инфлацијата, за еден дел на разликата помеѓу 
вистинската и целната стапка на инфлацијата, со заоста-
ток од шест месеци, ќе се коригира растежот на бруто лич-
ните доходи. 

Колективите што ќе остварат поголема стапка на 
акумулативноста од подгрупата, групата или гранката на 
нивото на кое се споредуваат, можат да ги зголемат бруто 
личните доходи над номиналната граница, и тоа за делот 
од чистиот доход распореден за бруто лични доходи над 
износот утврден, но неисплатен врз база на основниот но-
минален лимит, но најмногу до 50% од таа разлика. 

При надминување на целната стапка на инфлацијата, 
секој корисник на општествени средства врз кој нема да се 
применат одредбите на Законот за санација и престанок 
на оранизациите на здружен труд ќе може да исплати нај-
малку 80% од својот просечен бруто личен доход пресме-
тан за минатата година, зголемен за процентот на рас-
тежот на животните трошоци во СФРЈ. 

За организациите на здружен труд врз кои се приме-
нуваат одредбите на Законот за санација и престанок на 
организациите на здружен труд, ќе се утврдува максима-
лен лимит во однос на пресметаните бруто лични доходи 
за истиот период од претходната година и дозволениот 
процент на зголемувањето, што ќе биде понизок за 10 про-
центни поени од номиналната граница. И на овие органи-
зации ќе им се овозможи да не ги намалуваат бруто лични-
те доходи под износот од 70% на својот просечен бруто 
личен доход за минатата година, зголемен за процентот 
на растежот на животните трошоци во СФРЈ. Со интер-
вентен закон ќе се утврди различен степен на максимални-
от лимит на пресметаните лични доходи за организациите 
на здружен труд што се неликвидни и што имаат растрој-
ства во работењето и непокриени и искажани загуби, како 
и за корисниците на општествени средства за чии произво-
ди и услуги цените се формираат врз основа на заеднички-
те елементи. 

Корисникот на општествени средства што ќе утврди 
средства за исплата на чистиот личен доход по работник 
во износ помал од загарантираниот чист личен доход, ис-
платува чисти лични доходи во височина на чистиот ли-
чен доход загарантиран со законот. 

Можностите за растеж на нето личните доходи ќе би-
дат поголеми од номиналната граница за бруто личните 
доходи и заедничката потрошувачка ако врз основа на ре-
алното намалување на општата и заедничката потрошу-
вачка се оствари намалување на придонесите и даноците 
од личните доходи." 

Досегашниот став 3 станува став 9. 
11. Потточка 7.1 се менува и гласи: 
„7.1 Тргнувајќи од отстранувањето на диспаритетот 

на цените, со спроведувањето на други мерки од Програ-
мата на мерки и активности за соборување на инфлација-
та и стабилизација на стопанството ќе се создаваат услови 
за формирање на цените според условите на пазарот, како 
и за да се задржат воспоставените релативни односи на це-
ните на производите л услугите чиишто цени се на некоја 
од формите на непосредна контрола на цените. 

Ќе се спроведува постепена либерализација на цени-
те, така што во мај цените за 60% од производите ќе се 
формираат слободно, а до крајот на 1988 година за уште 
10% од производите. Во согласност со определувањата од 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година, во 1988 година ќе се отстранат диспарите-
тите на цените. 

Ќе се преземаат, по потреба, мерки на непосредна 
контрола на цените. При пропишувањето на мерките на 
општествена контрола на цените ќе се обезбеди цените на 
производите на меѓусебно поврзаните производства и 
прометот, по правило, да имаат иста форма на формира-
ње на цените, во зависност од условите на стопанисување 
и постигнатиот степен на пазарната конкуренција." 

Во потточка 7.2. во третата реченица зборовите: „ќе 
се изземат од ограничувања" се заменуваат со зборовите: 
„можат да растат до нивото на однапред проценетиот рас-
теж на цените на мало во 1988 година". 

Во потточка 7.3. став 3 на крајот се додава нова рече-
ница, која гласи: „До почетокот на јуни ќе се предложи до-
говор со кој ќе се обезбедат реални извори на средсгва за 
финансирање на пазарните стоковни резерви на пченица, 
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пченка, масло, млеко во прав, шеќер и месо и ќе се предви-
ди динамиката на нивното формирање." 

Во потточка 7.7. став 1 по првата реченица се додава 
нова реченица, која гласи: „Во мај на режимот на наполно 
слободен увоз ќе бидат околу 40% од вкупниот увоз (35% 
од конвертибилниот увоз), а до крајот од годината ова 
учество ќе се зголеми на 50%". 

На крајот од став 1 се додава нова реченица, која гла-
си: „Овие мерки ќе се преземаат и во случаите на монопо-
листичко однесување на домашните производители." 

Потточка 7.9. се менува и гласи: 
„7.9. За инфраструктурните дејности цените ќе се 

формираат врз основа на доработените заеднички елемен-
ти што ќе се донесат до 31 јули 1988 година. Актот за раз-
работка на заедничките елементи ја утврдува динамиката 
на нивната примена. 

За областа на енергетиката заедничките елементи ќе 
се донесат најдоцна до крајот на јуни 1988 година, нивна-
та примена ќе започне веднаш, а отстранувањето на пре-
оѓаниот дел од диспаритетите на цените согласно со Оп-
штествениот план на СФРЈ за-периодот 1986-1990 година 
ќе се врши рамномерно, по правило тримесечно, до крајот 
на 1988 година, за што Сојузниот извршен совет претход-
но ќе го извести Собранието на СФРЈ." 

Се додава нова потточка 7.10. која гласи: 
„7.10. Ќе се води соодветна политика на цените, така 

што на дејностите за чии производи и услуги цените оста-
нуваат на некој од режимите на непосредна контрола на 
цените да им се обезбедат рамноправни услови за стопа-
нисување и стекнување доход. Рамноправни услови ќе се 
обезбедат со навремени промени на цените на производи-
те и услугите, по правило тримесечно, тргнувајќи од по-
ложбата на производителите во примарната распределба, 
ефикасноста на употребата на средствата, светските цени 
и просечниот растеж на цените на производителите на ин-
дустриски производи, односно со компензации за кои ќе се 
обезбедат реални извори на средства, за што ќе се донесе 
одлука едновремено со донесувањето на мерките на непос-
редна контрола на цените. 

За основните земјоделско-прехранбени производи, 
доколку не се обезбедат соодветни компензации, ќе се 
врши корекција на цените сразмерно со просечниот рас-
теж на цените на индустриските производи. 

Во согласност со ова определување, до крајот на јуни 
1988 година ќе се подготват измени и дополненија на Зако-
нот за компензација." 

Досегашните потточки 7.10, 7.11,7.12. и 7.13. станува-
ат потточки 7.11, 7.12, 7.13. и 7.14. 

Во досегашната потточка 7.11, во првата реченица се 
бришат зборовите: „во основа". 

Досегашната потточка 7.12. се менува и гласи: 
„7.12. Ќе се преиспита системот на формирање на це-

ните во прометот и ќе се донесе одлука за маржите во 
трговијата, заради јакнење на економската функција на 
трговијата." 

12. Во точка 8 потточка 8.5. став 1 на крајот^ по збо-
рот „ѓубрива" се додаваат зборовите: „и залихи на јаг-
лен". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок, примарната емисија ќе се користи и за 

кредитирање на увозот на јаглен за коксирање, старо 
железо, ел абови, нафта и природен гас од земјите со кои е 
договорен клириншки начин на плаќање, и тоа само зара-
ди намалување на побарувачкото салдо во размената со 
тие земји." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
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362. Закон за привремено ограничување на распо-
лагањето со дел од општествените средства за 
бруто лични доходи : — 821 

363. Закон за привремено ограничување на распо-
лагањето со дел од општествените средства на 
општествено политичките заедници и на само-
управните интересни заедници од општестве-
ните дејности за потрошувачка во 1988 година 821 

364. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансирање на федерацијата 825 
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гославија 830 
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бранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
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373. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
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ративна Република Југославија 830 

374. Одлука за избор на потпретседател на Сојузни-
от собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 830' 
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Републиките и покраините на Собранието на 
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славија 831 
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380. Одлука за разрешување заменици на сојузни 
секретари и заменици на претседатели на со-, 
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јузен секретар 832 

381. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за прифаќање на Извештајот за рабо-
тата на Сојузниот извршен совет 832 

382. Заклучоци на Соборот на републиките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ за прифаќање 
на Извештајот за работата на Сојузниот из-
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383. Измени и дополненија на Резолуцијата за по-
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