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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Петок, 29 декември 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 88 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 40.800 динари. -
Претплатата за 1989 година изнесува 
1.050.000 динари. - Рок за рекламации 15 
дена. - Редакција Улица Јована Ристика 
бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756; Телефакс 651-482 

1371. 
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 НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕ-
ТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 29 декември 1989 година. 

П бр. ИЗО 
29 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИН-
СТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОД-
НИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Југославија и за 

единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните Покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во член 10 став 3 
точка 3 зборовите: „ако на тие хартии банките дале авали" 
се бришат. 

Во став 5 по зборот: „точ “ бројот: „3" се брише. 

Член 2 
Член 14 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија ги утврдува видот, 

височината, роковите и другите услови за купување и про-
дажба на домашни и странски преносливи краткорочни 
хартии од вредност, а може да ги купува и да им ги прода-
ва на банките и на другите финансиски организации не-
посредно или преку пазарот на пари и краткорочни хар-
тии од вредност.". 

Член 3 
Во член 19 зборовите: „Купувањето на хартии од 

вредност од член 14, како и“ се бришат. 

Член 4 
Во член 51 ставот 2 се брише. 

Член 5 
Во член 58 по став 2 се додаваат нови ст. 3,4 и 5, кои 

гласат: 
„Контрола на спроведувањето на мерките и прописи-

те од став 1 на овој член од страна на делови на банката 
врши народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина надлежна според седиш-
тето на делот од банката, со тоа што во таа контрола учес-
твува и народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина надлежна според се-
диштето на банката. За извршената контрола народните 
банки ја известуваат Народната банка на Југославија. 

Ако со контролата од'став 3 на овој член се констати-
раат неуредност^, мерки спрема банката презема народна-
та банка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покраина надлежна според седиштето на бан-
ката. 

Контрола на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, на Поштенската штедилница, на 
Агенцијата на федерацијата за осигурување на депозитите 
и за санација на банките и на пазарот на пари и кратко-
рочни хартии од вредност врши Народната банка на Југо-
славијаЛ 

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

Член 6 . 
Член бб се менува и гласи: 
„Народната банка на југославија оценува дали се ис-

полнети условите за основање на банка пропишани со со-
јузниот закон и издава дозвола за основање на банката од-
носно ја повлекува издадената дозвола, кога за тоа ќе се 
стекнат пропишаните услови. 

Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
контролираат дали се исполнети пропишаните услови з^ 
работење на банката и другата финансиска организација, 
го контролираат работењето на банката и на другата фи-
нансиска организација и преземаат мерки за отстранува-
ње на утврдените неправилности. 

Надлежноста на Народната банка на Југославија, на 
народните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини во вршењето на контролата од 
став 2 на овој член се утврдува според одредбите на член 
58 ст. 2, 3, 4 и 6 од овој закон. 

Поблиските услови и начинот на вршење на контро-
лата од став 2 на овој член и единствена постапка за презе-
мањето на мерките ги пропишува Народната банка на Ју-
гославија.". 

Член 7 
I 

Член 67 се менува и гласи: 
„Мерките од член бб став 2 на овој закон се: 
1) отстранување на неправилностите во определен 

рок, со наведување на задолжителните активности на ор-
ганот на управување на банката односно на другата фи-
нансиска организација; 
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2) запирање на определени активности на банката од-
носно на другата финансиска организација. 

Мерките од став 1 на ОВОЈ член и рокот на нивното 
траење се изрекуваат со решение што го донесува гуверне-
рот на народната банка на републиката односно гуверне-
рот на народната бандо на автономната покраина однос-
но гувернерот на Народната банка на Југославија, кое е 
конечно во управната постапка. 

Покрај мерките од став 1 на овој член, Народната 
банка на Југославија може да им даде иницијатива на над-
лежните органи на ,банката за сменување на работниците 

' одговорни за настанатите неправилности.". 

Член 8 
Во член 80 став 1 точ. 24 и 25 се менуваат и гласат: 
„24) пропишувањето на поблиските услови и начинот 

на вршење контрола, видот, роковите, редоследот и един-
ствената постапка за преземање на мерки спрема банките 
и другите финансиски организации; 

25) издавањето односно повлекувањето на дозволата 
за основање на банката 

Точка 29 се брише. 
Точка 30 станува точка 29. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1372. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 28 декември 
1989 година. 

П бр. 1113 
28 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневѕѕќ, с. р. 

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

ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 
ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федераци-

јата за 1990 година се утврдува во износ од 75.316,820.400 
динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот обем 

на расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година 
ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во 
износ од 69.384,820.400 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу вкупниот обем на расходите од 

член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на 
федерацијата во износ од 5,932,000.000 динари ќе се обезбе-
ди од придонесите на републиките и на автономните по-
краини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата по основ на задолжувања-

та кај Народната банка на Југославија во 1983 година, а 
што втасуваат во 1990 година, ќе се извршат во 1993 годи-
на. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

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

1373. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЕЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИ-
КАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМА- е 
ТИТО НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НА-
ФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Се прогласува Законот за конечната пресметка, усло-
вите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и 
за користење на средствата за покритие на разликата во 
цената, курсните разлики и каматите настанати по основ 
на увозот на нафта и за покритие на курсните разлики за 
Југословенскиот нафтовод, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 декември 1989 година. 

П. бр. 1133 
28 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јааез Драовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорезкќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОНЕЧНАТА ПРЕСМЕТКА, УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИ-
НА И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИ- v 
ТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗ-
ЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА 
УВОЗОТ НА НАФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат конечната пресметка, ус-

ловите и начинот на обезбедување средства во 1989 година 
и на користењето на тие средства за покритие на разлика-
та во цената, курсните разлики и каматите настанати по 
основ на увозот на нафта и за покритие на курсните разли-
ки по основ на враќањето на странските кредити што се 
користени за изгра,дба на Југословенскиот нафтовод (во 
натамошниот текст: „разлики во цената, курсни разлики и 
камати“). 
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Член 2 
Средствата за покритие на разликата во цената, кур-

сните разлики и каматите се обезбедуваат во 1989 година 
во износ до 1.590.800,000.000 динари. 

Член 3 
Средствата за покритие на разликата во цената, кур-

сните разлики и каматите им се даваат на организациите 
на здружен труд односно на претпријатијата што се зани-
маваат со производство на нафтени деривати, на органи-
зациите на здружен труд односно на претпријатијата што 
се занимаваат со промет на нафтени деривати, на Југосло-
венскиот нафтовод и на организациите на здружен труд 
односно на претпријатијата што изведуваат инвестициони 
работи во странство, а чиишто побарувања од странство 
се користени за увоз на нафташ 

Член 4 
Средствата од член 2 ќе ги користат: 
1) организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што се занимаваат со производство на нафтени 
деривати - за покритие на разликата во цената помеѓу 
фактичките цени на увозната нафта и просечните цени на 
таа нафта признати во цените на нафтените деривати во 
1988 година - до 1.104.600,000.000 динари; 

2) организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што се занимаваат со промет на нафтени дерива-
ти - за покритие на разликата во цената што настанала 
помеѓу цените на нафтените деривати во моментот на по-
зајмицата од стоковните резерви и цените во моментот на 
враќањето во стоковните резерви во 1986, 1987 и 1988 го-
дина - до 100.200,000.000 динари; 

3) Југословенскиот нафтовод - за покритие на кур-
сните разлики во 1988 година по основ на враќањето на 
странските кредити што се користени за изградба на Југо-
словенскиот нафтовод - до 57.700,000.000 динари; 

4) организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата - изведувачи на инвестициони работи во стран-
ство - за покритие на курсните разлики и каматите наста-
нати по основ на користењето на нивните побарувања во 
странство за увоз на нафта од 1 јануари до 19 август 1988 
година, освен ако тоа не е уредено со посебен сојузен за-
кон - до 328.300,000.000 динари. 

Член 5 
Корисниците на средствата од член 4 на овој закон ги 

остваруваат своите права со поднесување барање кон кое 
прилагаат соодветна документација. 

Корисниците на средствата се должни да ги поднесет 
барањата во рок од 30 дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите донесува упат-
ство за спроведувањето на одредбите од овој закон. 

Член 6 
Стручните, административните и другите работи во 

врска со користењето на средствата според одредбите на 
овој закон ги врши сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

Член 7 
Ако сојузниот орган на управата надлежен за работа 

финансиите со контрола на документациајта за остварува-
ње на правата од член 4 на овој закон утврди дека на орга-
низацијата на здружен труд односно на претпријатието 
им се исплатени повеќе средства, функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите ќе издаде решение за враќање на ћовеќе уп-
латените средства. 

Ако организацијата на здружен труд односно прет-
пријатието во рокот утврден со решението од став 1 на 
ОВОЈ член не ги уплати повеќе исплатените средства, над-
лежната служба на општественото книговодство, по нала-
ог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, ќе ги уплати 
повеќе уплатените средства во буџетот на федерацијата. 

Член 8 
За покритие на разликата во цената, куроните разли-

ки и каматите во 1989 година средства се обезбедуваат во 

износ до 1.590.800,000.000 динари, од што средствата во 
износ од 500.000,000.000 динари се обезбедени до 14 јули 
1989 година на посебната сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите, а 
990.800,000.000 динари во Буџетот на федерацијата за 1989 
година. 

Член 9 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

стануваат да важат: Законот за условите и начинот на 
обезбедување и користење на средствата за покритие на 
курсннте разлики, каматите и другите трошоци настанати 
по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 
година и за покрите на курсните разлики за Југословен-
скиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88), За-
конот за привремена мерка за измени и дополненија на За-
конот за условите и начинот на обезбедување и користење 
на средствата за покритие на курсните разлики, каматите 
и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта 
и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на кур-
сните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/89), Законот за привремена пре-
тсметка на средствата за 1989 година за покритие на кур-
сните разлики, каматите и другите трошоци настанати по 
основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот 
од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југо-
словенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

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

1374. 
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 СУПЕРГАР АН-
ЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ВОЈ-
BOf АНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА НОВИ САД, 
КАКО ГАРАНТ ПО П ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МО-
ДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕННЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИ-

ЈА) ДИМИТРОВИ? АД“ 
Се прогласува Законот за супергаранција на федера-

цијата за обврските на Војвоѓанска банка - Здружена бан-
ка Нови Сад, како гарант по II заем од Европската инвес-
тициона баница за финансирање на модернизацијата на ма-
гистралниот железнички правец „Јесенице (Сежана-Гевге-, 
лија) Димитровград", што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
28 декември 1989 година. 

П бр. 1128 
28 декември 1989 година „ Претседател 
Белгоал на Претседателството на F СФРЈ, 

д-р ЈанезДрноашек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАРАНЦША НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ МА ВОЈВОЃАНСКА БАНКА-ЗДРУЖЕНА 
БАНКА НОВИ САД, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛ-
НИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ ^ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖА-

НА-ГЕВГЕЛША) ДИМИТРОВГРАД" 

Член 1 
Федерацијата ја презема обврската, како суперга-

рант, за обврските на Војвоѓанска банка-Здружена банка, 
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Нови Сад, како гарант по договорот за заемот помеѓу Ев-. 
ро леќата Инвестициона банка и ЖТО Нови Сад за финан-
сирање на модернизацијата на дел од магистралниот 
железнички ,правец „Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димит-
ров град“, во износ од 18 милиони ECU, односно во дине-
ска противвредност од 1,450.000,000.000, зголемен за изно-
сот на договорената камата и трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно намали за износот на курсната разлика ако се 
промени вредноста на европската пресметковна единица 
во однос на курсот на динарот врз основа на која е утврде-
на височината на заемот. 

Член 2 
Отплатите по овој заем за кои се дава супергаранција 

се вршат според одредбите на Законот за начинот и усло-
вите за извршување на обврските по кредитите на меѓуна-
родни финансиски организации за кои федерацијата дала 
гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓ-
удржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1375. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАН-
ЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГА-
РАНТ ПО П ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИО^ 
НА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИ-
ЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ 

^ЕСЕНШ^СЕЖАНА-^ГЕВгеЛША/ДИММТРОВ-
ГРАД" 

Се прогласува Законот за супергаранција на федера-
цијата за обврските на Здружена Белградска банка, Бел-
грд, како гарант по II заем од Европската инвестициона 
банка за финансирање на модернизацијата на магистрал-
ниот железнички правец „Јесенице/Сежана-Ѓевѓелија/Ди-
митровград", што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 28 
декември 1989 година. 

П. бр. 1129 
28 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАР АНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНАТА БЕЛГРАДСКА БАНКА, 
БЕЛГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО П ЗАЕМ ОД ЕВРОП-
СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ „ЈЕСЕНИЦЕ/СЕЖАНА-ЃЕ-

ВГЕЛИЈА/даШИГРОВГРАД-

Член 1 
Федерација презема обврска, како супергарант, за 

обрските на Здружената Белградска банка, Белград, како 
гарант по договорот за заемот помеѓу Европската инвес-
тициона банка и ЖТО Белград за финансирање на модер-

низациајта на делот од магистралниот железнички правец 
„Јесентде/Сежана-Ѓевгелија/Димитровград", во износ од 
6 милиони ECU, односно во динарска противвредност од 
ЗЗО.ООО,ООО.ООО зголемен за износот на договорената кама-
та и трошоците на заемот. 

Динарскнот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми, односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица во однос на курсот на динарот, врз основа на која 
е утврдена височината на заемот. 

Член 2 
Отплатите по овој заем, за кој се дава супергаранци-

ја, се вршат според одредбите на Законот за начинот и ус-
ловите за извртување на обврските по кредитите од меѓу-
народни финансиски организации за кои федерцијата дала 
гаранција или супергаранција и по кредитите од ме-
ѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

„Службен лист на СФРЈ“. во 

1376. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИ ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ МЕЃУ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АЛБАНИЈА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КО-

РИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА ВО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за обезбедување на дел од 

средствата за вршење на железнички товарен сообраќај 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Народна Социјалистичка Република Албанија и за усло-
вите и начинот на користење на тие средства во 1990 годи-
на, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 28 декември 
1989 година. 

П бр. 1108 
28 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрвовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ 
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА ВО 

1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за покритие 

на дел од трошоците на Железничко-транспортната орга-
низација Титоград што настануваат во 1990 година во 
вршењето на железнички товарен сообраќај на пругата 
Титогрѕд - Божај, како и условите и начинот на користење 
на тие средства. 
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Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат за 

покритие на разликата м^ѓу вкупните приходи и вкупните 
расходи што настануваат во вршењето на сообраќајот на 
пругата Титоград - Божај. 

Член 3 
Средства за покритие на дел од трошоците на Желез-

ничко-транспортната организација Титоград што наста-
нуваат во 1990 година во вршењето на железнички това-
рен сообраќај на пругата Тнтоград - Божај се обезбедува-
ат во Буџетот на федерацијата за 1990 година, во износ од 
7.600.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на 
сметката на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на сообраќајот и врските. 

Член 4 
Железничко-транспортната организација Титоград е 

должна по истекот на тримесечје^ да поднесе до сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските барање со периодична пресметка, а по истекот на 
годината-барање со годишна пресметка, во кое ги ис-
кажува, врз основа на методологијата за утврдување на 
рентабилност на железничките пруги на југословенските 
железници, вкупните приходи и вкупните расходи наста-
нати во вршењето на сообраќајот на пругата Титоград -
Божај, заради остварување на своите права од член 1 на 

Врз основа на поднесеното барање со периодичната 
односно со годишната пресметка, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на сообраќајот и врските, по 
истекот на тримесечно односно годината, ги прегледува 
и верификува поднесените пресметки и по утврдувањето 
на износот на средствата тие средства и ги уплатува на 
Железничко-транспортната организација Титоград за по-
критие на дел од трошоците на пругата Титоград - Божај. 

Сојузниот орган на управата од став 1 на овој член 
може пред поднесувањето на периодичната односно го-
дишната пресметка да к уплати на име аконтација на Же-
лезничко-транспортната организација Тнтоград најмногу 
до 90% средства од износот на средствата исплатени во 
претходниот пресметковен период. 

Член 6 
Конечна пресметка на средствата за покритие на дел 

од трошоците на пругата Титоград - Божај на Железнич-
ко-транспортната организација Титоград во 1990 година 
се врши врз основа на годишната пресметка, а конечна ис-
плата на тие средства - по прегледот и верификацијата на 
годишната пресметка на таа организација што ги врши 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на сооб-
раќајот и врските. 

Ако по основ на член 3 став 1 од овој закон се обезбе-
дат повеќе средства од износот утврден по конечната пре-
сметка на средствата за покритие на дел од трошоците на 
пругата Титоград - Божај, тие средства ќе се вратат во бу-
џетот на федерацијата. 

Ако средствата од член 3 став 1 на овој закон не би-
дат доволни за покритие на дел од трошоците на Желез-
ничко-транспортната организација Титоград во вршењето 
на сообраќајот на пругата Титоград - Божај, разликата на 
средствата односно средствата што недостигаат по го-
дишната пресметка за 1990 година ќе се обезбедат во Буџе-
тот на федерацијата за 1991 година. 

Член 7 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските е должен до крајот на мш тековната 
година за претходната година да поднесе до Собранието 
на СФРЈ, на усвојување, извештај за користењето на сред-
ствата за покритие на дел од трошоците на Железничко-
-транспортката организација Тнтоград настанати во 
вршењето на сообраќајот на пругата Тнтоград - Божај, со 
годишна пресметка, 

Член 8 
Иаредбодавец за користење на средствата за покри-

тие на дел од трошоците на Железаичко-транспортната 

организација Титоград во вршењето на сообраќајот на 
пругата Титоград - Божај е функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на сооб-
раќајот и врските. 

Стручни, административни и други работи во врска 
со користењето на средствата за покритие на дел од тро-
шоците на пругата Титоград - БожаЈ врши сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските. 

Трошоци за платниот промет и другите трошоци на-
станати во врска со користењето на средствата за покри-
тие на дел од трошоците на пругата Титоград - Божај ги 
товарат средствата за покритие на дел од трошоците на 
пругата Титоград - Божај. 

Член 9 
Надзор над користењето на средствата за покритие 

на дел од трошоците на пругата Титоград - Божај врши 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на сооб-
раќајот и врските. 

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

ни за стопански престап Железничко-транспортната орга-
низација Титоград ако кон своето барање за покритие на 
дел од трошоците поднесе неточно составена периодична 
пресметка односно годишна пресметка за пругата 
Титоград - Божај или ако периодичната односно годиш-
ната пресметка не ја состави врз основа на методологија-
та за утврдување на рентабилност на железничките пруги 
на југословенските железници. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 250 до 2.500 динари и одговорното 
лице во Железничко-транспортната организација. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1377. 
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 ПРОМЕНА НА 

ДОГОВОРЕНАТА КАМАТНА СТАПКА 
Се прогласува Законот за промена на договорената 

каматна стапка, што го усвои Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година. 

П бр. 1134 
29 декември 1989 година 
Б е л г ^ а д Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРЕНАТА КАМАТНА 

СТАПКА 

Член 1 
За периодот од 1 до 31 јануари 1990 година каматна-

та стапка на обврските и побарувањата не може да се ут-
врдува по основ на растежот на цените од претходниот 
месец. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1990 година. 
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1378. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 29 декември 1989 година. 

П бр. 1121 
29 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 

Буџетот на федерацијата за 1990 година содржи: 

69.384.820.400 динари 

75.316.820.400 динари 

5.932.000.000 денари 
5.932.000.000 динари 

1) изворни приходи на федерацијата во вкупен износ од ; 
2) вкупни расходи, со средствата на тековната буџетска резерва и со износот што се издво-

јува во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од 
3) разлика помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на 

федерацијата, во износ од 
4) придонес на републиките и на автономните покраини, во вкупен износ од 

Член 2 
Во постојаната резерва на федерацијата се издвојуваат 3.917,700.000 динари, а за тековната буџетска резерва 

на федерацијата се издвојуваат 31.517.100 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање на 
другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1990 година. 

Член 3 
Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во два подбиланса на 

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1990 година, во следниве износи: 

П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ЗА 1990 ГОДИНА 

Класификациони број И з н о с 

на формите на потфор-
на приходи- мите на ора-

те ходите 
I . П Р И Х О Д И в . потформите на приход ^ н а „ р „ „ „ „ 

1 2 3 4 5 

03-1 
03-1-1 
03-1-2 

Вид 03. Даноци на промет па производи и на надомести за 
услуга 
Данок на премет на производи и услуги 
Дел од основниот данок на промет на производи и услуги 
Посебен данок на промет на производи и услуги за финанси-
рање на Југословенската народна армија 

8.229.420.060 

12.750.000.000 

Вкупно вид 03 

20.979.420.060 

20.979.420.060 
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Вкупно вид 06 

4.667.605.090 
6.980.990.450 

Вид 06. Царина и други увозни давачки 
06-1 Царина 
06-2 Посебни увозни давачки и такси 

06-2-1 Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи 2.150.110 

06-2-2 Посебна давачка за порамнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки 3.192.020.600 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање 526.901.800 
06-2-4 Лежаринк за стоките сместени во царински магацини 355.390 
06-2-5 Посебна такса на увезените стоки 3.259.562.550 

11.648.595.540 

08-1 

09-5 

02-1 

08-1-1 

08-1-2 
08-1-3 
08-1-4 
08-1-5 

08-1-6 
08-1-7 
08-1-8 

09-5-1 

02-1-1 

02-1-2 

02-1-3 

Вид 08. Приходи од други општесгвено-политнчки заедници 
Придонеси од републиките и од автономните покраини 
Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на 265.754.480 

2.108.175.840 

Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
Придонес од Социјалистичка Република Србија 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 

115.918.760 
405.930.280 
481.706.800 

232.481.490 
9.402.460 

555.122.010 
41.859.560 

Вкупно вид 08 2.108.175.840 

Вид 09. Позајмици, кредита и ослободени средства 
Примени кредити 
Вишок на средства од Народната банка на Југославија 53.308.560 

53.308.560 

Вкупно вид 09 53.308.560 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 06, 08 и 09) 34.789.500.000 

Основна намена 02 Народна одбрана и општествена само-
заштита 
Средства за Југословенската народна армија 
Средства за Југословенската народна армија во тековната 
година 
Средства за Југословенската народна армија за претходната 
година 
Средства за финансирање на воените пензии 

30.368.100.000 

1.921.400.000 
2.500.000.000 

34.789.500.000 

т 

Вкупно основна намена 02 34.789.500.000 

Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите 
и расходите на средствата за фннансираање на ЈНА 

34:789.500.000 

П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И НА РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 ГОДИНА 

Класификациони број И з н о с 

на формите на потфор-
на приходи- мите на ора-
те ходнте 

I . П Р И Х О Д И на потформнтс на приход м о д и т е 
диле 

1 2 3 4 5 

03-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и надомест за услу-
ги 
Данок на промет на производи 14.926.579.940 
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1 2 , 3 4 5 

03-1-1 Дел од основниот данок на промет.на производи и услуги 14.926.579.940 

Вкупно вид 03 14.926.579.940 

Вид 05. Такси 
05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 
05-1-2 Царински такси 
05-1-3 Други сојузни административни такси 

05-3 Судски такси 

46.100.000 
15.800.000 
9.590.000 

Вкупно вид 05 

71.490.000 

10.000 

71.500.000 

Вкупно вид 06 

8.466.134.910 
12.662.169.550 

Вид 06. Царина и друга увозни давачки 
06-1 Царина 
06-2 Посебни увозни давачки и такси 

06-2-1 Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи 3.899.890 

06-2-2 Посебна давачка за порамнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки ' 5.789.709.400 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање 955.698.200 
06-2-4 Лежарина за стоките сместени во царински магацини 644.610 
06-2-5 Посебна такса на увезените стоки 5.912.217.450 

21.128.304.460 

07-2 

07-4 
07-2-1 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на 
органите на управата и друга приходи 
Приходи на органите на управата 
Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 

Вкупно вид 07 

287.500.000 
287.500.000 

192.920.400 

480.420.400 

Вид 08. Приходи од друга општесгвено-полнтнчкн заедници 
Придонеси од републиките и од автономните покраини 
Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-0 8 - 1 - 1 
на 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка 
08-1-3 Придонес од Социјалистичка 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка 

на 
08-1-6 Придонес од Социјалистичка 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка 

Република Македонија 
Република Словенија 
Република Србија 
Автономна Покраина Војводи-

Автономна Покраина Косово 
Република Хрватска 
Република Црна Гора 

482.027.340 
210.254.270 
736.279.210 
873.723.180 

421.676.550 
17.054.260 

1.006.884.190 
75.925.160 

Вкупно вид 08 

3.823.824.160 

3.823.824.160 

09-5 
09-5-1 

к Позајмен, кредити и ослободени средства 
Примени кредити 
Вишок на средствата од Народната банка на Југославија 96.691.440 

96.691.440 

Вкупно вид 09 96.691.440 

ВКУПНИ П?ОХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 05, 06, 07, 08 
и 09) 

4Q.527.320.400 
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Класификациона! број И з н о с 

распореди 
група 

распоредна 
подигрува “ И. Р А С П О Р Е Д Н А П , Р И Х О Д И Т Е распоредат подгруиа распореди група 

1 2 3 4 5 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како доход на ра- 9 

ботната заедница 3.709.391.900 
01-1-1 Средства за лични доходи 3.693.836.100 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 15.555.800 

01-2 Средства за материјални трошоци 160.988.600 
01-3 Средства за посебни намени 2.273.495.400 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите и делегатите 134.171.500 

01-3-2 Други посебни намени 2.139.323.900 

Вкупно основна намена 01 6.143.875.900 

Основна намена 04. Трансферни средства на други општес-
твено-политички заедници 

04-2 Дополнителни средства 3.540.100.000 
04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и на ав-

тономните покраини 3.540.100.000 

Вкупно основна намена 04 3.540.100.000 

05-9 
05-10 

05-11 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општес-
твените дејности 
Пензиско-инвалидско осигурување 
Средства за подмирување на обврските по очекуваната из-
мена на пописот од ПИО 
Боречко-инвалидска заштита 

1.062.081.200 
732.600.000 

1.361.892.000 

Вкупно основна качена 05 3.156.573.200 

06-2 
06-11 
06-12 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
Општествено-политички и општествени организации 
Надомест на Службата на општественото книговодство 
Друго 

101.231.400 
3.403.200 

1.953.497.700 

Вкупно основна намена 06 2.058.132.300 

07-1 
07-2 

Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска резерва 
Тековна буџетска резерва 

3.917.700.000 
29.568.600 

Вкупно основна намена 07 3.947.268.600 

08-4 
08-4-2 

Основна намена 08. Орочени ii издвоени средства, обврски и 
други потреба од интерес за федерацијата 
Обврски по кредити 
Долгорочни обврски од поранешните години 1.888.270.400 

Вкупно основна намена 08 

1.888.270.400 

1.888.270.400 

09-5 

09-5-1 

Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанство-
то и за поттикнување на развојот 
Средства за интервенции во стопанството и за поттикнува-
ње на развојот 
Средства за интервенции во стопанството и за поттикнува-
ње на развојот 19.793.100.000 

19.793.100.000 

Вкупно основна намена 09-5 19.793.100.000 
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ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ на Подбилансот на 40.527320.400 
средствата за финансирале на другите функции и обврски 
на федерацијата, како и за резервите на федерацијата во 
1990 година 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 34.789.500.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на 

средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1990 година, се распоредуваат: 

И з н о с 

Број 
на позиција 

та 

Распоред-
- на фула и 

подгрупи 
Основна и поблиска намена Позиција Основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

1. 
2. 

3. 

02-1-1 
02-1-2 

02-1-3 

Основна намена 02 Народна одбрана и општествена 
самозаштита 
Средства за Југословенската народна армија 
Средства за Југословенската народна армија, за претходната 
година 
Средства за финансирање на воените пензии 

30.368.100.000 

1.921.400.000 
2.500.000.000 

Свега основна намена 02. 34.789.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1. 34.789.500.000 

Член 5. 
Расходите во износ од 40.527.320.400 динари, што се искажани по основните намени во Подбилансот на прихо-

дите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на фе-
дерацијата во 1990 година се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следниве износи: 

Износ 
Број Распоредот 

на позиција- група и Основна и поблиска намена Позиција Основна намена 
та подгрупи 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Глава 1. Претседателство 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

1. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 32.035.600 
2. 01-2 Средства за материјални трошоци 599.000 
3. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 6.254.800 
4. 01-3-2 Патувања и порети 360.500 
5. 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 182.800 
6. 01-3-2 Опрема и уредување на службени станови 1.500 

Вкупно основна намена 01 39,434.200 

ВКУПНО ГЛАВА 1. 39.434.200 
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Глагѕа 2. Служба за репрезентативни објекти на 
Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

7. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12.596.200 
8. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.773.600 
9. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 178.500 

10. 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 50.100 
И. 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 4.600 
12. 01-3-2 Трошоци за програмата и посети во репрезентативните об- ч 

јекти 125.400 
13. 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на репрезентативните 

л вили на Бриони 649.100 

Вкупно основна намена 01 15.377.500 

ВКУПНО ГЛАВА 2 15.377.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 13) 54.811.700 

Износ 
Број Распореди 

на позиција- група в Основна н поблиска намена Позиција Основна намена 
та подгрупа 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

14. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 93.640.400 
15. 01-2 Средства за материјални трошоци 9.448.000 
16. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 84.095.300 
17. 01-3-2 Придонес од 4% за станбена изградба на личните доходи и 

на други лични примања на функционерите 3.363.800 
18. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 79.000 
19. 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 4.400 
20. 01-3-2 Трошоци на парламентарни делегации 286.900 
21. 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната музејска постав-

ка на Музејот на 1 и II заседание на АВНОЈ 1 17.700 
22. 01-3-2 Средства за амортизацију 164.500 
23. 01-3-2 Уредување и наместување на станови за службени потреби 135.500 
24. 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади работници и работ-

ничка деца на Југославија 9.300 
25. 01-3-2 Трошоци за спроведување на избор и отповик 4.600 
26. 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 5.100 

Вкупно основна намена 01 191.254.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позицији од 14 до 26) 191.254.500 

И з н о с 
Број Распоредна 

на позиција- група н Основна и поблиска намена Позиција Основна намена 
та подгрупи 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

27. 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 6.688.700 
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28. 01-2 

29. 01-1-1 
30. 01-2 
31. 01-2 
32. 01-3-1 

33. 01-3-2 
34. 01-3-2 
35. 01-3-2 
36. 01-3-2 

37. 01-3-2 

38. 01-3-2 

39. 01-3-2 
40, 01-3-2 

41. 
42. 
43. 

44. 
45. 
46. 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

Ol-1-rl 
01-2 
01-3-2 

Средства за материјални трошоци 98.300 

Вкупно основна намена 01 6.787.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 27 до 28) 6.787.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун- ( 
кциокерите , 
Надомест за надворешни соработници 
Трошоци за закуп на купеа во Југословенската железница 
Трошоци за меѓународна соработка 
Трошоци на Сојузниот општествен совет за прашања 
на општественото уредување 
Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за меѓу-
народни односи 
Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за сто-
пански развој и економска политика 
Уредување и опремување на службените станови 
Надомест за работа подлога од полното работно време 

51.638.800 
4.833.700 
2.439.300 

8.534.400 
28.700 

120.100 
498.400 

55.000 

48.700 

68.400 
76.100 
80.200 

Вкупно основна намена 01 68.421.800 

ВКУПНО ГЛАВА 1 68.421.800 

Глава 2. Служба на Сојузниот извршен совет 
за персонални работи 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата -

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите на располагање и на лицата со посебен статус 

3.199.700 
31.500 

14.342.200 

Вкупно основна намена 01. 17.573.400 

ВКУПНО ГЛАВА 2 17.573.400 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства што за определени потреби се пренесуваат врз Ју-
гословенската народна армија 

3.454.700 
28.600 

534.600 

Вкупно оснвона намена 01 4.017.900 

ВКУПНО ГЛАВА 3 4.017.900 

47. 

Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 21.485.900 
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48. 01-2 Средства за материјални трошоци 3.290.800 
49. 01-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници и на 

сезонските работници 26.200 
50. 01-3-2 Трошоците за работа и одржување на родната куќа Кумро-

вец 86.300 
51. 01-3-2 Трошоци за финансирање на научнонстражувачките проекти 

и научните студии за делото на Јоисп Броз Тито и одржува-
ње на научен собир 166.100 

52. 01-3-2 Средства за одржување на Островот Ванга 196.100 
53. 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 103.800 

Вкупно основна намена 01 25.355.200 

ВКУПНО ГЛАВА 4 25.355.200 

Глава 5. Секретаријат за законодавство 
на Сојузниот извршен совет 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

54. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 7.511.300 
55. 01-2 Средства за материјални трошоци 108.200 
56. 01-3-2 Комисија на СЕВ за правни прашања 4.000 

Вкупно основна намена 01 7.623.500 

ВКУПНО ГЛАВА 5 7.623.500 

Глава 6. Секретаријат за информации иа Сојуз-
ниот извршен совет 
Основна намена 01. Средства за работа на органите иа упра-
вата 

57. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
58. 01-2 Средства за материјални трошоци 
59. 01-3-2 Школување на новинари од неврзаните земји 
60. 01-3-2 Извршување на програмата за меѓународни врски на Соју-

зот на новинарите на Југославија 
61. 01-3-2 Издавачка дејност, репортажи, радио и ТВ емисии за стран-

ство 
62. 01-3-2 Откуп на периодични публикации наменети за сгранство-

-YU DAILY NEWS 
63. 01-3-2 Радио-програма за странство 
64. 01-3-2 Новннско-агенциски услуги 
65. 01-3-2 Филмски новости изработка и продукција на филмска и ви-

део документација 
66. 01-3-2 Информирање на јавноста по пат на радио и телевизија (по-

себна емсија) 
67. 01-3-2 Општонародна Одбрана и општествена самозаштита во сис-

темот на јавното информирање 
68. 01-3-2 Престој на странски дописнион и новинари при државни по-

сети 

24.885.300 
545.700 
26.200 

5.400 

551.000 

1.681.400 
51.929.700 
56.070.000 

3.700.000 

118.200 

10.324.200 

63.400 

Вкупно основна намена 01 , / 149.900.500 

ВКУПНО ГЛАВА 6 149.900.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 29 до 68) 272.892.300 

69. 
70. 
71. 

0 1 - 1 - 1 
01-2 
01-2 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна измена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 

10.118.800 
375.800 
48.000 
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72. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 5.928.000 

73. 01-3-2 Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд 
на Југославија“ 35.800 

Вкупно основна намена 01 16.506.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 69 до 73) 16.506.400 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основаа намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

74. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 11.443.200 
75. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.055.100 
76. 01-2 Путни трошоци во странство 48.000 
77. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите х 5.091.600 
78. 01-3-2 Издавање на „Збирка на судски одлуки“ 28.600 
79. 01-3-2 Надомест за користење на градско земјиште 214.700 
80. 01-3-2 Награди и на надомести на судии-поротници 14.300 

Вкупно основна намена 01 17.895.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 74 до 80) 17.895.500 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

81. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4.587.600 
82. 01-2 Средства за- материјални трошоци 319.200 
83. 01-2 Патни трошоци во странство 2.000 
84. 01-3-1 Средства за лични доходи и други примања на функционе-

рите 3.420.000 

Вкупно оснвона намена 01 8.328.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 81 до 84) 8328.800 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

85. 01-1-1 Средства з; 1ични доходи на работниците 3.572.400 
86. 01-2 Средства за материјални трошоци 269.200 
87. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 877.200 
88. 01-3-2 Трошоците за застапување во странство 17.900 

Вкупно основна намена 01 4.736.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 85 до 88) 4.736.700 

РАЗДЕЛ 9 СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

89. 0М-1 Средства за лични доходи на работниците 2.581.200 
90. 01-2 Средства за материјални трошоци 61.300 
91. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 868.800 

Вкупно основна намена 01 3.511.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 89 до 91) 3.511.300 
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РАЗДЕЛ 10 СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основаа намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

92. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5.208.000 
93. 01-2 Средства за материјални трошоци 105.600 
94. 01-3-2 Трошоци за печатење на билтени 1.400 

Вкупно основна намена 01 5.315.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 92 до 94) 5.315.000 

РАЗДЕЛ 11 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

95. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 330.091.400 
96. 01-1-1 Придонеси и даноци на личните доходи на работниците во 

дипломатските и конзуларните претставништва во стран-
ство 43.634.800 

97. 01-2 Средства за материјални трошоци i0.349.000 
98. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун- ) 

кционерите 550.900 
99. 01-3-2 За потребите на документацијата 6.230.000 

100. 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Коми-
сијата за кодификација на меѓународното право 71.600 

101. 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци Групата неврзани зем-
ји 581.400 

102. 01-3-2 Трошоци за учество на домашна делегација на Конференци-
јата за европска безбедност и соработка 943.000 

103. 01-3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 276.300 
104. 01-3-2 Средства за амортизација 1.078.500 
105. 01-3-2 Средства за работа на дипломатските и конзуларните пре-

тставништва во странство 598.080.000 
106. 01-3-2 Замена на патни исправи на југословенски граѓани во стран-

ство 663.300 
107. 01-3-2 Изработка на публикации и документи за надворешната по-

литика 24.800 
108. 01-3-2 Откуп на периодични публикации наменети за странство 2.000.000 
109. 01-3-2 Стручно образова“ние на кадри и стручна обука на кадрите 

за служба на врски 14.400 
НО. 01-3-2 Средства за научноистражувачка работа 3.500.000 
111. 01-3-2 Трошоци на Центарот за регионални активности МАЛ во 

Сплит ' 109.600 

Вкупно основна намена 01 998.199.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 95 до 111) 998.199.000 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Глава 1 Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

112. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 525.538.100 
113. 01-2 Средства за материјални трошоци 12.098.500 
114. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите ф 418.300 
115. 01-3-2 Средства за определени потреби 12.344.100 
116. 01-3-2 За потребите на здружениот одред на милицијата на терито-

ријата на С АЛ Косово 25.046.000 
117. 01-3-2 Школување на кадри 239.700 
118. 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 57.200 
119. 01-3-2 Надомест за ноќна работа и повремени други работи 10.700 
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120. 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатреш-
ните работи од надлежноста на сојузните органи на управа-
та 46.500 

121. 01-3-2 Средства за амортизација 390.900 
122. 01-3-2 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци 23.300 
123. 01-3-2 Модернизација на Секретаријатот за внатрешни рботи на 

С АЛ Косово 37.600 
124. 01-3-2 Опрема на бригадата на милиција 196.800 

Вкупно основна намена 01 576.447.700 

ВКУПНО ГЛАВА 1 576,447.700 

Глава 2 Институт за безбедност 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп- 1 

раната 
125. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 122.813.200 
126. 01-2 Средства за материјални трошоци 3.096.900 
127. 01-3-2 Средства за определени потреби 3.048.500 
128. 01-3-2 Школување на кадри 71.600 
129. 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на работниците и ед-

нократна помош според член 51 од Законот за вршење на 
внтрешните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 4.600. 

130. 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 11.600 
131. 01-3-2 Надомест за повремени и други работи 1.800 
132. 01-3-2 Надомест за користење на градско земјиште 85.900 
133. 01-3-2 Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување, 

изучување на историјата на службата на безбедноста и за 
работи на библиотеката 17.900 

134. 01-3-2 Средства за амортизација 273.100 
135. 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатреш-

ни работи од надлежноста на сојузните органи на управата 1.000 
136. 01-3-2 Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска 

со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и 
на трети лица во земјата и во странство 1.789.000 

137. 01-3-2 Надомест за патентираање на доверливи пронајдоци 7.200 

Вкупно основна намена 01 131.222.300 

ВКУПНО ГЛАВА 2 131.222.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 112 до 137) 707.670.000 

РАЗДЕЛ 13 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Глава 1 Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-

4 

равата 
138. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 44.568.800 
139. 01-1-2 Средства за делумно покритие на трошоците за користење 

на годишен одмор 14.911.000 
140. 01-1-2 Средства за други потреби на заедничката потрошувачка 644.800 
141. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.154.900 
142. 01-2 Патни трошоци во странство 605.000 
143. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 311.000 
144. 01-3-2 Курсни разлики 1,961.000 
145. 01-3-2 Членарини и придонеси на меѓународни организации „ 143.290.000 
146. 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 14.600 
147. 01-3-2 Средства за испратнина 1.270.200 
148. 01-3-2 За определени потреби 186.600 
149. 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во органите на 

федерацијата 953.124.400 
150. 01-3-2 Надомест за иацнонализиран имот во земјата 9.600 
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1 , 2 

151. 01-3-2 Надомест и провизија на Службата на општественото кни-
говодство 

152. 01-3-2 Трошоци за закуп на зградата на Амбасадата на Етиопија 

Вкупно основна намена 01 

572.400 
1.700 

1.162.626.000 

Основна намена 04 - Трансфери средства на други ошптес-
твено-политички заедници 

153. 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина 994.017.500 

154. 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Маке-
донија 453.100.000 

155. 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 1.632.371.300 

156. 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна 
Гора 380.611.200 

157. 04-2 За изградба на станови според ЈУ прогрмата, на територија-
та на С АЛ Косово 80.000.000 

Вкупно основна намена 04 3.540. loo.obo 

Основна намена 06 - Дфуга општи општествени потреби 
158. 06-11 Надомест за покритие на трошоците на Службата на оп-

штественото книговодство за работи на евиденцијата, рабо-
ти на контролата и информативно-аналитички работи 

159. 06-12 Средства за финансирање на социјалните програми 

Вкупно основна намена 06 

3,403.200 
1.869.000.000 

1.872.403.200 

Основна намена 07 - Средства за резерви на федерацијата 
160. 07-1 Издвојување во постојната резерва на федерацијата 3.917.700.000 
161. 07-2 Тековна буџетска резерва 29.568.600 

Вкупно основна намена 07 3.947.268.600 

Основна намена 0Ѕ - Орочени средства, издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федерацијата 

162. 08-4-2 Обврски по странски заеми 7 116.152.200 
163. 08-4-2 Обврски спрема Народната банка на Југославија 980.360.300 
164. 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка 

за обнова и развој 31.150.000 
165. 08-4-2 Средства за покритие на курсните разлики од поранешните 

години 238.484.400 
166. 08-4-2 Средства за отплата на меѓународниот кредит за опрема на 

Радио-Југославија 47.971.000 
167. 08-4-2 Африканскиот фќ)нд за развој (II рата) 276.200 
168. 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој (II 

рата) 7.515.600 
169. 08-4-2 Средства на солидарноста за неврзаните земји и земјите во 1 

развој 37.380.000 
170. 08-4-2 Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска 

корпорација IFC 8.560.000 
171. 08-4-2 Преземени обврски на САП Косово за отплата на странски-

от кредит за ХС „Ибар-Лепенац" 59.808.000 
172. 08-4-2 Заеднички фонд за примарни производи 7.363.900 
173. 08-4-2 Интер-амернканска банка 3.426.500 
174. 08-4-2 Средства за обврски од поранешните години 300.000.000 
175. 08-4-2 Учество на СФРЈ во VII пополнение на ИДА 22.300 
176. 08-4-2 Средства за отплата на меѓународниот кредит на СР Црна 

Гора 49.800.000 

Вкупно основна намена 08 1.888.270.400 
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Основна намена 09 - Средства за интервенции во стопан-
ството и поттикнување на развојот 

177. 09-5-1 Курсни разлики по определени странски кредити 3.040.000.000 
178. .09-5-1 Регрес на каматата по точка 6 на ДД за развој на САП Ко-

сово 16.200.000 
179. 09-5-1 Обврски по депонираните девизни штедење 6.270.000.000 
180; 09-5-1 Санација на деловните банки 3.115.000.000 

Вкупно основна намена 09 А 12.441.200.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 24.851.868.200 

Глава 2 Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

181. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 35.366.200 
182. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.825.300 
183. 01-2 Патни трошоци во странство 208.900 

Вкупно основна намена 01 ( 37.400.400 

ВКУПНО ГЛАВА 2 , t 37.400.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 138 до 183) 24.889.268.600 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

184. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 46.159.900 
185. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.183.200 
186. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

187. 
кционерите 417.600 

187. 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 559.300 
188. 01-3-2 Трошоци за работа на членовите на комисиите и на сора-

ботниците 1.000 

Вкупно основна намена 01 48.321.000 

Основна намена 09 - Средства за интервенции во стопан-
ството и поттикнување на развојот 

189. 9-5-1 Поврат на царини и други увозни давачки 3.392.500.000 
190. 9-5-1 Средства за општа стопанска и туристичка пропаганда . 213.500.000 

Вкупно основна намена 09 3.606.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции од 184 до 190) 3.654.321.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУД-
СТВО И УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 

191. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 11.802.000 
192. 01-2 Средства за материјални трошоци 422.500 
193. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 399.600 
194. 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 17.900 
195. 01т1-2 Средства за амортизација 3.665.500 
196. 01-3-2 Средства за купување на станови 11.247.100 
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197. 01-3-2 Средства за определени потреби 1.967.900 

198. 

199. 
200. 
201. 

06-12 

01-1-1 
01-2 
01-2 

Вкупно основна намена 01 29.522.500 

Основна намена 06 - Други општи општествени потреби 
( 

Средства за финансирање на програмата за техничко-техно-
лошка модернизација на сојузните органи 62.297.700 

Вкупно основна намена 06 62.297.700 

ВКУПНО ГЛАВА 1 91.820.200 

Глава 2. Сојузен завод за унапредување на упра-
вата 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 

3.772.800 
104.400 

100 

Вкупно основна намена 01 3.877.300 

ВКУПНО ГЛАВА 2 3.877.300 

202. 

203. 

204. 

205. 
206. 

207. 

208. 

209. 

210. 
211. 
212. 
213. 

214. 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 

Глава 3. Финансирање на програмите за работа 
на самостојните институции и организации 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 
Средства за извршување на програмата за работа на Инсти-
тутот за споредбено право 
Надомест на здравствени установи за давање услуги на ра-
ботниците во сојузните органи 
Средства за извршување на програмата за работа на Музе-
јот на револуцијата на народите и народностите 
Средства за Наградата АВНОЈ 
Средства за Музејот на II заседание на АВНОЈ во Јајце 
Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пија-
- - И 4 

Де 
Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот 
на Јосип Броз Тито 
Награда „Едвард Кардељ“ 

83.300 

80.700 

7.320.000 
1.533.800 
3.240.000 

178.900 

500 
2.400 

Вкупно основна намена 01 11.058.600 

ВКУПНО ГЛАВА 3 11.058.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 191 до 209) 106.756.100 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на уп-
равата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите N 

Средства за финансирање на научно-истражувачките проек-
ти и научно-истражувачките студии 

6.876.100 
358.800 
153.900 

421.200 

34.162.000 

Вкупно основна намена 01 41.972.000 
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215. 09-5-1 

Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанство-
то и поттикнување на развојот 
Средства за поттикнување на технолошкиот развој на Југо-
славија 792.100.000 

Вкупно основна намена 09 792.100.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1. 834.072.000 

Глава 2. Сојузен завод за општествено планирање 

216. 
217. 
218. 

219. 

220. 

221. 

222. 
223. 
224. 
225. 
226. 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Надомест на надворешните соработници и трошоци на ан-
кетата 
Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и“ 
нивното влијание врз стопанството на Југославија“ 
Методолошки истражувања 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 

27.414.100 
579.900 
33.400 

800 

6.900 
5.400 

Вкупно основна намена 01 28.040.500 

ВКУПНО ГЛАВА 2 28.040.500 

Глава 3. Сојузен завод за информатика 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 

^Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Средства за работа на електронскиот сметач 
Трошоци за работа на Советот на општествениот систем на 
информирање на СФРЈ 

11.854.200 
422.500 

12.800 
224.900 

10.700 

Вкупно основна намена 01 12.525.100 

ВКУПНО ГЛАВА 3 12.525.100 

Глава 4. Сојузен завод за патенти 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упрао 
вата 

227. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 20.803.400 
228. 01-2 Средства за материјални трошоци 723.100 
229. 01-2 Патни трошоци во странство 10.200 
230. 01-3-2 Трошоци на информациониот систем, меѓународните обвр-

ски спрема патентниот завод во Виена 362.700 
231. 01-3-2 Трошоци за издавање на V изменето и дополнето издание 

на меѓународната класификација на патентите 71.600 

Вкуп^ основна намена 01 21.971.000 

ВКУПНО ГЛАВА 4 21.971.000 

- ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 210 до 231) 896.608.600 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИЈА 
i 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на управата 

232. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 17,126,900 
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233. 01-2 Средства за материјални трошоци 411.400 
234. 01-2 Патни трошоци во странство 48.000 
235. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 425.700 
236. 01-3-2 Средства за стручна соработка со институциите од областа 

на пазарот од земјата и странство 14.300 

237. 01-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 8.600 

Вкупно основна намена 01. 18.034.900 

ВКУПНО ГЛАВА 1 18.034.900 

238. 
239. 
240. 
241. 

0 М - 1 
01-2 
01-2 
01-3-2 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Надомест на овластените организации и стручни лица за 
вршење на контрола на квалитетот на производите што се 
увезуваат 

19.130.400 
1.502.400 

100 

1.700 

Вкупно основна намена 01 20.634.600 

ВКУПНО ГЛАВА 2 20.634.600 

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на упра-
вата 

242. 
243. 
244. 
245. 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Стипендии 

31.278.200 
693.700 

22.100 
4.000 

Вкупно основна намена 01 л , ,, 31.998.000 

Основна намена 09 - Средства за интервенции во стопан-
ството н поттикнување на развојот 

246. 09-5-1 Средства за стоковни резерви на федерацијата 570.800.000 

Вкупно основна намена 09 570.800.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 602.798.000 

Глава 4. Сојузен завод за цени 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

247. 
248. 
249. 

01-1-1 
01-2 
01-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 

7.741.800 
239.500 

8.600 

Вкупно основна намена 01 7.989.900 

ВКУПНО ГЛАВА 4 7.989.900 

Глава 5. Сојузен завод за стандардизација 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

250.' 
251. 

01-1-1 
01-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

28.058.100 
1.576.000 
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Патни трошоци во странство 76.806 

Вкупно основна намена 01 29.710.900 

ВКУПНО ГЛАВА 5 29.710.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 232 до 252) 679.168.300 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

253. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 50.030.900 
254. 01-2 Средства за материјални трошоци 2.317.000 
255. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 445.100 
256. 01-3-2 Средства за унапредување и развој на коњарството 2.100 
257. 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шу-

марството 40.100 
258. 01-3-2 Надомест за надворешни соработници во областа на зашти-

тата на растенијата на граница и вршење на ветеринарска 
контрола на граница 1.400 

259. 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на авиони за гаснење 
на шумски пожари 51.845.200 

260. 01-3-2 Трошоци за работа на југословенската комисија за соработ-
ка со Оргнаизацијата на Обединетите нации за исхрана и 
земјоделство (FAO) 25.000 

261. 01-3-2 Придонес во светската програма за xpana(WEP) - 751.400 
262. 01-3-2 Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на 

подунавските земји за водостопанските прашања на Дунав, 
посебно за заштита на неговите води од загадување 8.600 

263. 01-3-2 Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат 
од Спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзи-
ните притоки од загадување во 1989 година 5.700 

264. 01-3-2 Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загаду-
вања на морето и водите на внатрешните водни патишта во 
1989 година 17.400 

265. 01-3-2 Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат 
од Конвенцијата за прекуграничкото загадување на возду-
хот на големи оддалеченоста 4.600 

266. 01-3-2 Примена на мерки во граничното подрачје во власта на ве-
теринарството и заштитата на растенијата 107.300 

267. 01-3-2 Трошоци на меѓународната соработка во водостопанството 25.000 
268. 01-3-2 Трошоци за учество во изработката на Правилникот за нор-

мите на квалитетот на пакувањето и декларирањето на се-
мињата на посадниот материјал 11.400 

Вкупно основна намена 01 105.638.200 

Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанство-
то и поттикнување на развојот 
Премии и регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита 
на растенијата и квалитетни сортни семиња 
Регресирање на каматите на кредитите во рамките на седек-
тивната програма во земјоделството 

835.500.000 

1.500.000.000 

Вкупно основна намена 09. , 2.335.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 253 до 270) 2.441.138.200 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

271. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 18.628.600 
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272. 01-2 Средства за материјални трошоци 744.000 
273. 01-2 Патни трошоци во странство 216.000 
274. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 510.600 
275. 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисиите и надвореш-

ните соработници 17.900 
276. 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар на рабо-

тите од интерес за федерацијата 8.200 
277. 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југо-

словенските граѓани вработени во Секретаријатот на Дунав-
ската комисија 14.000 

278. 01-3-2 Надомест за работа на аеродомите за потребите на безбед-
носта на воздушниот сообраќај 37.200 

279. 01-3-2 Трошоци за.безбедност на пловидбата во поморскиот сооб-
раќај 2.325.700 

280. 01-3-2 Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 34.570.000 
281. 01-3-2 Средства за работата на Геомагнетскиот институт врз рабо-

ти од интерес за федерацијата 3.700.000 
282. 01-3-2 Средства за покритие на обврските за повластено возење во 

патничкиот сообраќај 4.265.000 

' Вкупно основна намена 01. 65.037.200 

283. 09-5-1 

Основна намена 09 - Средства за интервенции во стопан-
ството н поттикнување на развојот 
Средства за покритие на трошоците на сообраќајот на пру-
гата Титоград-Божај 

Вкупно основна намена 09. 

7.600.000 

7.600.000 

СВЕГА ГЛАВА 1 72.637.200 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летање-
то 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

284. 01 1-1 Средства за лични доходи на работниците 473.786.700 
285. 01 2 Средства за материјални трошоци 11.142.500 
286. 01 2 Патни трошоци во странство 38.400 
287. 01 3-2 Трошоци за погон 19.818.600 
288. 01 3-2 Надомест за продолжена работа 128.800 
289. 01 3-2 Надомест на надворешните соработници 100 
290. 01 3-2 Средства за амортизација 644.000 
291. 01 3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 481.000 
292. 01 3-2 Школување на кадри 1.195.100 
293. 01 3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти 9.100 

Вкупно основна намена 01. 507.244.300 

Основна намена 06. Други општи и општествени потреби 
294. 06-12 Средства за финансирање на програмата за модернизација 21.100.000 

Вкупно основна намена 06. 21.100.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2. 528.344.300 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

295. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
296. 01-2 Средства за материјални трошоци 
297. 01-2 Патни трошоци во странство 

17.739.800 
712.400 
62.600 
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298. 01-3-2 Обаврски спрема Меѓународната Унија за телекомуникации 
и други плаќања 11.200 

Вкупно основна намена 01. 18.526.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 18.526.000 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 
Освоена намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

299. 
300. 
301. 
302. 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Надомест за работа ноќе и во време на државни празници 

10.163.000 
1.383.200 

129.500 
1.300 

Вкупно основна намена 01 11.677.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
303. 06-12 Средства за финансирање на програмата за модернизација 300.000 

Вкупно основна намена 06 300.000 

ВКУПНО ГЛАВА 4 11.977.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции од 271 до 303) 631.484.500 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-
СТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИ-
КА 

-

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

304. 
305. 
306. 
307. 

308. 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 
Трошоци за определени работи од областа на фармацев-
тската служба и медицинското снабдување од интерес за фе-

41.821.500 
1.850.400 

72,000 

421.700 

309. 

310. 

311. 

312. 
313. 
314. 
315. 
316. 

317. 

318. 
319. 

320. 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

дерацијата што ќе се договара со соодветни институции 
Средства за превентива и сузбивање на малигните и кардио-
васкуларните заболувања 
Надомест на работниците со скратено работно време и на 
надворешните соработници и надомест за работа подлога 
од полното работно време 
Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни бо-
лести 
Трошоци во врска со вршењето надзор на границата 
Трошоци за лекување на странци во Југославија 
Заштита од јонизирачки зрачења 
Материјално обезбедување и сместување на бегалци 
Трошоци за определени работи од областа на здравствената 
заштита од непосреден интерес за остварување на функции-
те на федерацијата што ќе се договорат со Сојузниот завод 
за здравствена заштита 
Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и 
меѓу републичките води 
Трошоци за изработка на југословенската фармакопеја 
Трошоци за работата на Југословенската комисија за сора-
ботка со Меѓународната организација на Обединетите на-
ции за помош на децата (УНИЦЕФ) 
Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските 
борци 

4.500 

7.200 

320.700 

1.509.900 
436.500 

14.300 
17.800 
90.700 

4.209.200 

23.300 
3.600 

12.500 

572.500 



Петок, 29 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ , Број 88 - Страна 2183 

1 2 3 4 5 

321. Финансирање на активностите спрема југословенските ра-
ботниците на работа во странство 25.000 

322. 01-3-2 Средства за Првомајски награди на трудот 107.300 
323. 01-3-2 Средства за остварување на Програмата на активностите за 

работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите 
на ОН од 1983 до 1992 година 8.900 

Вкупно основна намена 01 51.529.500 

Основаа намена 05. Обврски во финансирањето на општес-
твените дејности 

324. 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во 
смисла на одредбите на Законот за обврските на федерација-
та за пензиите на борците 1.345.033.000 

325. 05-9 Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско 
и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покритие на 
дефицитот во работата на пензиското и инвалидското осигу-
рување 16.859.000 

326. 05-11 Средства за инвалидски примања на воените инвалиди 959.054.700 
327. 05-11 Средства за бањско и климатско лекување 41.437.500 
328. 05-11 Средства за боречки додаток 325.800 
329. 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инвалиди 34.515.200 
330. 05-10 Средства за подмирување на обврските по очекуваната из-

мена на прописите од ПИО 732.600.000 
331. 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941" 

и на други одликувани лица 11:796.000 
332. 05-11 Инвалидски примања на корисниците од странство 14.952.000 

3.156.573.200 
Вкупно основна намена 05 \ 

ВКУПНО ГЛАВА 1 3.208.102.700 

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработува-
њето 

с Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

333. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 9.035.400 
334. 01-2 Средства за материјални трошоци 163.100 
335. 01-2 Патни трошоци во странство 103.300 
336. 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните југословенско-стран-

ски комисии 72.400 
337. 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници во 

странство и трошоци за упатување на тие работници во 
странство 47.100 

338. 01-3-2 Трошоци за образование и воспитување на децата на југо-
словенските граѓани на привремена работа во странство 10.700 

Вкупно основна намена 01 9.432.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 9.432.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции од 304 до 338) 3.217.534.700 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

339. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12.619.800 
340. 01-2 Средства за материјални трошоци 351.100 
341. 01-2 Патни трошоци во странство 48.000 
342. 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 437.500 
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343. 01-3-2 Трошоци за реализација на програмата за работа на Коми-
сијата на СИ С за нуклеарна енергија 800 

Вкупно основна намена 01 13.457.200 

ВКУПНО ГЛАВА 1 13.457.200 

Глава 2. Сојузен завод за мери и скапоцени ме-
тали 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

.344. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 53.624.400 
345. 01-2 Средства за материјални трошоци 3.700.400 
346. 01-2 Патни трошоци во странство 128.800 
347. 01-3-2 Сместување и развој на примарните еталони 129.800 

Вкупно основна намена 01 57.583.400 

ВКУПНО ГЛАВА 2 57.583.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции од 339 до 347) 71,040.600 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

348. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 897.506.500 
349. 01-2 Средства за материјални трошоци 42.730.100 
350. 01-2 Патни трошоци во странство 75.900 
351. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 418.200 
352. 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 92:900 
353. 01-3-2 Средства за амортизација 711.100, 
354. 01-3-2 Средства за купување на службени станови 715.600 , -

Вкупно основна намена 01 - 942.250.300 

Основна намена 09. Средства за интервенции во стопанство-
то и за поттикнување на развојот 

355. 09-5-1 Изградба на граничниот премин Караванки 39.900.000 

Вкупно основна намена 09 39.900.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции од 348 до 355) 982.150.300 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

356. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 72.601.600 
357. 01-2 Средства за материјални трошоци 3.018.300 
358. 01-2 Патни трошоци во странство 199.000 
359. 01-3-2 Закупи на лизинг машини за автоматска обработка на пода-

тоци 2.998.400 
360. 01-3-2 Партиципација на трошоците за OECD 3.600 
361. 01-3-2 Трошоци за подготвување на пописот на населението во 

1991 година 13.310.200 

Вкупно основна намена 01 92.131.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции од 356 до 361) 92.131.100 
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РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТ-
КА 

362. 
363. 
364. 
365. 

366. 
367. 

368. 

369. 

370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

0 1 - 1 - 1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Придонес на претставништвото на ООН во Југославија 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-
ка со ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО) 
Средства за работа на Европскиот центар за мир и развој 
Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски 
престој на странски граѓани во Југославија 
Трошоци за подготвка за заминување на стручњаци, за пар-
тиципации во платите на југословенските стручњаци и по-
мош во организирањето на Центарот за обука на кадри во 
земјите во развој 
Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, посебни кур-
севи за земјите во развој и изработка на филмови 
Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во 
развој 
Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ - трошоци за 
учество на претставници од земјите во развој 
Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите коми-
сии - патни трошоци во земјата и во странство 
Надомест за вршење на определени работи од надлежноста 
на федерацијата од страна на Југословенскиот библиограф-
ски институт 
Центар за насочување и организација на меѓународната со-
работка на неврзаните земји на подрачјето на науката и тех-
нологијата 

20.540.400 
470.400 
214.700 

107.300 
21.400 

1.920.300 

178.900 

7.200 

71.500 

300 

107.300 

143.100 

35.700 

Вкупно основна намена 01 23.818.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции од 362 до 374) 23.818.500 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

375. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 38.147.600 
376. 01-2 Средства за материјални трошоци 4.318.500 
377. 01-2 Патни трошоци во странство 74.900 
378. 01-3-2 Печатење годишникот на атласот на климата и на други 

стручни публикации 78.700 
379. 01-3-2 Финансирање на меѓународните програми по посебни одлу-

ки на СИС („Fieiza", „Alpex", „Horns", „Етер“, „Med-роГ и 
„Vituki") 168.200 

380. 01-3-2 Надомест на радио Белград за емитување на водосостојбата 
на Дунев 3.900 

381. 01-3-2 Трошоци за следење на загадувањето на реката Сава со ми-
нерални масла 44.000 

Вкупно основна намена 01 42.835.800 

Основна намена 06. Други општи и општествени потреби 

382. 06-12 Средства за финансирање на програмата за модернизација 800.000 

Вкупно основна намена 06. 800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции од 375 до 382) 43.635.800 
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РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

383. , 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.475.900 
384. 01-2 Средства за материјални трошоци 72.000 
385. 01-3-2 Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка 

карта на Југославија 181.800 
386. 01-3-2 Печатење на нови карти 100.200 

Вкупно основна намена 01. . 2.829.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции од 383 до 386) 2.829.900 

387. 
388. 
389. 
390. 
391. 

392. 
393. 

394. 
395. 
396. 
397. 

398. 
399. 

01-1-1 
01-2 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-1-1 
01-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-1-1 
01-2 

РАЗДЕЛ 27. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 13.406.900 
Средства за материјални трошоци 569.500 
Патни трошоци во странство 97.200 
Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна 46.200 
Трошоци за издавачка дејност 27.100 

Вкупно основна намена 01 14.146.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 387 до 391) 14.146.900 

РАЗДЕЛ 28. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

-

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-
те и опремата 
Надомест на надворешни соработници 
Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз 
Надомест за работа подолга од полното работно време 
Отплата на ануитети за две локомотиви 

33.421.800 

2.329.100 
25.900 

506.400 
2.025.800 
1.211.900 

Вкупно основна намена 01. 39.520.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 392 до 397) 39.520.900 

РАЗДЕЛ 29. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ v 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-
те и опремата 

43311.000 

' 1.699.600 

Вкупно основна намена 01. 45.010.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 398 до 399) 45.010.600 

РАЗДЕЛ 30. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛ-
НИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

( 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

400. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 28.Ѕ83.000 
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401. 01-2 Средства за материјални трошоци 620.900 
402. 01-3-2 Средства за репродукционен материјал и резервни делови 255.500 
403. 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 300 
404. 01-3-2 Накнада за работа подолга од полното работно време 28.800 

Основна намена 01. 29.788.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 400 до 404) 29.788.500 

РАЗДЕЛ 31. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

405. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 9.767.300 
406. 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-

те и опремата 11.683.800 
407. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 707.600 

Вкупно основна намена 01. 21158.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 405 до 407) 22.158.700 

РАЗДЕЛ 32. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА И СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа да органите на упра-
вата 

408. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 41.767.700 
409. 01-2 Средства за материјални трошоци 1.790.900 
410. 01-3-2 Трошоци за франкнрање на пошта,печатење и препис на ма-

теријали и набавка на канцелариски и потрошен материјал 
2.084.000 за сојузните органи 2.084.000 

411. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 166.700 

Вхупно основна намена 01. 45.809.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 408 до 411) 45.809.300 

РАЗДЕЛ 33. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

412. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 104.386.200 
413. 01-2 Средства за материјални трошоци 3.204.200 
414. 01-3-2 Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услу-

ги 18.496.200 
415. 01-3-2 Трошоци во врска со одржувањето и користењето на згра-

дите и на опремата на сојузната управа и на сојузните орга-
низации 4.830.300 

416. 01-3-2 Придонес за користење на градежно земјиште 1.610.100 
417. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 385.100 

Вкупно основна намена 01. 132.912.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 412 до 417) 132.912.100 

РАЗДЕЛ 34. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

418. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 33.152.400 
419. 01-2 Средства за материјални трошоци 628.000 
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420. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 1.088.700 
421. 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за,други намени 2.828.400 

Вкупно основна намена 01. 37.697.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 418 до 421) 37.697.500 

РАЗДЕЛ 35. ПРЕВЕДУВАЧКА СЛУЖБА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

422. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 38.339.500 
423. 01-2 Средства за материјални трошоци 840.300 
424. 01-2 Пуатни трошоци во странство 500 
425. 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 61.500 
426. 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 8.300 

Вкупно основна намена 01. 39.250.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 422 до 426) 39.250.100 

РАЗДЕЛ 36. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
Општествено-политнчки организации 

Дотација на Централниот комитет на Сојузот на Комунис-
тите на Југославија 

427. 06-2 Финансирање на Програмата за научна документација од 
Меѓународното работничко движење 17.500 

428. 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности за стран-
ство 35.000 

429. 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 519.900 
Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија 

430. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конфе-
ренција 23.743.000 

431. 06-2 Средства за Центарот „Едвард Кардељ“ 592.400 
432. 06-2 Дотација на весникот „Борба“ 17.793.200 
433. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Советот на СК 

на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата среди-
на 956.000 
Дотација на Претседателството на Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија 

434. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Конференцијата 13.654.000 
435. 06-2 Прослава на Денот на младоста 300.000 
436. 06-2 Финансирање на меѓународните активности на колективни-

те членови на ССМЈ 209.600 
437. 06-2 Дотација на весникот „Младост“ 3.539.200 
438. 06-2 Финансирање на други активности 10.000 
439. 06-2 Средства за Комисијата за работа со младината на привре-

мен престој во странство 15.000 
440. 06-2 Издавачка дејност на Претседателството (CIDID) 60.000 
441. 06-2 Средства за XIII Конгрес на ССМЈ-а 800.000 

Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од народ-
ноослободителната војна на Југославија 

442. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 7.500.000 
443. 06-2 Дотација на весникот „4 јул" 3.100.000 
444. 06-2 Средства за XI Конгрес на СЗБНОВ 500.000 

Дотација на Црвениот крст на Југославија 
445. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Претседателство-

то 3.996.000 
446. 06-2 Служба за потраги 15.000 
447. 06-2 Членарина на Лигата, МКСК 337.300 
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448. 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот по-
лумесец од земјите во развој и од неврзаните земји 1.500 
Дотација на Југословенската лига за мир, независност и не-
рамноправност на народите 

449. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Лигата 350.000 
Дотација на Сојузот на здружението за Обединетите нации 
на Југославија 

450. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 12.100 
Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Ју-
гославија 

451. 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 1.913.500 
Сојуз за физичка култура на Југославија 

452. 06-2 Трошоци на подрачјето на физичката култура на Југослави-
ја 20.442.300 

453. 06-2 Вонредни програми на спортски манифестации што се 
одржуваат во 1990 година 387.300 
Народна техника - Сојуз на организациите за техничка кул-
тура на Југославија 

454. 06-2 Трошоци за меѓународната соработка во областа на технич-
ката култура на Југославија 324.400 
Противпожарен сојуз на Југославија 

455. 06-2 За активноста на Сојузот 107.200 

Вкупно основна намена 06 101.231.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(позиции од 427 до 455) 

101.231.400 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 6 

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

1379. 
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 ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1990 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1990 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 
1989 година. 

П бр. 1122 
29 декември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрноѕшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Средства за извршување на обврските утврдени во 

Буџетот на федерацијата за 1990 година (во натамошниот 
текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царината и другите 

увозни давачки, сојузните такси, основниот данок на про-
мет на производи, приходите што со својата дејност ги ос-
тваруваат органите и организациите на федерацијата, 
придонесите на републиките и на автономните покраини 
и другите приходи што се остваруваат врз основа на сојуз-
ните закони. 

Член 2 
Приходите на Буџетот што ќе се остварат од сојузни-

те такси, приходите што со својата дејност ги остваруваат 
органите и организациите на федерацијата и другите при-
ходи во целост му припаѓаат на Подбилансот на приходи-
те и расходите на средствата за финансирање на други 

Ѕункции и обврски на федерацијата, како и за резерви на 
едерацијата за 1990 година. 

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основ-
ниот данок на промет на производи и услуги, од царината 
и другите увозни давачки и посебните такси и таксите на 
увезени стоки и од придонесот на републиките и на авто-
номните покраини, Службата на општественото книгово?д-
ство ќе ги распореди на Подбилансот на приходите и рас-
ходите на средствата за финансирање на Југословенската 
народна армија во 1990 година и Подбилансот на прихо-
дите и расходите на средствата за финансирање на други 
функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на 
федерацијата за 1990 година, сразмерно со нивното учес-
тво во вкупниот обем на расходите на Буџетот намален за 
износот на планираните приходи од став 1 на овој член. 

Член 3 
Придонесот на републиките и на автономните покра-

ини ќе се уплатува секоЈ месец во височина на една двана-
есттина од годишниот износ. 

Ако одделна република односно автономна покраина 
не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на 
овој член, Службата на општественото книговодство, во 
рок од три дена по истекот на месецот, ќе издаде налог не-
уплатениот придонес од претходниот месец, да се пренесе 
од остварените приходи на републиката односно на авто-
номната покраина во корист на соодветната потформа на 
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приходи на Буџетот - придонеси на републиките и на ав-
тономните покраини. 

Член 4 
Органите и организациите на федерацијата што со 

ч мојата дејност остваруваат приходи, доставуват до сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на финансии-
ве извештај за о(ггварените приходи. 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
ци г opiaH на управата надлежен за работи на финансиите 

донесе прописи за роковите и начинот на доставување 
ил извештајот од став 1 на овој член. 

Член 5 
Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат 

органите и организациите на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно 
наплатени или наплатени во износ поголем од пропиша-
ниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот из-
нос ќе се врати првенствено врз товар на формата на при-
ходи на која се наплатени, а ако такви приходи нема - врз 
товар на другите форми на приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој 
член донесува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите или 
работникот што тој ќе го определи, ако со сојузниот закон 
не е поинаку определено. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ре-
шение за враќање на приходите што органот односно ор-
ганизацијата на федерацијата ќе ги оствари според посеб-
ни прописи донесува функционерот кој раководи со тој 
орган односно организација на федерацијата или работни-
кот што тој ќе го определи. 

Член 6 
Органите и организациите на федерацијата можат да 

преземаат обврски врз тоавар на Буџетот само врз основа 
на сојузниот закон во границите на средствата дозначени 
од Буџетот. 

Член 7 
Средствата утврдени во Буџетот се распоредуваат со 

тримесечни плавеви. 
Ако поради порастот на цените над планираниот рас-

теж, правата на корисниците на средствата на Буџетот за-
сновани врз законот не можат да се намираат во рамките 
на средствата утврдени со тримесечниот план, Сојузниот 
извршен совет може да ги зголеми средствата во граници-
те на вкупно одобрените средства на тие корисници за 
1990 година. 

Член 8 
Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Буџе-

тот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средства-
та ќе ги усогласат своите претсметки на средствата со ви-
сочината на средствата предвидени за определени намени 
во Буџетот и во тој рок ќе му ги достават на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите. 

Средствата не можат да им се пренесуваат на корис-
ниците на Буџетот пред доставувањето на претсметката 
од став 1 на овој член. 

П 

Член 9 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на ор-

ганите и организациите на федерацијата ќе се користат за: 
1) лични доходи на работниците и заедничка потро-

шувачка - врз основа на финансискиот план на работната 
заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема 
- врз основа на претсметката на средствата што ќе ја ут-
врди функционерот кој раководи со органот односно со 
организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се 
тие средства одобрени ги извршува непосредно тој орган 
односно организација односно врз основа на програмата 
за користење на средствата за посебни намени што ќе ги 
утврди функционерот кој раководи со органот односно со 
организацијата на федерацијата ако тој орган односно ор-
ганизација не ги извршува непосредно задачите за кои се 
одобрени средствата. 

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени 
со програмата за користење на средствата за посебни на-
мени, ќе се користат Врз основа на решение што го донесу-

ва функционерот кој раководи со органот односно со ор-
ганизацијата на федерацијата, односно врз основа на дого-
вор што ќе го склучи тој функционер со непосредниот ко-
рисник на средствата. 

Член 10 
Измена на намената и на височината на средствата 

утврдени во Буџетот по носители и корисници и на висо-
чината на средствата за одделни потреби во рамките на 
основните намени, освен на средствата за Југословенската 
народна армија, средствата за развој на стопански недо-
волно развиените републики и Социјалистичка Аутоном-
на Покр?аина Косово, средствата за финансирање на про-
грамите за техничко-технолошка модернизација на сојуз-
ните органи и за опремана на сојузните органи и органи-
зации, врши Сојузниот извршен совет. Измена на намена-
та и на височината на средствата за работа на Собранието 
на СФРЈ врши Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, а за Претседателството на СФРЈ - телото 
што тоа ќе го овласти. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и рабо-
тите во органите и организациите на федерацијата за кои 
е предвидено дека ќе вршат прием на работници односно 
избор или именување на функционери односно назначува-
ње на раководни работници, ќе се користат од денот на 
приемот на работа односно на изборот или именувањето 
односно назначувањето, врз основа на решение на функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на 
личните доходи ќе се користат: врз основа на акт на Ад-
министративната комисија на Соранието на СФРЈ - за де-
легатите што надомест на личните доходи остваруваат во 
Собранието на СФРЈ, за функционерите што ги избира 
или ги именува Собранието на СФРЈ и за раководните ра-
ботници што ги назначува надлежниот орган на Собрани-
ето на СФРЈ, врз основа на акт на Претседателството на 
СФРЈ - за неговите членови, за членовите на Советот на 
федерацијата и за раководните работници што тоа ги на-
значува; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет -
за работниците во органите и организациите на федераци-
јата и за раководните работници што тоа ги назначува. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка по-
трошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите 
и организациите на федерацијата. 

Член 11 
СОЈУЗНИОТ извршен совет поднесува до Собранието 

на СФРЈ извештај за извршувањето на Буџетот за секое 
тримесечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечје^. 

Извештајот за извршувањето на Буџетот на федера-
цијата од став 1 на ОВОЈ член ги содржи податоците за ос-
тварените приходи, извршените расходи и изврешните 
промени на камените и височината на средствата од став 
1 член 10 на овој закон. 

Член 12 
За користењето на средствата утврдени во Буџетот за 

финансирање на научноистражувачки проекти и научни 
студии за потребите на федерацијата одлучува Сојузниот 
извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на развојот. 

Член 13 
Средствата предвидени за финансирање на Програ-

мата за техничко-технолошка модернизација на сојузните 
органи за периодот од 1987 до 1990 година ќе се користат 
врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ. 

Член 14 
Средствата предвидени за прибавување на станови за 

потребите на сојузните органи и на сојузните организации 
ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на 
СФРЈ. 

Непотрошените средства утврдени во Буџетот за на-
мените од став 1 на овој член можат да се користат за таа 
намена и во наредната година. 

Член 15 
Средствата за амортизација обезбедени во Буџетот 

во разделот Сојузен секретаријат за правосудство и упра-
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ва се распоредуваат на органите и организациите на феде-
рацијата врз основа на пропис на Сојузниот извршен со-
вет, освен средствата за амортизација за Собранието на 
СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, Институтот за 
безбедност, Сојузната управа за контрола на летањето и 
Сојузната управа за царини. Непотрошеиите средства за 
амортизација можат да се користат за таа намена и во на-
редните години. 

Член 16 
Средствата предвидени во Буџетот за курсни разлики 

Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз 
основа на барањата на корисниците на средства. 

Член 17 
Средствата на Буџетот што им се распоредени на ко-

рисниците на средства, а не се потрошени во годината за 
која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 
20 јануари 1991 година, на распоредната група односно 
подгрупа на расходи од која се распоредени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата на Буџетот што им се распоредени на корисни-
ците на средства од член 24 став 2 на овој закон, а не се по-
трошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат 
во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1991 година, на распо-
редната група односно подгрупа на расходи од која се рас-
поредени. 

Член 18 
Непотрошените средства утврдени на одделни пози-

ции на буџетот за интервенции во стопанството и за по-
ттикнување на технолошкиот развој на Југославија, 
можат да се користат за тие намени и во 1991 година. 

Член 19 
Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на 

пензиите на борците од Народноослободителната војна и 
на членовите на нивните семејства, што се стекнуваат под 
поповолни услови, обврските на федерацијата од пора-
нешните години ќе им се намират на самоуправните инте-
ресни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на 
републиките и на автономните покраини, според решение-
то што го донесува функционерот кој раководи со сојуни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите, 
по прегледот на пресметката на обврските на федерација-
та што ќе го изврши Буџетската инспекција на СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за финансии, а преостанатите средства Сојуз-
ниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди, ќе им ги распореди на самоуправните интересни за-
едници за пензиско и инвалидско осигурување на републи-
ките и на автономните покраини како аконтација за 1990 
година. 

Член 20 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на об-

врските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе 
се користат за исплатување на надоместите на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со превоз на 
патници, за извршените бесплатни и повластени превози 
на лицата на кои тие права им се признати со сојузни про-

.писи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите. 

Член 21 
Средствата утврдени во Буџетот на позицијата Соју-

зен секретаријат за правосудство и управа за определени 
потреби ќе му се пренесуваат на Покраинскиот секратари-
јат за правосудство и управа на Социјалистичка Авотном-
на Покраина Косово со решение на функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за тие 
работи. 

Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа 
на Социјалистичка Аутономна Покраина Косово ќе му 
поднесува на Сојузниот секретаријат за правосудство и 
управа шестмесечни извештаи за потрошокот на средства-
та од став 1 на овој член. 

Член 22 
Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пре-

сметува камата на износот на ненамирените обврски на 
федерацијата. 

Член 23 
(Со одобрување на завршната сметка на Буџетот не 

им престанува дисциплинската, материјалната и кривич-
ната одговорност на функционерот кој раководи со орга-
нот односно со организацијата на федерацијата или на ов-
ластениот работник за незаконито и несовесно користење 
и располагање со средствата на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот 
за уплата на приходите не му престанува одговорноста на 
одговорното лице ако не го пресмета, неточно го пресмета 
или не го уплати приходот во Буџетот. 

Член 24 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 

1990 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 

31 јануари 1991 година можат да се извршуваат расходите 
за финансирање на Југословенската народна армија и на 
дипломатските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, за дополнителните средства на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, за средствата за ннвалидско-боречка за-, 
штита и за средствата за интервенции во стопанството. 

Приходите на Буџетот од царина и од други увозни 
давачки за стоките увезени до 31 декември 1990 година и 
приходите од основен данок на промет на производи и по-
себен данок на промет на производи за финансирање на 
Југословенската народна армија, на прометот остварен до 
31 декември 1990 година, што ќе се наплатат во јануари 
1991 година, се уплатуваат во Буџетот до износот на вкуп-
но утврдените изворни приходи во Буџетот, а придонеси-
те на републиките и на автономните покраини во Буџетот 
што ќе се наплатат до 31 јануари 1991 година, исто така, 
се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да им се 
распоредуваат на носителите и на корисниците на сред-
ствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 25 
Средствата обезбедени во Буџетот по стапка од 4% за 

плаќање на придонесот за станбена изградба од надомес-
тот на личните доходи на делегатите што тој надомест го 
остваруваат во Собранието на СФРЈ и од личните доходи 
на функционерите и на раководните работници што ги из-
бира или ги именува односно назначува Собранието на 
СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет, ќе се издвојат на посебна сметка каЈ Собранието на 
СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет. 

Надлежните тела за станбени прашања на Собрание-
то на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот из-
вршен совет ќе ги пропишат условите и начинот на корис-
тењето на средствата од став 1 на овој член. 

Член 26 
Приходите што ќе ги остварат органите и организа-

циите на федерацијата по основ на вратени депозити на 
инвестиции и приходите по основ на вратени средства 
здружени за изградба на енергетски објекти се уплатуваат 
во Буџетот. 

Средствата што ќе се остварат со наплата на аморти-
зација на опремата во становите за службени потреби на 
органите и организациите на федерацијата и средствата 
остварени со рефундација во врска со користењето на ста-
новите за службени потреби на органите и организациите 
на федерацијата, давателите на становите на користење 
можат во текот на годината да ги користат за истите наме-
ни. Член 27 

Заради обезбедување на законито и правилно из-
вршување на Буџетот, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите, врши непосредна контро-
ла на наплатувањето на приходите и потрошокот на сред-
ствата за одделни намени, како и на финансиското и мате-
ријалното работење на корисниците на средствата на Бу-
џетот. 

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши Бу-
џетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финан-
сии. 
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Под непосредна контрола на наплатувањето на при-
ходите и на потрошокот ца средствата за одделни намени, 
во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат: 

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на 
приходите на федерацијата; 

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и на-
менското користење на средствата на Буџетот, освен на 
средствата за финансирање на Југословенската народна 
армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 
на овој член се утврдат незаконитости односно неправил-
ности, ќе се донесе решение со кое ќе им се наложи: 

1) на обврзникот на уплатата на приходите на феде-
рацијата - во оставениот рок да го пресмета и во Буиетот 
да го уплати неуплатениот приход на федерацијата и да 
преземе и други мерки за отстранување на утврдените не-
законитости и неправилности; 

2) на Сојузната управа за царини односно на цари-
нарниците како подрачни органи на царинската служба -
во оставениот рок, ро согласност со одредбите на Царин-
скиот закон и на прописите донесени врз основа на тој за-
кон, да го пресметаат и наплатат \ во буџетот на федера-
цијата да го уплатат неуплатениот приход по основ на 
царина и увозни давачки; 

3) на корисникот на средства - во Буџетот да ги вра-
ти ненаменски потрошените односно незаконито исплате-
ните средства на Буџетот и да преземе други мерки за от-
странување на утврдените незаконитости односно непра-
вилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Реше-
ние донесува функционерот КОЈ раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите или 
лицето што ќе го овласти тој и е конечно во управна по-
стапка. 

Решението со кое е определена мерка уплата на неуп-
латениот приход на федерацијата и враќање на средствата 
во Буџетот, го извршува службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-сметката односно другата 
сметка на должникот. 

Во случаите од став 4 на овој член буџетскиот инспек-
тор е должен да го извести функционерот кој раководи со 
СОЈУЗНИОТ орган на управата над лежен за работи на финан-
сиите за повредата на прописите и по негов налог да му 
поднесе пријава на надлежниот орган заради преземање 
на соодветни мерки. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1380, 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 231 став 3 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 29 декември 1989 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Одлуката за измени и дополненија на 
Статутот на Службата на општественото книговодство на 
Југославија што ја донесе Советот на Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија, на седницата 
од 26 октомври 1989 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 895 
29 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

1381. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 93 став 2 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 29 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Народната банка на Ју-

гославија што го донесе Советот на гувернерите на седни-
цата од 22 ноември 1989 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 953 
29 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
4 д-р Миран Мејак, с. р. 

1382. 
Врз основа на член 37 од 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, 10/88,27/88, 31/88,41/89,46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

Член 1 
На прометот на производите од тар. бр. 2 на Тарифа-

та на основниот данок на промет, основен данок на произ-
води се плаќа, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ - 86 82,1871% 
- МБ -98 64,4136% 
- Б М Б - 9 5 52,1042% 

2) дизел - гориво: 
-Д-1 74,9895% 
-Д-2 72,5365% 
-Д-3 72,0234% 

На прометот на дизел-гориво Д-2 кое за погон на 
трактори и земјоделска механизација го набавуваат земјо-
делските организации на здружен труд, земјоделските за-
други, основните организации на кооперанти и воените 
земјоделски економии за своите потреби или за потребите 
на своите кооперанти индивидуални земјоделски произво-
дители, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 
1 точка 5 од Законот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот (во натамошниот текст: Законот), основ-
ниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од. 

...40,7034%. 
На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на 

начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го 
набавуваат организациите на здружен труд на градскиот 
сообраќај исклучиво за погон на моторните возила во 
градскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на 
промет се плаќа по стапка од: 

Д-1 35,4190% 
Д-2 35,7267% 
На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на 

начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го 
набавуваат организациите на здружен труд на железнич-
киот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, исклу-
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чиво за погон на моторни шински возила и пловни објек-
ти, основниот данок на промет се плаќа по стапка од: 

Д-1 20,7721% 
Д-2 20,9295% 
Д-3 21,1729% 
3) млазно гориво и авионски бензин 52% 
4) петролеј за мотори 26% 
5) петролеј за осветление 17% 
6) авионски и моторни масла 24% 
7) минерални мазивни масла и масти, хи-

поидни и други минерални масла, како и 
масла за подмачкување и примарен (су-
ров) бензин 7% 

8) течен нафтен гас во боци и контејнери 15% 
Ако течен нафтен гас се користи со помош на специ-

јални уреди за погон на моторни возила и на моторни 
пловни објекти, основниот данок на промет на производи 
се плаќа по стапка од 62%; 

9) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и мас-
ло за горење лесно специјално (ЛС) ако 
се продава исклучиво за загревање на 
станови, станбени згради, станбени про-
стории, хотели и други угостителски об-
јекти односно за горење во индустриски 
печки, и тоа: 
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) - 13,7768% 
- масло за горење лесно специјално (ЛС) 14,0998% 

10) масло за горење - мазут, и тоа: лесно 
(Л), средно (С), тешко (Т), екстратешко 
(ЕТ), ниско-сулфурно лесно (НСЛ), ни-
ско-сулфурно средно (НСС) и ниско-
-сулфурно тешко (НТС) 17,2106% 

Ако маслото за горење - мазут организациите на 
здружен труд го набавуваат под условите и на начинот оп-
ределени во член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот ис-
клучиво за потрошувачка во: производството на сурово 
железо во високи печки; производството на челик во Си-
менс-Мартинови печки, како и во длабински и загреани 
печки; производството на алуминиум - во сите фази (про-
цес на расчленување на боксит со помош на натриум-хид-
роксид); процесот на парење на бази заради добивање гли-
ница; процесот на производство на глиница во фаза на 
калцинација односно печење на алуминиумот хидрат; 
процесот за одржување на електролитен алуминиум во 
течна состојба на определена температура, кој се врши во 
собирни печки; процесот на производство на леарски ле-
гури на алуминиум во собирни печки; производството на 
феро-никел; производството на цемент; производството 
на бакренец во пламени печки; за топење на влошки за ра-
финација во топилниците на олово, цинк и антимон; про-
изводството на огноотпорен материјал во ротациони печ-
ки; во процесот на синтерување на керамички производи; 
за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натриум-
-фелдспад, калцинирана сода и др.) во стакларскн печки; 
производството на амбалажна и шупливо стакло; пре-
хранбената идну стрија (производство на шеќер и масло за 
јадење); индустријата на градежен материјал; термоцен-
тралите на јаглен во кои се користи мазут за потпалува-
ње; водермоцентралите - топланите на мазут со моќност 
поголема од 30 MW и во топланите во градовите кои по-
чнале да работат до 31 декември 1983 година, основниот 
данок на промет на производи се плаќа по стапка од 
6,79%. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за зголемување, намалување од-
носно укинување на стапките на основниот данок на про-
мет на деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
82/89). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1990 година. 

Е. п. бр. 883 
27 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1383. 
Врз основа на член 74 став 2 точка 2 од Законот за 

надворешнотрговското работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 63/89, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ВОВЕДУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА 

ИЗВОЗ ВО СССР 
1. Во Одлуката за привремено воведување на соглас-

ност за извоз во СССР („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
75/89) во точка 2 став 1 зборовите: „од став 1 на оваа точ-
ка“ се заменуваат со зборовите: „од точка 1 на оваа одлу-
ка“, а на крајот на ставот се додава нова реченица Koja 
гласи: „Списокот се објавува во „Гласник на Стопанска 
комора на Југославија“. 

Во ставот 4 зборовите: „од ст. 2 и 3 на оваа точка“ се 
заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2 на оваа точке". 

2. Во точка 4 по ставот 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Претпријатието што извезува стоки и услуги од точ-

ка 1 на оваа одлука е должно во извозната царинска декла^ 
рација, во рубриката „забелешка“ да ги наведе сите стоки 
и услуги што ги извезува во рамките на вредноста или ко-
личините определени во списокот од точка 2 на оваа одлу-
ка, како и претпријатието да е запознато ̂  со условите за 
наплата на извозот на стоки и услуги." 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 
Е. п. бр. 889 
28 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

1384. 
Врз основа на член 80 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86,3/88, 
59/88 и 85/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВА-
ЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ШТО ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ ГИ ИЗНЕСУВААТ ОД ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски 

пари што јгуословенските граѓани ги изнесуваат од Југо-
славија при патување во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85 и 23/89) по точка 1 се додава нова точка 
1а, која гласи: 

„1а. Ефективните странски пари од точка 1 на оваа 
одлука југословенските граѓани ги изнесуваат врз основа 
на потврда од банката кај која се води девизната сметка 
или девизниот штеден влог, односно потврда од банката 
за купените ефективни странски пари, што се должни при 
излегувањето од Југославија да им ги стават на увид на 
царинските органи. Потврдите важат до првото премину-
вање на границата, а најдолго 90 дена од денот на издава-
њето." 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 

Е. п. бр. 880 
27 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1385. 
Врз основа tfa член 100 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88, 59/89 и 85/89), Сојузниот извршен совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДРЖЕ-
ЊЕ ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ ПО ОСНОВИ-

ТЕ ОД ЧЛЕН 100 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за поблиските услови и критериуми за 
држење девизи на девизните сметки по основите од член 
100 на Законот за Девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/87) во точка 1 одредбата под 2 се менува и 
гласи: 

„2) вршење одобрени работи од член 29 на Законот за 
над ворешнотрговсхо го работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 63/89);" 

Одредбата под 4 се брише. 
Во одредбата под 5, која станува одредба под 4, збо-

„ровите: „во организација на здружен труд“ се бришат. 
Одредбата под 6 станува одредба под 5, 
2. Во точка 3 стЛ до 5 се менуваат и гласат: 
„Овластената банка ќе одобри девизи на девизната 

сметка на претпријатието - изведувач на инвестициони 
работи во странство чии побарувања по основ на; изведу-
вањето на тие работи ќе се наплатат со увоз на стоки во 
височина на обврските за плаќање спрема странство што 
претпријатието ги презема со договорот склучен со стран-
ското лице - инвеститор. 

Износот на девизите од став 1 на оваа точка се зголе-
мува, согласно со договорот за изведување на инвестицис-
ки работи во странство склучен со странското лице, и за 
износот на другите трошоци што претпријатието ги има 
во врска со вршењето на тие работи, а кои во странство се 
плаќаат во конвертибилни девизи. 

Износот на девизите од ст. 1 и 2 на оваа точка не 
доже да биде поголем од вредноста на стоките што се уве-
зуваат врз основа на одобрение од сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство, согласно со прописот од член 28 на Законот за 
надворешнотрговското работење. 

Овластената банка одобрува девизи на девизната 
- сметка на претпријатието - изведувач на инвестицонн ра-

боти во странство во височината утврдена ^о ст. 1 и 2 на 
оваа точка по куповниот курс што важи на денот кога 
претпријатието - увозник на стоки ја уплатило кај овлас-
тената банка динарската противвредност на тој увоз." 

Ст. 6 станува став 5. 
Во став 7, кој станува став 6, бројот: „4" се заменува 

со бројот; „3", 
3. Во точка 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Претпријатието што со вршењето на одобрените ра-

боти од член 29 на Закоонот за надворешнотрговското ра-
- ботење ќе оствари наплата во конвертибилни девизи може 

така наплатените девизи до реализацијата на одобрената 
работа да ги држи на девизна сметка кај овластената бан-
ка, во согласност со решението на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на економските односи со 
странство." 

Во став 2 зборовите: „надворешната трговија“ се за-
менуваат со зборовите: „економските односи со стран-
ство“, 

4. Во точка 5 став 1 зборовите: „Организацијата на 
здружен труд која во смисла на Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство“ се заменуваат со зборовите: 
„Претпријатието кое во смисла на Законот за надвореш-
нотрговското работење“. 

5. Точката 5 се брише. 
6. Точката 7, се менува и гласи: 
„Девизите што странско лице ги вложува во Југосла-

вија согласно со Законот за странски вложувања 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88) може да ги држи на 
девизна сметка кај овластената банка до моментот на ни-
вното наменско користење." 

7. Во точ.!, 2,3,4,5 и 8, зборовите: организацијата на 
здружен труд и друго општественото правно лике“ во раз-
личните форми се заменуваат со зборовите: „претпријати-
ето и друго правно лице“ во соодветни форми. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 
Е.п. бр. 881 
27 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

А Ете Марковиќ, с. р. 

1386. 
Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1990 ГОДИНА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 

се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 
25 до Зо и член 306 од Царинскиот закон, се плаќа давачка 
за царинско евидентирање во височина од 1% од царинска-
та основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлу-
ка, давачка за царинско евидентирање не се плаќа: 

1) на увозот на стоки на кои според меѓународните 
договори не се плаќа царина; 

2) на увозот ца суровини и репродукционен матери-
јал под условите утврдени со член 50 од Царинскиот за-
кон. , 

3. Давачката за царинско евидентирање се пресмету-
ва и се наплатува при царинењето на стоките, според про-
писите за наплатување на царината. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина, 

Е. п. бр. 884 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1387. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗНИ СТОКИ 

ВО 1990 ГОДИНА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 

се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 
25 до 30 и член 306 од Царинскиот закон односно на стоки-
те за кои царината се плаќа по намалена стапка согласно 
со член 30 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 
28/88, 40/89 и 70/89), се плаќа посебна такса на увезени 
стоки, во височина од !0% од царинската основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлу-
ка, посебна такса на увезени стоки не се плаќа: 

1) на увозот на нафта од тар. број 27.09 односно та-
рифната ознака 2709.001 од Царинската тарифа што се 
врши во согласност со актот со кој се утврдува енергет-
скиот биланс на Југославија за 1990 година, а врз основа 
на потврда на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на енергетиката и индустријата; 

2) на стоките на кои по меѓународни договори не се 
плаќа царина; 

3) на увозот и закупнината на авиони за патинички 
сообраќај од тар. број 88.02 и тар. ознаки 8802.301 и 
8802.401 од Царинската тарифа; 

3. По исклучок од одредбата на точѕга 1 на оваа одлу-
ка, посебна такса на увезени стоки се плаќа на увозот на 
суровини и репродукционен материјал во височина од 3% 



Петок, 29 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ , Број 88 - Страна 2183 

од царинската основица утврдена под условите на член 50 
од Царинскиот закон; 

4. На увозот на стоки за широка потрошувачка ут-
врдени во Списокот на стоки за широка потрошувачка 
чии цени растат над просечните цени, кој претстваува сос-
тавен дел на Одлуката за плаќање посебна такса на увезе-
ни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 10/89, 
43/89, 51/89, 55/89, 62/89 и 64/89), кој е договорен до вле-
гувањето во сила на оваа одлука, не се плаќа посебна так-
са на увезените стоки. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 

Е.п. бр.882 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1388. 
Врз основа на член 193а од Законот за девизното ра-

ботење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88 и 85/89), Сојузниот извршен совет, на предлог од 
Народната банка на Југославија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ НА ДЕВИЗИ КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ОСНО-
ВА НА ПРЕСМЕТАНАТА1 КАМАТА НА ДЕВИЗНОТО 
ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНО КАЈ НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 
ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдува начинот на кој озласте-

Образец I 
(назив и матичен број на банката) 

ПРЕСМЕТКА НА КАМАТАТА 

НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ СПОРЕД ЧЛЕН 193А ОД ЗАКОНОТ ЗД ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

(девизи во ООО со ! доц а динар; во ООО) 

Валута Вкупно девизи во 
депозит кај НЕ! 

Важечки среден курс 
вази XII 1989 г. 

Дннарска 
противвредност на 
девизите во депозит 

Просечна каматна 
стапка 

Пресметана камата за 
депонираше 

Лазарска 
црстшѕвредвост на 

пресметката камата 

1 2 3 = 1 x 2 4 5 - 1 x 4 : 1 0 0 6 - 5 x 2 

AUD 
АТЅ 
CAD 
DKK 
FIM 
FRF 
DEM 
ITL 
JPY 
KWD 
NLG 
NOK 
PTE 
БЕК 
CHF 
GBR 
USD 
ХВА 
BEL 
БЕС 
ЕЅВ 

ните банки депонираат девизи кај Народната банка на Ју-
гославија по основа на пресметаната камата за 1989 годи-
на на девизите на граѓаните депонирани кај Народната 
банка на Југославија што граѓаните ги .пржат на девизни 
сметки и на девизни штедни влогови. ' 

2. Народната банка на Југославија ја прима во депо-
зит пресметаната камата за 1989 година по девизното ште-
дење на граѓаните, депонирано кај Народната банка на Ју-
гославија на образецот број I, што е отпечатен кон оваа 
одлука и е нејзин составен дел. 

Депонирањето на каматата во смисла на точка 1 од 
оваа одлука се спроведува по пресметковен пат без фак-
тички пренос на девизите од сметките на банките на смет-
ката на Народната банка на Југославија. Динарската про-
тиввредност на така примените девизи во депозит пре-
тставува ново побарување на овластените банки од На-
родната банка на Југославија и на Народната банка на 
Југославија од федерацијата по основата на тоа депонира-
ње. 

Депонираните девизи од оваа одлука им се враќаат 
од депозит на овластените банки на начинот како што се 
депонирани спрема месечните пресметки, и денарската 
противвредност на така вратените девизи се пресметува 
по средниот важечки курс на крајот на пресметковниот 
месец и се одобрува на жиро-сметката на овластената б?н^ 
ка. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 

Е. п. бр. 888 
29 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен Извршен совет 

Потпретседател, 
Александар МШ^ОБИЃС с. р, 

Вкупно динари 
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1389. 
Врз основа на член 76 ст. 4 и 5 од Законот за надво-

решнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИН-
СКИТЕ, ДАНОЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА 
ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Во Одлуката за поврат на царинските, даночните и 
другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/89) во точка 9 збо-
ровите: „пет милиони“ се заменуваат со зборовите: „три 
милиони“. 

2. Точката 19 се брише. 
3. Прилогот бр. 2, кој е составен дел на Одлуката, се 

менува и гласи: 
Прилог 2 

„СТАПКИ ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИНАТА И ДРУГИТЕ 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ. 

Рсдсн-
број Стопанска дејност Шифра на 

дејноста 
Стапка на 

поврат 

1 2 3 4 

1. Електростопанство 01010 0,20 
2. Производство на јаглен 01020 0,57 
3. Преработка на јаглен 01030 2,17 
4. Производство на сурова нафта 01041 1,61 
5. Производство на земен гас 01042 2,12 
6. Производство на деривати на 

нафта 01050 2,00 
7.' Производство на железна руда 01060 0,77 
8. Производство на железо и че-

лик 01071 1,25 
9. Производство на феролегури 01072 1,95 

10. Производство на руди и кон-
центрат на бакар 01081 0,91 

И. Производство на руди и кон-
центрат на олово и цинк 01082 0,56 

12. Производство на боксит 01083 0,35 
13. Производство на руди и кон-

центрати на други обоени мета-
ли 01089 2,12 

14. Производство на бакар 01091 0,19 
15. Производство на олово 01092 1,50 
16. Производство на цинк 01093 1,03 
17. Производство на глиница и 

алуминиум 01094 2,88 
18. Производство на други обоени 

метали 01099 1,66 
19. Преработка на алуминиум 01101 1,79 
20. Преработка на бакар и други 

обоени метали 01109 2,33 
21. Производство на неметални 

минерали (без соли) 01111 0,36 
22. Производство на соли 01112 0,13 
23. Производство на стакло 01121 2,65 
24. Производство на огноотпорен 

материјал 01122 2,04 
25. Производство на порцелан и 

керамика 01123 2,07 
26. Преработка на други неметал-

ни минерали 01129 1,42 
27. Производство на метален реп-

родукционен материјал 01131 1,16 
28. Производство на метални гра-

дежни и други конструкции 01132 0,50 
29. Производство на стоки за ши-

рока потрошувачка и други ме-
тални производи 01139 1,47 

30. Производство на машини и 
уреди (без електрични и земјо-
делски) 01141 1,75 

31. Производство на земјоделски 
машини 01142 0,85 

1 2 3 4 

32. Производство на опрема за 
професионални и научни цели 
на мерни и контролни инстру-
менти и на уреди за автомати-
зација на управувањето (освен 
од групата 0117) 01143 2,71 

33. Производство и поправка на 
шински возила 01151 0,79 

34. Производство на друмски вози-
ла 01152 2,87 

35. Производство на воздухоплов-
ни средства 01153 2,70 

36. Производство на други сообра-
ќајни средства 01159 2,66 

37. Бродоградба 01160 4,58 
38. Производство на електрични 

машини и уреди 01171 4,69 
39. Производство на електронски и 

01172 

4,69 

телекомуникациони уреди 01172 3,69 
40. Производство на кабли и про-

3,69 

водници 01173 2,21 
41. Производство на електрични 

01174 2,88 апарати за домаќинството 01174 2,88 
42. Производство на други елек-

тротехнички производи 01179 31,0 
43. Производство на хемикалии 

(освен за земјоделството) 01181 3,21 
44. Производство на хемикалии за 

земјоделството 01182 3,31 
45. г Производство на хемиски влак-

на и пластични маси 01183 2,40 
46. Производство на лекови и фар-

01191 4,41 мацевтски производи 01191 4,41 
47. Производство на средства за 

01192 2,93 перење и козметички препарати 01192 2,93 
48. Производство на бои и лакови 01193 4,06 
49. Преработка на пластични маси 01194 1,90 
50. Производство на други хемиски 

производи 01199 3,39 
51. Производство на камен, чакал 

и песок 01200 0,37 
52. Производство на вар и гипс 01211 0,10 
53. Производство на цемент 01212 1,22 
54. Производство на тули и ќера-

миди 01213 0,45 
55. Производство на градежнни 

префабрикати и битуменски 
. производи 01214 1,05 

56. Производство на режана граѓа 01220 0,97 
57. Производство на мебел од дрво 01231 1,19 
58. Производство на други финал-

01232 1,57 ни производи од дрво 01232 1,57 
59. Производство на целулоза и 

2,58 хартија 01241 2,58 
, 60. Преработка на хартија 01242 1,45 

61. Производство на влакна, преѓа 
и конец 01251 2,57 

62. Производство на ткаенини 01252 1,94 
63. Производство на трикотажни 

предмети 01261 0,98 
64. Производство на текстилна 

конфекција 01262 2,10 
65. Производство на друга тек-

01269 2,18 стилни производи 01269 2,18 
бб. Производство на кожа и крзно 01270 2,50 
67. Производство на кожени обув-

ки 01281 2,30 
68. Производство на кожена галан-

терија 01282 2,61 
69. Производство на кожена и 

крзнена конфекција 01283 1,86 
70. Прерабока на каучук 01290 3,70 
71. Мелење и лупење на жита 01301 0,03 
72. Производство на леб и тестени-

ни 01302 0,09 
73. Преработка и конзервирање на 

01303 0,72 овошје и зеленчук 01303 0,72 
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74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 
85. 
86. 

87. 

88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
НО. 
111. 

112. 

113. 

114. 
115. 

116. 
117. 

Преработка и конзервирање на 
месо и риби 
Преработка и конзервирање на 
млеко 
Производство на шеќер 
Производство на конднторскн 
производи 
Производство на растителни 
масла и масти 
Производство на други пре-
хранбени производи (без доби-
точна храна) 
Производство на алкохол од 
растително потекло и на алко-
холни пијачки 
Производство на безалкохолни 
пијачки 
Производство на добиточна 
храна 
Производство на ферментиран 
тутун 
Преработка на тутун 
Графичка дејност 
Доработка, преработка и произ-
водство на суровини од отпадо-
ци на железо и челик, обоени и 
благородни метали, неметали, 
хартија, текстил, гума и плас-
тика, стакло, минерални и дру-
ги масла, енергетски горива, 
материјали од животинско по-
текло и др. 
Производство на разновидни 
производи 
Полјоделство 
Овоштарство 
Лозарство 
Сточарство 
Земјоделски услуги 
Рибарство 
Шумарство 
Водостопанство 
Вискоградба 
Нискоградба и хидроградба 
Инсталацнони и завршни рабо-
ти во градежништвото 
Железнички сообраќај 
Поморски сообраќај 
Речен сообраќај 
Воздушен сообраќај 
Друмски сообраќај 
Градски сообраќај 
Цевоводен транспорт 
Претоварни услуги 
ПТТ услуги 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство и лични услуги 
Станбено-комунални дејности и 
уредување на населби и простори 
Финансиски, технички и делов-
ни услуги 
Образование, наука, култура и 
информирање 
Здравствена и социјална заштита 
Општествено-политичка заед-
ници, самоуправни интересни 
заедници и општесгвено-поли-
тички оргнаизации (без ЈНА и 
воените пошти и сојузните ди-
рекции)ф) 
ЈНА и воената поштар 
Сојзната дирекција за резерви и 
промет на производите со по-
себна намена') 

01304 

01305 
01306 

01307 

01308 

01309 

01311 

01312 

01320 

01331 
01332 
01340 

01350 

01390 
02011 
02012 
02013 
02014 
02020 
02030 
03000 
04000 
05010 
05020 

05030 
06010 
06020 
06030 
06040 
06050 
06060 
06070 
06080 
06090 
07000 
08000 
09000 

10000 

11000 

12000 
13000 

14001 
14002 

14003 

1,89 

1,47 
1,02 

1,40 

0,53 

1,24 

0,96 
1,29 

2,50 

0,83 
2,22 
1,61 

0,96 

1,95 
0,20 
0,11 
0,07 
0,15 
0,12 
0,34 
0,09 
0,09 
0,07 
0,17 

0,19 
0,52 
0,08 
0,05 
0,10 
0,20' 
0,32 
0,01 
0,21 
0,07 
0,21 
0,10 
0,18 

0,04 

0,10 

0,16 
0,18 

4. Ова одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 годи-
на. 
Е. п. бр. 879 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
, Анте Марковиќ, с. р. 

1390. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќањето 

на посебна давачка и за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛА-
ЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-
НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

ВО 1990 ГОДИНА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што 

се ослободени од плаќање на царина според одредбите на 
чл. 25 до 30 и член 306 и на стоките за кои царина се плаќа 
по намалена стапка според одредбите на член 30 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/78, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 25/86, 28/88, 40/89 
и 70/89), посебната давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки се плаќа во височина од 
10% од царинската основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки не се плаќа: 

1) на увозот на стоки за кои според меѓународните 
договори не се плаќа царина; 

2) на увозот на суровини што се увезуваат во соглас-
ност со актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на 
Југославија за 1990 година; 

3) на увозот на нафтени деривати што се увезуваат 
вон од актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Ју-
гославија за 1990 година заради рамномерно и подеднакви 
услови - снабдување на пазарот со нафтени деривати од-
носно заради повторен извоз; 

4) на увозот на готови лекови, медицински потрошен 
материјал и инструменти што не се произведуваат во зем-
јата; 

5) на увозот на суровини гато не се произведуваат во 
земјата, а служат за производство на фармацевтски хеми-
калии и лекови; на суровини и репродукциони материјали 
за производство на дијализатори; на суровини што 
служат за производство на репродукциони материјали 
што се користат за производство на средства за заштита 
на растенијата, на вештачки ѓубрива и детергенти и реп-
родукциони материјали што служат за производство на 
средства за заштита на растенијата, на вештачки ѓубрива 
и детергенти; 

6) на увозот на руди и концентрат од следните та-
рифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа: 

Таришев 
броЈ 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 

' ) За извозот ви стока и услуга во рамките на стопанските дејности наведени 
под ред. бр 115,116 и 117 се применуваат стапките за поврат на онаа сто-
панска дејност на којн А припаѓа производот или услугата. 

25.19 Природен магнезиумкарбонат (магне-
зит); електростопен магнезит; синтермаг-
незит со содржина или без содржина на 
мали количества од други оксиди додаде-
ни пред ^втерувањето; други оксиди на 
магнезиум, чисти или нечисти 

2519.10 - Природен магнезиумкарбонат (магне-
зкт) 

2519.90 - Друго: 
2519.902 синтермагнезит 

26.01 Руди на железо и концентрат, вклучува-
јќи и пржени пирит на железо: 

2601.1 - Руди на железо и концентрат, освен 
пржени пирит на железо: 



Страна 2166 - Број 88 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 декември 1989 

2601.11 
2601.112 
2601.119 

26.03 2603.00 
26.06 2606.00 

2606.001 
26.07 2607.00 

2607.002 
26.08 2608.00 

2608.002 
26.10 2610.00 

2610.001 
2610.002 

26.17 
2617.10 

— неагломерирани: 
над 42 до 60% Fe 
над 60% Fe 

Руди на бакар и концентрат 
Руди на алуминиум и концентрат: 

боксит 
Руди на олово и концентрат: 

концентрат 
Руди на цинк и концентрат: 

концентрат 
Руди на хром и концентрат: 

до 28% хром 
над 28% хром 

Други руди и концентрат: 
- Руди на антимон и концентрат 

7) на увозот на целулоза и целулозно дрво од следни-
те тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тари-
фа, и тоа: 
Тарифен Тарифна 

број ознака Н а и м е н у в а њ е 

44.03 

4403.20 
4403.203 
4403.9 
4403.91 
4403.912 
4403.92 
4403.922 
4403.99 
4403.992 

4403.994 
4403.996 

47.01 4701.00 

47.02 4702.00 
4702.001 

47.03 

47.04 

4703.1 
4703.11 
4703.2 
4703.21 

47.05 
47.06 

4704.1 
4704.11 
4704.2 
4704.21 
4705.00 

4706.9 
4706.91 
4706.92 

Дрво необработено со кора или без кора 
или беловина или грубо обработено 
(учетворено): 
- Друго, игло лиено: 

целулозно 
- Друго: 
- од даб (QUERCUS ЅРР.): 

целулозно 
- - о д бука (FAGUS ЅРР.): 

целулозно 
- - друго: 

целулозно дрво од друга тврди ши-
роколисници 
целулозно дрво од топола 
цеулозно дрво од други меки широ-

“ колисници 
Механичка дрвна целулоза (дрвесина) 
Ех. 
Дрвесина од иглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, растворлива: 

од иглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, каустична или 
сулфатна, освен растворлива: 
- Небелена: 
- - од иглолисници 
- Полу бела или белева: 
- - од нглолисници 
Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен 
растворлива: 
- Небелена: 
- - од иглолисници 
- Полубелена или белена: 
- - од иглолисници 
Полухемиска целулоза, дрвна 
Целулоза од други влакнести целулозни 
материјали: 
- Друга: 
- - механичка 
- - хемиска 

8) на увозот на репродукциони материјали и алати за 
истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви и 
тарифни ознаки на Царинската тарифа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

25.23 

2523.2 

Портланд цемент, алуминатен цемент, 
цемент од згура, суперсулфатен цемент и 
слични хидраулични цемент, вклучува-
јќи обоени и во форма на клинкер: 
- Портланд цемент: 

2523.211 за цементирање на нафтени и гасни 
дупнатнни ! 

38.23 Подготвени врзивни средства за леарски 
калапи или леарски јадра, хемиски про-
изводи и препарати на хемиската индус-
трија и сродни индустрии (вклучувајќи 
ги и оние што се состојат од мешаница 
на природни производи) на друго место 
неспоменати или неопфатени други про-
изводи на хемиската индустрија или на 
слични индустрии, на друго место неспо-
менати или неопфатени: 

3823.40 - Подготвени адитиви за цементи, мал-
тери ли бетони 

Ех. 
Адитиви за нафтени и гасни дупнатини 

3823.90 - Друго: 
3823.902 средства за промивање на нафтени 

и гасни дупнатини 
73.04 Цевки и шупликави профили, бесшевни, 

од железо (освен од леано железо) или 
челик: 

7304.20 - Заштитив цевки („casing"), производ-
ствени цевки („tubing") и дупчачки 
прачки, што се користат при дупчење 
за добивање на нафта или гас: 

7304.201 заштитни цевки со надворешен про-
мер 41/2" до 24", од нер'ѓосувачки 
челик 

7304.204 производствени цевки со надворе-
шен промер од 3/4" до 31/2", од 
нер'ѓосувачкн челик 

82.07 Изменливн алат за рачни алатки, со или 
без механички погон, или за машини 
алатки на (пр. за пресување, ковење, 
втиснување, пресекување, наврзување и 
врежување на навои, дупчење, проширу-
вање на отвори со стружење, со провле-
кување, со глодење), вклучувајќи и мат-
рици за извлекување или експедирање 
на метали и алат за дупчење на карпи и 
земја: 

8207.1 - Алат за дупчење на карпи и земја: 
8207.11 - - со работен дел од синтерувани карби-

ди на метали или кермети: 
8207.111 за нафтени и гасни дупчотини 
8207.12 - - с о работен дел од други материјали: 
8207.121 за рударство и нафтени и гасни 

дупчогинц 

9) на увозот на репродукциони материјали од следни-
те тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тари-
фа: 
Тарифен Тарифна 

број ознака Н а н м е н у в а њ е 

72.09 

7209.2 
7209.24 
7209241 

Плоскат валани производи, од железо 
или од нелегиран челик, со ширина од 
600 mm или поголема, ладно валани 
(ладноредукувани) неплатинирани и не-
превлечени: 
- Други, во калеми, само ладновалани: 
- - со дебелина помала од 0,5 mm 

за електролитичко калаисување 

10) на увозот на производи од следните тарифни бро-
еви и тарифни ознаки на Царинската тарифа: 
Тарифен Тарифна 

број Н а н м е н у в а њ е 

1 

12.01 1201.00 Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или 
дробена 

21.06 Прехранбени производи на друго место 
неспоменати или опфатени: 
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2106.90 - Друго: 
2106.909 друго 

23.01 Брашно, прав и пелети од месо или мес-
ни отпадоци од риба или од черупкари, 
мекотелци или други водени без'рбетни-
ци неподобни за човечка исхрана; џими-
ринки: 

2301.10 - Брашно, прав и пелети од месо или од 
месни отпадоци; џимиринки 

2301.20 - Брашно, прав и пелети од риба или од 
черупкари, мекотелци или од други во-
дени без'рбетници 

23.04 2304.00 Маследни погачи и други цврсти остато-
ци добиени со екстракција на масло од 
соја, немелени, мелени или пелетизира-
ни: 

2304.001 од соја 
23.06 Маслени погачи и други цврсти остатоци 

добиени со екстракција на растителни 
маснотии или масла, освен оние од тар. 
бр. 23.04 и 23.05, немелени, мелени или 
пелетизирани: 

2306.90 - Други 
29.01 Ациклични јагленоводороди : 

2901.2 - Незаситени 
2901.21 - - е т а п е н 

29.02 Циклични јагленоводороди: 
2902.50 - Стирен 
2902.60 - Етил-бензен 

29.03 Халогени деривати на јагленоводород: 
2903.1 - Халогени деривати на заситени ацик-

лични јагЛеноводороди 
2903.15 - - 1,2 Дихлоретан (етилендихлорид) 

29.15 Заситени ациклични монокарбонски кисе-
лини и нивни анхидриди, халогениди, пе-
роксиди и перкиселинн; нивни халогени, 
сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 

2915.3 - Естри на оцетна киселина: 
2915.31 - - етилацетат 

31.04 Калиумови ѓубрива, минерални или хе-
миски: 

3104.20 - Калиумхлорид 
32.08 Премачкувачки средства (бои и лакови) 

врз база на синтетички полимери или хе-
миски модификувани природни поли-
мери, диспергирани или растворени во 
неволен медиум; раствори дефинирани 
со забелешката 4 кон оваа глава: 

3208.20 - Врз база на акрилни или винилни по-
лимери 

35.07 Енцимии; подготвени енцими на друго 
место неспоменати ниту опфатени: 

3507.10 - Сириште и негови концентрат 
39.03 Полимери на старо л, во примарни фор-

ми: 
3903.1 - Полистирол: 
38903.19 — други: 
3903.19 други 

30.23 Производи за транспорт и пакување на 
стоки, од пластични маси; затиначи, ка-
паци, заклопки и други затворачи, од 
пластични маси: 

3923.2 - Вреќи и ќесиња (вклучувајќи купести): 
3923.29 - - од други пластични маси 

48.02 Непремачкана хартија и картон, што се 
употребуваат за пишување, печатење и 
други графички цели, вклучувајќи харти-
ја и картон за дупчени картици и ленти 
во родни или во листови, освен хартија 
од тар. бр. 48.01 и 48.03; рачно изработе-
на хартија и картон: 

4802.5 - Друга хартија и картон без содржина 
на влакна од дрво добиени со механич-
ка постапка или со содржина на тие 
влакна до 10% маса од вкупната 
содржина на влакната: 

4802.52 - - маса од 40 до 150 g/m2 

48.05 

4805.70 

76.01 

76.07 

4805.80 

4805.809 

7601.10 

7607.1 
7607.11 

Друга непремачкака хартија и картон, во 
родни или листови: 
- Друга хартија и картон со маса пого-

лема од 150 g/m2, а помала од 225 g-
/ т 2 

- Друга хартија и картон со маса од 225 
g/m2 или поголема маса: 

друго 
Алуминиум суров: 
- Алуминиум, нелегиран 
Алуминиумот фолии (вклучувајќи и пе-
чатени или со подлога од хартија, кар-
тон, пластична маса или слични матери-
јали), со дебелина до 0,20 mm, не смета-
јќи ја подлогата) 
- Без подлога: 
- - само валани 

П) на увоз на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за изградба на објекти 
за развој на работните организации односно претпријати-
јата во општините на СР Србија што се погодени од зем-
јотресот на Копаоник во 1984 година, под услов тие објек-
ти да се изградуваат врз основа на самоуправни спогодби 
за здружување на труд и средства; 

12) на увоз на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на меѓународните поморски и 
пловни патишта и внатрешните пловни патишта; 

13) на увоз на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за модернизација на 
службата за безбедност на воздушната пловидба; 

14) на увоз на суровини и репродукциони материјали 
што се плаќаат со средства од стоковните кредити од кон-
вертибилното подрачје, под услов тие суровини и репро-
дукциони материјали да се употребат во производството 
на стоки за извоз на конвертмбилното подрачје; 

15) на увоз на опрема и делови, суровини и репродук-
циони материјали што се плаќаат од кредити на меѓуна-
родни финансиски организации ако таа опрема и делови 
домашни изведувачи на работи ги вградуваат во објекти 
по работи добиени на меѓународни јавни наддавања, од-
носно ако суровините и репроду криените материјали до-
машни производители ги употребат во производството на 
опрема што ќе биде вградена во објекти по работи добие-
ни на меѓународни јавни наддавања. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки се плаќа по стапка од 1% од ца-
ринската основица на увоз на опрема и резервни делови 
што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за реа-
лизација на програмата за развој со здружување на труд и 
средства по основ на средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година, на територијата на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово. 

4. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки се плаќа по стапка од 2% од ца-
ринската основица на увоз на опрема и резервни делови 
што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за реа-
лизација на програмата за развој со здружување на труд и 
средства по основ на средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година, на територијата на стопан-
ски недоволно развиените републики. 

5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки се плаќа по стапка од 3% од ца-
ринската основица на увоз на бродови за превоз на стоки, 
на бродови за превоз на патници и стоки и на танкери од 
сите видови. 

6. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки се плаќа по'стапка од 3% од ца-
ринската основица на увоз на суровини и репродукциони 
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материјали под условите утврдени со член 50 на Царин-
скиот закон. 

7. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, посебна давачка за израмнување на даночното оптова-
рување на увезени стоки се плаќа по стапка од 4% од ца-
ринската основица на увоз на опрема која не се произведу-
ва во земјата, а се увезува за: 

1) изградба на објекти врз основа на самоуправна 
спогодба за здружување на труд и средства за развој на не-
доволно развиените републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово и на неразвиените општини на 
Социјалистичка Република Србија ,што се утврдени со ре-
публички прописи; 

2) изградба на клучни објекти во областа на енергети-
ката, обоените метали и земјоделството во Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово; 

3) брусење на уран; 
4) истражување и производство на нафта и гас, како и 

за потребите на геолошкото и рударско-геолошкото ис-
тражување на минерални суровини; 

5) замена на потрошувачката на мазут и масло за го-
рење со јаглен и со друго домашно енергетско гориво; 

6) изградба на објекти за производство на опрема 
што се вградува во електроенергетски објекти; 

7) потребите на Југословенските железници; 
8) потребите на Југословенските ПТТ; 
9) реализација на заедничките програми за унапреду-

вање на производството на стоки и услуги наменети за из-
воз; 

10) производство, сепарација, гасификација, прера-
ботка и сушење на јаглен. 

8. Посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки на увоз на енергетски сурови-
ни од точка 2 одредба под 2) на оваа одлука не се плаќа 
врз основа на потврда од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата дека е во 
прашање увоз во согласност со актот со кој се уредува 
енергетскиот биланс на Југославија во 1990 година. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки од точка 2 одредба под 3) на 
оваа одлука не се плаќа врз основа на потврда од сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на трговијата де-
ка е во прашање увоз заради рамномерно снабдување на 
пазарот со нафтени деривати. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на готови лекови, меди-
цински потрошен материјал и инструменти од точка 2 од-
редба под 4) на оваа одлука не се плаќа ако лекови, меди-
цински потрошен материјал и инструменти увезуваат ор-
ганизации на здружен труд односно претпријатија регис-
трирани за вршење работи на надворешнотрговскиот про-
мет на лекови, и тоа: за лекови за хумана медицина - врз 
основа на .одобрение од сојузниот орган на управата над-
лежен за труд, здравство, боречки прашања и социјална 
политика, а за ветеринарски лекови - врз основа на одоб-
рение од сојузниот орган на управата надлежен за труд. 
здравство, боречки прашања и социјална политика, а за 
ветеринарски лекови - врз основа на одобрение од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на земјодел-
ството. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на суровини и репро-
дукциони материјали од точка 2 одредба под 5) на оваа од-
лука не се плаќа врз основа на потврда од Стопанската 
комора на Југославија дека суровините и репродукциони-
те материјали не се произведуваат во земјата и врз осно-
вана издава на корисникот дека организацијата на здружен 
труд односно претпријатието е регистрирано за производ-
ство на фармацевтски хемикалии односно лекови, дијали-
затори, средства за заштита на растенијата, вештачки ѓуб-
рива и детергенти, односно за производство на репродук-
циони материјали што се користат во производството на 
Средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и 
детергенти. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 2 
одредба под 11), точ. 3 и 4 и точка 7 одредба под 1) на оваа 
одлука се плаќа по стапките од тие одредби врз основа на 
потврда од Стопанската комора на Југославија дека опре-
мата односно резервните делови не се произведуваат во 
земјата и потврда од надлежниот републички односно по-

краински орган дека увозот се врши врз основа на самоуп-
равни спогодби за изградба на објекти со здружување на 
труд и средства по основ на средства на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1986 до 1990 година, на територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, односно на 
територијата на недоволно развиените републики и за раз-
вој на неразвиените општини на Социјалистичка Републи-
ка Србија на Копаоник во 1984 година. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на суровини и репро-
дукциони материјали од точка 6 на оваа одлука се плаќа 
по стапката од таа точка врз основа на изјава на корисни-
кот на стоки, која се прилага кон увозната декларација де-
ка суровините и репродукционите материјали во целост ќе 
ги употреби во производството на определени стоки за из-
воз. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 
одредба под 2) на оваа одлука се плаќа по стапката од таа 
одредба врз основа на потврда од Стопанската комора на 
Југославија дека таа опрема не се произведува во земјата 
и потврда од надлежниот покраински орган дека е во пра-
шање изградба на клучни објекти во областа на енергети-
ката, обоените метали и земјоделството во Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 
одредби под 3) до 6) на оваа одлука се плаќа по стапките 
од тие одредби врз основа на потврда од Стопанската ко-
мора на Југославија дека тие производи не се произведува-
ат во земјата. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема и резервни 
делови од точка 2 одредби под 12) и 13) и точка 7 одредби 
под 7) и 8) на оваа одлука се плаќа по стапките од тие од-
редби врз основа на потврда од Стопанската комора на Ју-
гославија дека таа опрема не се произведува во земјата и 
мислење на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на сообраќајот и врските за потребата од увоз на таа 
опрема. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 
одредба под 9) на оваа одлука се плаќа по стапката од 
оваа одредба, во согласност со прописот на Сојузниот из-
вршен совет, односно со актот на функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите за царинските контингенти. 

Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки на увоз на опрема од точка 7 
одредба под 10) на оваа одлука се плаќа по стапката од 
таа одредба во согласност со Самоуправната спогодба за 
долгорочна соработка на рудниците за јаглен, машиног-
радбата и електроиндустријата. 

9. Сојузната управа за царини води евиденција за уво-
зот на стоки во согласност со оваа одлука, и тоа за вред-
носта на увезените стоки, за износот на наплатената да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зени стоки и за износот на таа давачка што би се платила 
да не се користени повластици. Сојузната управа за цари-
ни вод посебна евиденција за увозот на стоки од точка 2 
одредба под 15) на оваа одлука, која содржи назив на ко-
рисникот и вредност на увезената опрема, и посебна еви-
денција за увозот на стоки од точка 6 на оваа одлука, која 
содржи назив на корисникот и матичен број на корисни-
кот, вредност на увезените стоки и вредност на извезените 
стоки искажани по статистичкиот курс. Сојузната управа 
за царини доставува до Сојузниот извршен совет, преку 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на финан-
сиите, тримесечен извештај за податоците од евиденциите. 

10. На увоз на стоки за широка потрошувачка утврде-
ни во Списокот на стоките за широка потрошувачка чии 
цени растат над просечните цени, кој е составен дел на Од-
луката за плаќање на посебна такса на увезени стоки 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 10/89, 43/89, 51/89, 
55/89, 62/89 и 64/89), кој е договорен до влегувањето во 
сила на оваа одлука, не се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезени стоки. 
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11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 
Е. п. бр. 876 
26 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1391. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83,16/86,72/86,74/87,37/88,61/88,61/88 и 
57/89), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНИОТ НА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ 
НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 

ПРИХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општесгвено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 
19/88,56/88,76/88,45/89 и 55/89) во точка 4 став 1 по од-
редбата под 33 се додаваат одредби под 34 и 35, кои гла-
сат: 

„34) на сметката бр. 840-28005 - Посебен сојузен да-
нок на промет на производи; 

35) на сметката бр. 840-28010 - Посебен сојузен данок 
на надомести за услуги.". 

2. Во точка 41 став 1 во одредбата под 8, на крајот, 
точката се заменува со точка и запирка и се додаваат од-
редби под 9 и 10, кои гласат: 

„9) на сметката бр. 842-2122 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопанство-
то по основ на задолжителниот заем за 1990 година; 

10) на сметката бр. 842-838 - Средства на организаци-
ите на здружен труд наменети за здружување за развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини за 1990 година.". 

3. Во точка 56 став 1, во заградата, по зборовите: „ос-
новен и посебен“ се додаваат зборовите: „сојузен и“, а по 
зборот: „производи“ се додаваат зборовите: „и услуги“. 

Во став 2 по зборовите: „и посебен“ се додаваат збо-
ровите: „сојузен и“, а по зборот: „производи“ се додаваат 
зборовите: „и услуги“. 

4. Во точка 59 став 1 во одредбата под 8, на крајот, 
точката се заменува со точка и запирка и се додаваат од-
редби под 9 и 10, кои гласат: 

„9) проодната сметка бр. 842-2138 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и С АЛ Косо-
во за 1990 година; 

10) проодната сметка бр. 842-843 - Средства на орга-
низациите на здружен труд наменети за здружување за 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1990 година“. 

5. Приходите на буџетот на федерацијата од царина и 
други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 
1989 година и приходите од основниот данок на промет, 
на прометот остварен до 31 декември 1989 година, што ќе 
се наплатат во јануари 1990 година, се уплатуваат во Буџе-
тот на федерацијата за 1989 година до износот на вкупно 
утврдените изворни приходи во тој буџет, согласно со 
член 23 од Законот за извршување на Буџетот на федера-
цијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/89, 
42/89 и 79/89). 

При уплатите на приходите од царина и други увоз-
ни давачки за стоки увезени до 31 декември 1989 година и 

на приходите од основниот данок на промет, на прометот 
остварен до 31 декември 1989 година, што ќе се наплатат 
во јануари 1990 година до износот на вкупно утврдените 
изворни приходи на Буџетот на федерацијата за 1989 годи-
на, уплатителите на тие приходи, на своите налози за уп-
лата, во елементот „повикување на бројот (одобрението)" 
ќе ја внесат бројчената ознака на годината „1989", соглас-
но со Упатството за формата, содржината и употребата на 
еднообразни обрасци за вршење на работите на платниот 
промет во земјата преку Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84, 67/84, 
42/85, 64/86,37/88 и 22/89). 

6. Во Списокот на општините, со ознаки, по републи-
ки и автономни покраини и надлежни служби на општес-
твеното книговодство, во колоните 5, 6 и 7 по зборовите: 
„65700 Беочин 210" се додаваат зборовите: „65700 Нови 
Сад 223", а зборовите: „65700 Детелинара 245", „65700 Ли-
ман 246", „65700 Петроварадин 247", „65700 Подунавле 
248", „65700 Славија 249" и „65700 Стари Град 251" се бри-
шат. 

7. Во точка 1 во одредбите 1 до 6 по зборовите: „на 
доход“ се додаваат зборовите: „односно добивка“. 

Во точ, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 39 и 43, во од-
редбите под 1 и 2, во точка 22 во одредбите под 8 и 9, во 
точ. 24,26 и 28, во одредбите 1,2, 8 и 9 и во точ. 34, 35, 36, 
37 и 38, во одредбата под 1, по зборовите: „од доходот“ се 
додаваат зборовите: „односно добивката“. 

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 

Број: 6-9309 
26 декември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за 

финансии, 
Бранимир Зекаи, с. р. 

1392. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88,59/88 и 85/89), сојузниот секретар за финансии доне-
сува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕН-
ЦИЈА ЗА СЕКОЈА СКЛУЧЕНА НАДВОРЕШНОТРГОВ-

СКА РАБОТА И ЗА КРЕДИТНА РАБОТА 
, СО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за водење евиденција за секоја склу-
чена надворешнотрговска работа и за кредитна работа со 
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/86) во точка 1 
зборовите: „Организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица што подлежат на девизна контро-
ла (во натамошниот текст: организациите)" се заменуваат 
со зборовите: „Претпријатијата и други правни лица што 
подлежат на девизна контрола (во натамошниот текст: 
претпријатијата)". 

2. Во точка 4 став 1 одредба под 1 во првата алинеја 
зборовите: „број и датум на пријавата за склучената рабо-
та на извозот“ се бришат. 

Во одредбата под 2 во првата Алинеја зборовите: 
„број и датум на пријавата за склучената работа на уво-
зот“ се бришат. 

3. Во точка 8 став 1 одредба под 1 зборовите: „број на 
пријавата за склучената работа и“ се бришат. 

Во став 2 зборовите: „по правило тримесечно“ се 
бришат. 

4. Во точка И зборовите: „на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, со туристички работи, со дава-
ње услуги на изнајмување на патнички автомобили на 
странски лица и со други форми на надворешенотрговски-
от промет“ се заменуваат со зборовите: „од член 29 на За-
конот за надворешнотрговското работење, со туристички 
работи, со давање услуги на изнајмување на патнички ав-
томобили на странски лица и со други посебни форми на 
надворешнотрговскиот промет и услуги во надворешенот-
рговскиоиот промет“. 

5. Во точ. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 зборот: „организа-
ција“ во различните форми на членување се заменува со 
зборот: „претпријатие“ во соодветни форми на членува-
ње. 
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6. Во точка 12 по зборовите: „со странство“ запирка-
та се заменува со точка, а зборовите до крајот на речени-
цата се бришат. 

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1990 го-
дина. 

Број 14689 
27 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

1393. 
Врз основа на член 6 од Законот за привремени мерки 

за регрес на дел од каматата на кредитите што се корис-
тат за приоритетни намени џо земјоделството („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 85/89), сојузниот секретар за земјодел-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ И ПОТРЕБНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ 
ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРИОРИТЕТНИ НАМЕНИ ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
1. Корисниците на кредити од член 3 на Законот за 

привремени мерки за регрес на дел од каматата на креди-
тите што се користат за приоритетни намени во земјодел-
ството (во натамошниот текст: Законот), заради оствару-
вање на правото на регрес на дел од каматата во смисла 
на чл. 1,2 и 4 од Законот, кон барањето за исплата на рег-
рес поднесуваат до службата на општественото книговод-
ство кај која се води нивната жиро-сметка, а корисници на 
кредити кои немаат жиро-сметка кај службата на општес-
твеното книговодство - до службата на општествено кни-
говодство според нивното живеалиште односно седиште 
(во натамошниот текст: надлежната служба на општестве-
ното книговодство), и тоа: 

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со бан-
ка; 

2) пресметка на регресот, што го заверила банката кај 
која се користи кредитот за намените од член 2 на Зако-
нот. 

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат 
регресот на образецот ПРЗ (во натамошниот текст: Пре-
сметка на регресот) кој е составен дел на ова упатство. 

Пресметката на регресот содржи податоци за секој 
корисник на право на регрес, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит и износ на користени-

от кредит; 
3) намена на кредитот; 
4) висина на есконтната стапка на Народната банка 

на Југославија; 
5) износ на каматата на користениот кредит пресме-

тана по есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија; 

6) висина на регресот во процентите од член 4 на За-
конот; 

7) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот се составува во три при-

мероци и се доставува до надлежната служба на општес-
твеното книговодство. Надлежната служба на општестве-
ното книговодство еден заверен примерок му враќа на ко-
рисникот на правото на регрес, вториот го задржува, а 
третиот го доставува заедно со налогот за исплата до 
Службата на општественото книговодство, филијала Нов 
Белград, која пресметката на регресот ја доставува до Со-
јузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога ќе ја 
изврши исплатата од сметката на Сојузниот секретаријат 
за земјоделство. 

4. Ова упатство се применува на кредитите што ќе се 
користат од 1 јануари 1990 година. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 5113/1 
28 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мнрјанкќ, с. р. 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба на општественото 
книговодство 

Образец ПРЗ 

П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ ЗА ПРИОРИТЕТНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Редеа Број на договорот за кредит и износ Намена 
број на користениот кредит на кредитот 

Износ на камата- Височина Износ 
Височина та на користениот на регресот на пресметаниот 

на есконтната кредит пресмета- во % регрес 
стапка на НБЈ на по есконтната 

стапка / 

ВКУПНО: 

. Печат и потпис на овластеното лице 
на банката давател на кредит 

Печат и потпис на овластеното лице 
на надлежната служба на 

општественото книговодство Место и датум 

Печат и потпис на овластеното 
лице односно потпис на 
корисникот на кредитот 
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1394. 
Врз основа н член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 
44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВА-
ЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД 
СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОИЕДСКИОТ 

ДОДАТОК ВО 1 989 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и на зголемената семејна инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредба-
та за конечното утврдување на месечните парични износи 
на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и на зго-
лемената семејна инвалиднина, на додатокот за нега и по-
мош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток 
за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 
зголемуваат според порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за првите десет месеци на 1989 година во однос 
на 1988 година за 889%, и од 1 јануари 1989 година изнесу-
ваат: 

1) личната инвалиднина: 
Динари 

Група 

I 710,60 
И 515,00 
II I 389,60 
I V 287,70 
V 204,90 
V I 127,00 
VI I 85,90 
VIII 41,40 
I X 30,90 
X 20,90 

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-
валиднина: 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
(член 36 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци) 46,30 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
кој тоа право го остварува како член на 
семејство на паднат борец (член 36 сгав 4 
од Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци) 92,50 

- зголемена семејна инвалиднина (член 39 
од Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци) 246,70 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен 609,20 
-̂ ,за втор степен 468,70 
- за трет степен 328,10 

4) ортопедскиот додаток; 
- за прв степен... 205,60 
- за втор степен 156,90 
- за трет степен 101,10 
- за четврти степен 48,90 

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

Бр. 3233 
25 декември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за труд, 

здравство, боречки прашања 
и социјална политика, 

Рздмм Готиќ? с. р. 

1395. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ОП-
РЕДЕЛАТ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-

ЈАТА ВО 1989 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ 

до кој можат да се определат пензијата и додатокот кон 
пензијата во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
55/89, 60/89 и 70/89) во точка 1 бројот: „37,369.300" се за-
менува со бројот: „82,813300". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 442 
15 декември 1989 година Сојузен секретар 
Белград з а труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

1396. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/12, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината'на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечното утврдување на височината на постојаното 
месечно парично примање за 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за првите десет месеци на 
1989 година во однос на 1988 година за 885%, и од 1 јануа-
ри 1989 година изнесува 495,60 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 3288 
25 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, 
боречки прашања и 
социјална полит ика, 
Радиша Гачнќ, с. р. 

1397. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ Н,А ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1289 ГОДИНА 
41. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
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ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите десет месеци на 1989 година во однос на 1988 годи-
на за 885%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 495,60 ди-
нари. 4 

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

Бр. 3289 
25 декември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за труд, 

здравство, боречки прашања 
и социјална политика, 

Радиша Гачнќ, с. р. 
1398. “ 

^ Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/71, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, ,утврдена со Наредбата за конечно-
то утврдување на височината на основот за определување 
на постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Фдедеративна Република Југославија за првите 
десет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 
885%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 495,60 динари. 

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

Бр. 3287 
25 декември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за труд, 

здравство, боречки прашања 
и социјална политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

1399. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 

став 2, член 192 став 1, член 199 став 19 член 254 ст. 5 и 7 и 
член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 
38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), директорот на Сојузната уп-
рава за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во ца-

ринската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80, 
69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87 
и 73/89) во член 4 точка 8 став 3 зборовите: „и пријавени 
до надлежната народна банка“ се бришат. 

Во точка П став 2 зборовите: „за кои е поднесена 
пријава за склучен договор за увоз до Воениот сервис во 
состав на Народната банка на Југославија (во натамошни-
от текст: Воениот сервис)" се бришат. 

Во точка 19 одредба под в) зборот: „истекот“ се заме-
нува со зборовите: „денот на истекот“. 

Во точка 36 став 1 зборовите: „настанувањето на об-
врската за плаќање царина (член 19 од Царинскиот за-
кон)" се заменуваат со зборовите: „поднесувањето декла-
рација во смисла на одредбата од член 257 став 4 на Ца-
ринскиот закон“. 

Во точка 42 зборовите: „од тар. број 19" се заменува-
ат со зборовите: „од соодветниот тарифен број“. 

Во точка 47 ст. 2 и 3 зборовите: „во точка 2 од Одлу-
ката“ се заменуваат со зборовите: „во точка 3 од Одлука-
та“. 

Член 2 
Во член 9 точка 10 став 2 зборовите: „за кои е подне-

сена пријава за склучен договор за увоз односно извоз до 
Воениот сервис“ се бришат. 

Член 3 
Во член 13 точка 22 ст. 1 и 2 зборовите: „тарифниот 

број 19" се заменуваат со зборовите: „соодветниот тари-
фен број“. 

Во точка 31 став 1 зборовите: „настанувањето на об-
врската за плаќање царина (член 19 став 1 точка 3 од Ца-
ринскиот закон)" се заменуваат со зборовите: „поднесува-
њето декларација во смисла на одредбата од член 257 став 
4 на Царинскиот закон“. 

Во точка 34 ст. 2 и 3 зборовите: „точка 2 од Одлука-
та“ се заменуваат со зборовите: „точка 3 од Одлуката“. 

Член 4 
Во член 18 точка 11 став 2 зборовите: „за кои е подне-

сена пријава за склучен договор за извоз до Воениот сер-
вис“ се бришат. 

Во точка 24 став 5 зборовите: „точка 3 став 2" се заме-
нуваат со зборовите: „точка 4 став 2". 

Член 5 
Во член 21 точка 19 зборовите: „на облагородување 

или поправка“ се заменуваат со зборовите: „од облагоро-
дување или поправка“. 

Во точка 20 по бројот: „20" се додаваат зборовите: 
„во шифреното поле со должина од осум места“, а по став 
1 се додава став 2, кој гласи: 

„Ако со извозот се раздолжува увозот на опрема за 
реализација на заедничка програма за развој на производ-
ството и извозот, во рубриката 20 се запишува бројот на 
решението за царински контингент под кој е евидентирано 
во Сојузната управа за царини." 

Член 6 
Во член 23 точка 7 став 2 зборовите: „за кои е подне-

сена п р ^ в а за склучен договор за увоз односно извоз до 
Воениот сервис," се бришат. 

Во точка 14, на крајот, знакот точка и запирка се за-
менува со точка и се додава нова реченица, која гласи: 
„Оваа рубрика не се пополнува ако привремениот извоз се 
одобрува со прифаќање на декларацијата.". 

Во точка 17 по зборовите: „запишува бројот“ се дода-
ваат зборовите: „на договорот“. 

Член 7 
Во член 26 зборовите: „и пријава за склучениот дого-

вор“ се бришат. 
Член 8 

Член 33 се брише. 
Член 9 

Во член 36 став 2 точка 2 се брише. 
Досегашните точ. 3, 4 и 5 стануваат точ. 2, 3 и 4. 

^ Член 10 
Член 41 се брише. 

Член 11 
Во член 43 точка 9 се менува и гласи: 
„9) во рубриката 9 (Број и датум на заклучокот) се за-

пишува бројот на договорот за увоз односно договорот за 
извоз од евиденцијата што ја води организацијата на 
здружен труд односно претпријатието, под кој е заведен 
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договорот за надворешнотрговска работа врз основа на 
кој е реализирана наведената работа. Во таа рубрика не се 
запишуваат други броеви, подброеви, букви или ознаки, 
освен основниот 6poj на договорот;". 

Член 12 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправи-

те во царинската постапка, кој е составен дел на Правил-
никот за поднесување на исправи во царинската постапка, 
се вршат следните измени и дополненија: 

1) во глава V. Видови на извозот, ред. бр. Зд и Зѓ се 
бришат; 

2) во глава XVII. Законски основ за ослободување, не-
плаќање царина односно намалување на царинската стап-
ка по Царинскиот закон, по реден број 46 се додава реден 
број 46а, кој гласи: 

„46а член 306 3090" 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1990 го-

дина. 
01/5 бр. Д-10440/1 
27 декември 1989 година е.д. Директор 
Белград на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошчнќ, с. р. 

1400. 
Врз основа на член 3 став 2 и на член 8 став 1 од Зако-

нот за вршење на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ, бр. 61/82,40/84 и 77/89), Советот на гувернерите 
донесува 

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

УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА 
МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршењето 
на менувачки работи - пари во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ, бр. 63/82, 17/83,53/84 и 45/87), точка 1 став 
1 се менува и гласи: 

„Купување и продажба на ефективни странски пари, 
патнички и банкарски чекови и кредитни писма (странски 
средства за плаќање), како и бензински бонови и бонови за 
патарина, вршат банките овластени за работи со стран-
ство и банките овластени за девизно-валутни работи во 
земјата (во натамошниот текст: овластените банки), орга-
низациите на здружен труд, односно претпријатијата на 
ПТТ сообраќај (пошти), како и организациите на здружен 
труд односно претпријатија, други правни лица и физички 
лица со живеалиште во СФРЈ кои самостојно вршат деј-
ност на туристичко посредување со личен труд, а согласно 
со законот немаат статус на правно лице (во натамошни-
от текст: овластени менувачи)". 

Во став 2 по зборот: „бонови“ се додаваат зборовите: 
„и бонови за патарина“. 

2. Во точка 3 став 1 по зборот: „бонови“ се додава за-
пирка и зборовите: „бонови за патарина“. 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 
„За. Продажбата на ефективни странски пари се врши 

според продажниот курс за девизи кој важи на денот на 
продажбата со наплата на провизија од странката во из-
нос на височината на менувачката провизија според Одлу-
ката за височината на менувачката провизија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 64/89) и во износ најмногу до 1% наве-
ден во точка 10 на оваа одлука." 

4. Во точка 4 став 1 по зборот: „бонови“ се додаваат 
зборовите: „и бонови за патарина“. 

5. Во точка 5 став 2 по зборот: „бонови“ се додаваат 
зборовите: „и бонови за патарина“. 

Во став 2 се додава нова реченица, која гласи: 
„Дистрибуција на бонови за патарина, што ги издава 

АМСЈ, врши АМСЈ, други овластени менувачи и органи-
зациите на здружен труд односно претпријатијата што за 
тоа ќе склучат договор со организациите на здружен труд 
односно претпријатијата на патното стопанство“. 

6. Во точка 8 став 1, по првата реченица, се додава 
втора реченица, која гласи: 

„Боновите за патарина ги издава АМСЈ од името и за 
сметка на организациите на здружен труд осносно прет-
пријатијата на патното стопанство." 

7. Во точка 10 став 1 се менува и гласи: 
„При откуп на странски средства за плаќање од точка 

1 на оваа одлука, освен за еврочекови и патнички чекови 
на динари, овластените менувачи од странката за покри-
тие на трошоците наплатуваат најмногу 1,5% од дннарска-
та противвредност пресметана по куповниот курс за ефек-
ти вата, односно чековите и кредитните писма. При отку-
пот на чекови и кредитни писма кои гласат на пресметков-
на валута надоместот се наплатува според тарифата на 
банката со која овластениот менувач има склучен договор 
за вршење на менувачки работи." 

8. Во точка 11 став 3 по зборот: „бонови“, се додава 
запирка и зборовите: „ бонови за патарина“. 

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

О. бр. 236 
29 декември 1989 година Заменик на претседателот 
Белград на Советот на гувернерите, 

'заменик на гувернерот на 
Народната банка на 

, Југославија, 
Мнтја Распари, с. р. 

1401, 
Врз основа начлен 58 од Законот за девизното работе-

ње („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86,3/88, 59/88 
и 85/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАН-
КИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ 
РАБОТИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ОВЛАСТУВАЊЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија дава овластување 

за вршење на платен промет и кредитни работи со стран-
ство, на барање од банката, ако ги исполнува следните ус-
лови: ' 

1) од Народната банка на Југославија да добила до-
звола за основање во согласност со одредбите на Законот 
за банките и другите финансиски организации и со пропи-
сите за негово спроведување; 

2) за обврските за плаќање спрема странство во мо-
ментот на издавањето на овластувањето, банката да рас-
полага сб девизи на сметки во странство или со динарски 
средства во противвредност на сметки во земјата, најмал-
ку во височина на едномесечните просечни плаќања спре-
ма странство утврдени во претходната година. Просекот 
на едномесечните плаќања банката е должна постојано да 
го одржува на сметките во странство, како и на сметките 
во земјата. 

Под обврски за плаќање спрема странство, во смисла 
на оваа потточка, се подразбираат сите тековни плаќања, 
како и обврските за плаќање по кредити и депозити; 

3) банката да е така технички опремена да обезбедува 
навремено извршување на обврските спрема странство, 
како и ефикасно функционирање на информациониот сис-
тем; 

4) во организационите делови на работењето со 
странство банката да е така стручно оспособена да може 
да ги врши тековните работи со странство, што подразби-
ра и оперативниот кадар да се служи со странски јазик, а 
раководителите на овие организациони делови активно да 
зборуваат еден од светските јазици; 

5) да воспостави мрежа на кореспондентски односи и 
контокорентни сметки со банки во странство, која обезбе-
дува ефикасно и рационално вршење на платниот промет 
и кредитните работи со странство; 

6) во вршењето платен промет и на кредитни работи 
со странство да го остварува следното: 

- уредно и во рокови да ги извршува втаснаните об-
врски по странски кредити и меѓународни конвенции; 

- уредно и во рокови да ги намирува обврските спре-
ма Народната банка на Југославија по работите на плат-
ниот промет и кредитните односи со странство, како и об-
врските спрема други банки по девизната позиција; 
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- на корисниците на наплати од странство, уредно и 
во рокови да им ја исплаќа динарската противвредност и 
на ист начин да обезбедува наплата на динарската против-
вредност за плаќањата во странство; 

- да одобрува кредити на странство и да го одржува 
обемот на кредитирањето на странство во согласност со 
одредбите на Законот за кредитните односи со странство, 
со прописите донесени врз основа на тој закон, како и со 
мерките на надлежните органи. 

2. Банките што ќе добијат овластување за вршење 
платен промет и кредитни работи со странство, а не ги ис-
полнуваат условите од точка 1 под 3), 4) и 5) на оваа одлу-
ка се должни тие услови да ги исполнат најдоцна до 31. 
март 1990 година. 

3. Народната банка на Југославија и дава на банката 
овластување за вршење платен промет со странство, ако 
ги исполнува следните услови: 

1) ако ги исполнува условите од точка 1 одредби под 
1), 3), 4) и 5) освен обврската за отворање контокорентни 
сметки и одредба 6) освен одобрување кредити на стран-
ство. 

2) ако на Народната -банка на Југославија и поднесе 
докази дека платен промет со странство може да врши 
преку сметка во странство на банка овластена за вршење 
платен промет и кредитни работи со странство. 

4. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина и дава на банката, на 
нејзино барање, овластување за вршење на девизно-валут-
ни работи во земјата: 

1) ако го исполнува условот од точка 1 одредба под 
1) на оваа одлука; 

2) ако со актите за основање на банката е предвидено 
банката да може да врши и девизно-валутни работи во 
земјата; 

3) ако банката тие работи ги врши во согласност со 
прописите за девизното работење и Прописите за вршење 
на менувачки работи и промет на ефективни странски па-
ри во Југославија; 

4) ако располагало стручен кадар за успешно вршење 
на девизно-валутии работи; 

5) ако располага со соодветни простории и опрема за 
успешно вршење на овие работи. 

5. Барање за добивање овластување од точ. 1 и 3 на 
оваа одлука банката поднесува до Народната банка на Ју-
гославија. 

6. Народната банка на Југославија го контролира ис-
полнувањето на условите од точка 1 на оваа одлука зара-
ди преземање на мерки во случаи на неисполнување на ус-
ловите, согласно со Одлуката за начинот на вршење кон-
трола и за мерките спрема банките и другите финансиски 
организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/89). 

7. Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за критериумите за оцена на исполнување-
то на условите за давање овластување на банките за врше-
ње на платен промет со странство и на кредитните работи 
со странство, како и за начинот на одземање на овластува-
њето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86). 

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

О бр. 231 
27 декември 1989 година Претседател на Советот на 
Белград гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковкќ с. р. 

1402. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88 и 85/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 
L ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Платен промет со странство се врши преку сметки-
те во странство на домашните банки и преку сметките на 

странски банки и на други странски лица во Југославија, 
како и од девизните сметки на кои се држат девизите ос-
тварени по основите од член 100 на Законот за девизното 
работење (во натамошниот текст: Законот), на начинот 
утврден со оваа одлука. 

2. Наплатување и плаќања' во платниот промет со 
странство се вршат со дознака, акредитив, инкасо на доку-
менти, чек, кредитно писмо и со другите инструменти на 
плаќање вообичаени во меѓународниот платен промет. 

3. Во платниот промет со странство се користат об-
расците на налозите и други документи што ќе ги пропи-
ше Народната банка на Југославија со упатство за спрове-
дување на оваа одлука. 
II. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ 
ДЕВИЗИ И НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ПО РЕДОВНИТЕ 
РАБОТИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУ-

ГИ И ПО НЕСТОКОВНИ ОСНОВИ 
1. Наплати од странство 

4. Банката овластена за работи со странство (во ната-
мошниот текст: овластената банка) преку која се врши на-
плата од странство е должна за наплатата, на договорени-
от начин, да го извести претпријатието и другото правно 
лице на чије име гласи наплатата (во натамошниот текст: 
корисникот на наплата) истиот ден кога е известена за на-
платата, ако тој ден или порано примила од странство 
уреден налог за плаќање на домашно лице, односно исти-
от ден кога ќе го прими тој налог, ако порано е известено 
за наплатата. 

За извршената наплата банката прави извештај за ко-
рисникот на образецот што ќе го пропише Народната бан-
ка на Југославија со упатство за спроведување на ова од-
лука. Врз основа на тој извештај ја евидентира извршена-
та наплата на сметката на обврските за неизвршените ис-
плати по наплатите од странство. 

5. Овластената банка преку која е извршена наплата-
та ја исплатува динарската противвредност на претприја-
тието и на друго правно лице чии стоки се извезени или 
услуга извршена (во натамошниот текст: на крајниот ко-
рисник), односно корисникот на наплатата, врз основа на 
налогот за исплата што го дава корисникот на наплатата 
согласно со договорот склучен со крајниот корисник. 

Корисникот на наплатата е должен на овластената 
банка да 'и достави налог за исплата на динарската про-
тиввредност, истиот ден, а најкасно следниот работен ден 
од денот кога е известен за извршената наплата, на обра-
зецот кој ќе го пропише Народната банка на Југославија 
со упатство за спроведување на оваа одлука. Корисникот 
на наплатата може да даде налог за исплата на динарска-
та противвредност со магнетен медиум и со други телеко-
муникациони средства (FTF-fail transfer, telex и др.). 

6. Овластената банка ја исплатува динарската про-
тиввредност истиот ден, а најкасно наредниот работен ден 
од денот на приемнот на налогот од корисникот на напла-
тата, по куповниот курс што важи на денот на исплатата. 
Ако кориснкот на наплатата не и достави на банката на-
лог за исплата на динарската противвредност во рокот од 
точка 5 на оваа одлука, овластената банка ќе ја исплати на 
динарската противвредност на корисникот на наплатата 
наредниот работен ден по истекот на тој рок. 

Како ден на исплата на динарската противвредност 
се смета денот кога е задолжена жиро-сметката на овлас-
тената банка на име на пренос на динарите на крајниот ко-
рисник, односно на корисникот на наплатата. 

7. Според наплатите од странство што се вршат со 
документарен акредитив или со инкасо на стоковните до-
кументи, односно со чек, корисникот на наплатата и до-
ставува на банката налог за исплата на динарската про-
тиввредност кон стоковните и другите документи што 'и 
ги презентира на банката заради наплата од странство, 
односно кон чекот. 

8. Извршените наплати во девизи по основите од 
член 100 од Законот му се одобруваат непосредно на прет-
пријатието и на другото правно лице на девизната сметка 
кај банката кај која се води девизната сметка. Ако напла-
тата му се одобрува на корисникот на наплатата односно 
на крајниот корисник на девизната сметка кај друга банка, 
банката преку која е извршена наплатата, износот на деви-
зи во височината на наплатата го одобрува на девизната 
тековна сметка на таа друга банка. 

На начинот од etas 1 од оваа точка постапува овлас-
тената банка преку која е извршена наплатата од стран-
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ство и по наплатите што се одобруваат-на девизната смет-
ка или на девизниот штеден влог на граѓаните, граѓански^ 
те правни лица и на странските лица што се водат кај 
овластените банки. 

9. По наплатата во девизи од странство по основа на 
извршен извоз што ќе ја оствари физичкото лице од став 2 
на член 77а од Законот, динарската противвредност на фи-
зичко лице му ја исплатува овластената банка преку која е 
извршена наплатата, во согласност со одредбите на оваа 
одлука. 

10. На начинот од точ. 4 до 9 на оваа одлука се Иста-
пува и по наплатите што се вршат од девизната сметка на 
странска банка и-друго странско лице кај овластената бан-
ка. 

2. Плаќање во странство 
11. За плаќањата во странство што се вршат со дозна-

ка, со инкасо на документи, со чек и кредитно писмо, прет-
пријатието и друго правно лице дава налог на овластена-
та банка на образецот што го пропишува Народната бан-
ка на Југославија со упатството од точка 3 на оваа одлука. 

За плаќање во странство со документарен акредитив, 
претпријате и друго правно лице дава на банката налог за 
отворање акредитив на образец што ќе го пропише На-
родната банка на Југославија со упатството од точка 3 од 
оваа одлука. 

За плаќања во странство што ги врши физичкото ли-
це од став 2 на член Па, од Законот, налог на образецот од 
став 2 на оваа точка нспостаѕува овластената банка врз ос-
нова на неговото писмено барање. 

12. За плаќање во странство по налозите од точка 11 
од оваа одлука претпријатието и друго правно лице ја уп-
латува динарската противвредност на овластената банка 
по породажниот курс што важи на денот кога се извршува 
налогот спрема странство. 

За плаќање во странство со дознака и инкасо на доку-
менти динарската противвредност се уплатува по про-
дажниот курс што важи на денот кога овластената банка 
дава соодветен налог на странска банка за плаќање на 
странското лице. 

За плаќање во странство со чек или со кредитно пис-
мо, динарската противвредност се уплатува по продажни-
от курс што важи на денот кога овластената банка издава 
чек, односно кредитно писмо. 

За плаќањата што се вршат со акредитив, динарската 
противвредност се уплатува по продажниот курс што 
важи на денот кога се задолжува сметката на овластената 
банка кајстранската банка за исплата од акредитивот. 

13. Плаќања во странство во девизи остварени по ос-
новите од член 100 на Законот се вршат врз основа на на-
логот на претпријатието и на друго правно лице со пренос 
на девизи од нивната девизна сметка на соодветна сметка 
од која овластената банка ги извршува плаќањата во 
странство. 

За плаќање во странство во девизи од девизната смет-
ка од став 1. на оваа точка, кога девизната сметка се води 
кај една банка, а плаќањето го врши преку друга банка, 
преносот на девизите на сметка од која другата банка го 
извршува плаќањето се врши со задолжување на девизна-
та сметка на претпријатието и на друго правно лице и со 
одобрение на девизната сметка на таа друга овластена 
банка. 

14. На начинот од точка 13 на оваа одлука се вршат и 
плаќањата во странство со девизи од девизната сметка и 
девизниот штеден влог на граѓани и граѓански правни ли-
ца и на стренски лица со тоа што налозите за плаќање на 
обрасците од точка 11 на ова одлука ги испосгавува овлас-
тената банка кај која се водат тие сметки. i 

15. Побарување во девизи на девизната сметка здоби-
ено од меѓусебните односи на банките во вршењето на 
платниот промет со странство овластената банка може да 
продаде на единствениот девизен пазар и да го користи за 
плаќања во странство или да го пренесе на своите сметки 
во странство. 

По пренесувањето на девизите од точ. 8, 13 и 14 на 
оваа одлука овластените банки можат меѓусебно да се пре-
сметуваат во динари, наместо во девизи, како што е пред-
видено во тие точки, ако така се договорат. 

3. Наплати и плаќања во девизи по посебна аранжмани 
16. Наплатувана и плаќања во конвертибилни девизи 

во рамката на посебен аранжмани со одделни земји (Гана, 

Мексико) преку сметките што во тие земји ги има Народ 
ната банка на Југославија се вршат на начинот од том. 
23-29 на оваа одлука, освен што за плаќање на динарскаг-? 
противвредност се уплатува по продажниот курс од став 4 
на член 34 од Законот. 

Ако на сметката од став 1 на оваа точка нема девизи 
за извршување на плаќањата по поднесениот налог, овлас-
тената банка може да го изврши плаќањето по таков на-
лог под услов претходно потребниот износ на девизи да го 
пренесе на Народната банка на Југославија на сметката од 
тој став, како и за тоа да ја извести Народната банка на Ју-
гославија истиот ден кога го дава налогот за тој пренос. 

17. Наплатувањата и плаќањата во рамките на посеб-
ни аранжмани со одделни земји преку посебни сметки што 
овластените банки ги имаат во тие земји се вршат во сог-
ласност со тие аранжмани и банкарските аражмани што ќе 
се склучат за нивно спроведување на начинот пропишан 
во точ. 18 и 19 од оваа одлука, како и со инструментите на-
плаќање и со употреба на обрасците на налозите што ги 
пропишува Народната банка на Југославија со упаството 
од точ. 3 на оваа одлука. 

4. Наплатување и плаќања во рамките на малограничниот 
и прекуморскиот соседски промет и по меѓународни саем-

ски и компензациони рабо ти 
18. За плаќање увоз на стоки и услуги во рамките на 

малограничниот и прекуморскиот соседски промет и по 
меѓународните саемски и компензациони работи, прет-
пријатието и друго правно лице даваат налог и динарска-
та противвредност по курсот од точка 12 на оваа одлука ја 
уплатуваат на овластената банка која го врши платниот 
промет со странство по тие работи. 

19. Овластената банка од точка 18 на оваа одлука ја 
исплатува динарската противвредност на извршената на-
плата по работите од таа точка на крајниот корисник од-
носно на корисникот на наплатата, по куповниот курс 
што важи на денот на исплатата, до височината на динар-
ските средства уплатени за плаќање на стоки и услуги по 
тие работи. 

III НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА СО СТРАНСТВО ВО 
ДИНАРИ 

20. Наплатите и плаќањата во динари од член 55 на 
Законот се вршат преку банките овластени за работи со 
странство кај кои се водат сметките во динари на странски 
лица, со употреба на обрасците, налозите и другите доку-
менти пропишани со упатството од точка 3 на оваа одлу-
ка. 

IV. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВО КЛИРИНШКИ 
ПРЕСМЕТКОВНИ ЕДИНИЦИ 

21. Платниот промет со земјите со кои се склучени 
платни спогодби за клириншкнот начин на плаќање се 
врши во согласност со тие спогодби и меѓубанкарските 
аранжмани за нивното спроведување на начинот пропи-
шан со оваа одлука. 

22. Наплатувана и плаќања со земјите од точка 21 на 
оваа одлука се вршат во договорени клириншки пресмет-
ковни единици преку клириншките сметки, што Народна-
та банка на Југославија ги има кај банките во тие земји, 
ако со меѓу народен договор не е поинаку определено. 

23. За наплатувањата и плаќањата од точка 22 на 
оваа одлука се употребуваат обрасците на налозите и на 
други, документи што ќе ги пропише Народната банка на 
Југославија со упатството од точка 3 на оваа одлука. 

24. Овластената банка го известува корисникот на на-
платата за извршената наплата во рокот од точка 4 на 
оваа одлука и составува за корисникот извештај за из-
вршената наплата на образецот пропишан со упатството 
од точка 3 на оваа одлука и врз основа на извештајот ја 
евидентира наплатата на сметката на обврските за неиз-
вршените исплати по наплатите во клириншки пресмет-
ковни единици. 1 

25. Претпријатие и друго правно лице и даваат на ов-
ластената банка налог за плаќање на увозот на стоки и ус-
луги од земјите од точка 21 на оваа одлука на образецот 
што го пропишува Народната банка на Југославија со 
упатството од точка 3 на оваа одлука. 

26. Претпријатие и друго правно лице и ја уплатува-
ат динарската противвредност за плаќањето на увозот од 
земјите од точка 21 на оваа одлука на овластената банка 
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преку која врши плаќање, по курсот за клирнишката пре-
сметковна единица што важи на денот на уплатата. 

Како ден на уплата на динарската противвредност се 
смета денот кога е задолжена жиро-сметката на претпри-
јатието и на друго правно лице на име на пренос на дина-
ри на овластена га банка за извршувањето на плаќањето 
во странство. 

27. Динарската противвредност за плаќање во стран-
ство со дознака овластената банка и ја уплатува на Народ-
ната банка на Југославија на денот на извршувањето на 
налогот за плаќање во странство по курсот за клириншка-
та пресметковна единица која важи на тој ден. 

Како ден на извршување на налогот спрема стран-
ство се смета денот кога овластената банка дала соодве-
тен налог на банката во земјата од точка 21 на оваа одлука 
за плаќање на лицето во таа земја. 

Динарската противвредност за извршеното плаќање 
во странство од документираниот акредитив ја наплатува 
Народната банка на Југославија од овластената банка со 
задолжување на жиро-сметката на таа банка по курсот за 
клириншката пресметковна единица што важи на денот 
на издавањето на вирманскиот налог за тоа задолжување. 

28. Народната банка на Југославија води книговод-
ствена евиденција на денарските средства што и се упла-
тени за плаќањето на увозот од земјите од точка 21 на 
оваа одлука и до височината на тие средства им ја испла-
тува динарската противвредност на крајните корисници, 
односно на корснниците на наплатата преку овластената 
банка преку која е извршена наплатата, по крусот на де-
нот на исплатата. 

29. Ако за исплата на динарската противвредност кај 
Народната банка на Југссалвија нема доволно дннарски 
средства уплатени на име плаќање на стоки и услуги од 
земјите од точка 21 на ова одлука, извршените наплати во 
клириншхи пресметковни единици се ставаат на листата 
на редоследот кај Народната банка на Југославија, а ди-
нарската противвредност се исплатува по редоследот на 
извршената напалта по курсот за клириншката пресмет-
увана единица што важи на денот на исплата. 

30. Народната банка на Југославија му издава на 
претпријатието, по негово барање, исправа која гласи на 
износот во клириншката пресметковна единица, на обра-
зецот што се дава кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел. 

Со издавање на исправата од став 1 на оваа точка се 
смета дека Народната банка на Југославија ја извршила 
исплатата на корисникот на наплатата. 

Исправата од став 1 на оваа точка претприајтието 
може да ja користи за плаќање на увозот од зејата од која 
е оставарена наплатата или да ја пренесе на друго правно 
лице, кое таа исправа може да ја користи само за исти це-
ли. Пренос на исправите помеѓу правни лица се врши под 
условите за кои тие ќе се договорат. 

31. Наплатите од странство во клириншки пресмет-
ковни единици во корист на дипломатски, конзуларни и 
други странски претставништва во Југославија, како и на 
домашни и странски физички лица (ако наплатите не се 
однесуваат на извоз на стоки и услуги) не подлежат на од-
редбите на точ. 28, 29 и 30 од оваа одлука. 

32. Народната банка на Југославија дава упатство за 
спроведување на оваа одлука. 

33. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење пла-
тен промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/85). 

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

О. бр. 232 
27 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Витковиќ, с. р. 

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Дирекција за платен промет со странство 
Отсек за работи на клиринг 
Бр. 

3/88, 59/88 и 85/89) и точка 29 од Одлуката за начинот на 
вршење платен промет со странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр, 88/89), Народната банка на Југославија, по ба-
рање на 

(назив и место на претприатието) 

, бр. ОД 19 г 
издава 

ИСПРАВА 
ЗА ИЗВРШЕНА НАПЛАТА ВО КЛИРИНШКА ПРЕ-
СМЕТКОВНА ЕДИНИЦА ПО КОЈА НЕ СЕ ИСПЛАТУ-

ВА ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ 
Претпријатието ^ 

оствари наплата t, „ ,г 
(назив н број на инструментот на наплата) 

во клириншка пресмековна единица по основа на извозот 
на стоки - услуги во , по која не се исплатува 

(назив на земјата) 
динарска противвредност за износ од 

и со бувки. 
(Ознака и износ во едар. прес. ед.) 

Со издавањето на оваа исправа се смета, собразно со 
одредбата од став 5 на член 446 од Законот за девизното 
работење, дека претпријатието е исплатено за извршен из-
воз на стоки - услуги. 

Врз основа на оваа исправа ќе се прифати налогот на 
претпријатието и на друго цравно лице на кое оваа испра-
ва ќе се пренесе, и ќе се изврши плаќање во странство - во 
земјата во која е извршена наплатата, без уплата на ди-
нарската противвредност. 
Во Белград, 19 година 

(потписи на о вл. лида на НБЈ) 

М.П. 

Врз основа на член 44 6 став 5 од Законот за девизно-
то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 

1403. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НА-

ДОМЕСТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки), на пласма-
ните од примарната емисија, на авансите по основ на ме-
нувачки работи, како и на сите други побарувања на На-
родната банка на Југославија (во натамошниот текст: 
пласманите од примарната емисија) пресметуваат и на-
платуваат камата по есконтната стапка на Народната бан-
ка на Југославија, ако со сојузен пропис не е определено 
поинаку. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка народните банки наплатуваат камата по стапка повисо-
ка од есконтната стапка, и тоа: 

1) на ломбардните кредити по стапка која е за 4% по-
голема од есконтната стапка: 

2) на кредитите за оджување на дневната ликвидност 
на банките по стапка која е за 6% поголема од есконтната 
стапка. 

3. На износот на кредитот од примарната емисија 
што не е вратен во договорениот рок и кој се користи 
спротивно на прописите односно ненаменски, народните 
банки наплатуваат камата по стапка која е за 20% поголе-
ма од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 

На износот на користените средства над износот на 
расположливите средства на жиро-сметката на банките и 
на Поштенската штедилница народните банки наплатува-
ат камата по стапка која е за 50% поголема од есконтната 
стапка на Народната банка на Југославија. 

Камата по стапката од став 2 на оваа точка банките 
плаќаат и на износот на позајмивте одобрени во смисла 
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на Одлуката за настанувањето и начинот на извршување 
на обврските по основ на гаранција на Народната банка 
на Југославија за штедните влогови и тековните сметки на 
граѓаните во динари кај банките и Поштенската штедил-
ница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 88/89). 

4. Народните банки, во договорите за користење на 
примарната емисија, ќе предвидат одредба за променлив 
воста на каматните стапки во согласност со промените на 
каматните стапки на пласманите од примарната емисија 
во смисла на оваа одлука. 

5. На средствата депонирани кај Народната банка на 
Југославија на банките им се плаќа камата, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва што се 
издвојува на депозитите орочени на три и повеќе месеци и 
на средствата прибавени со издавање на хартии од вред-
ност со рок за враќање од три и повеќе месеци - по стапка 
во височина од 70% од есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија; 

2) на средствата на задолжителната резерва што се 
издвојува на депозитите на населението по видување и 
орочени до три месеци - по стапка во височина од 12% од 
есконтната стапка на Народната банка на Југославија; 

6. Каматните стапки на благајничките записи на На-
родната банка на Југославија се утврдуваат во однос на ес-
контната стапка на Народната банка на Југославија и 
можат да изнесуваат најмногу до 85% од есконтната стап-
ка на Народната банка на Југославија. 

Каматните стапки за благајничките записи што се 
продаваат на аукциите ги утврдува гувернерот на Народ-
ната банка на Југсолавија со посебна одлука, а во рамките 
од став 1 на оваа точка. 

Продажбата на благајнички записи во периодот меѓу 
две аукцин ќе се врши по најниските каматни стапки по 
кои Народната банка на Југославија продавала благајнич-
ки записи на последната аукција намалени за стапката на 
провизија од 0,0625%. 

7. На благајничките записи со рок за втасување од ед-
на година што банките до 1 јули 1989 година ги запишале 
врз основа на Одлуката за издавање на благајнички записи 
на Народната банка на Југославија што банките ги запи-
шуваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 42/88,49/88, 55/88 и 59/88), народните банки плаќаат 
камата по стапка во висина на есконтната стапка на На-
родната банка на Југославија. 

8. Банките што правилно не ги пресметале или во ро-
кот не издвоиле задолжителна резерва во смисла на про-
писите за задолжителна резерва, се должни да и платат на 
Народната банка на Југославија надомест за помалку пре-
сметаниот или издвоен износ на задолжителна резерва по 
стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка. 

Банките што користат средства на задолжителната 
резерва за одржување на својата дневна ликвидност се 
должни да 6 платат на Народната банка на Југославија 
надомест за користениот износ на средствата на за-
должителната резерва по стапка која е за 20% поголема од 
есконтната стапка. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за каматните стапки и за 
стапките на надоместот на Народната банка на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89,55/89,74/89,78/89 
и 81/89). 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува од 1 јануари 1990 година. 

О. бр. 230 
27 декември 1989 година 
Белград Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија 

Душан Влашковиќ, с. р. 

1404. 
Врз основа на чл. 12 и 16 и член 80 став 1 точка 10 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА И НА НАДОМЕСТОТ 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки) на пласма-
ните од примарната емисија и на другите побарувања на 
народната банка (во натамошниот текст: пласманите од 
примарната емисија), како и на средствата депонирани кај 
народната банка пресметуваат и плаќаат, односно напла-
туваат камата и надомест по стапките утврдени со пропи-
сите донесени врз основа на чл. 12 и 16 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, на начинот утврден 
со оваа одлука, ако со сојузен закон не е поинаку предви-
дено. 

2. На кредитите од примарната емисија каматата се 
пресметува и наплатува месечно, а за кредитите што вта-
суваат во текот на месецот и во рокот на втасувањето на 
кредитот. 

3. Каматата на средствата на задолжителната резер-
ва на банките кај Народната банка на Југославија се пре-
сметува и се плаќа месечно. 

4. Каматата на благајничките записи на Народната 
банка на Југославија се пресметува месечно, а се плаќа во 
рокот на втасувањето на благајничкиот запис. 

5. При пресметувањето на каматата се применуваат 
конформни стапки за бројот на деновите за кои се пресме-
тува каматата. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, при пресметува-
њето на каматата на кредитите за одржување на дневната 
ликвидност на банките и при пресметувањето на надомес-
тот на користената и помалку издвоената задолжителна 
резерва се применуваат конформни стапки за еден месец, а 
пресметувањето на каматата во рамките на месецот се 
врши со примена на пропорционална метода. 

6. Надоместот за користење на средствата на за-
должителната резерва и надоместот на неправилно пре-
сметаната или во рокот неиздвоената задолжителна резер-
ва, банките го пресметуваат и го плаќаат месечно. Пре-
сметката на надоместот за претходниот месец, заедно со 

' налогот за уплата на надоместот, банките и ја поднесува-
ат на Службата на општественото книговодство, истовре-
мено со поднесувањето на пресметката на задолжителна-
та резерва. 

По исклучок од 'став 1 на оваа точка, ако надлежниот 
орган за контрола дополнително утврди неправилност во 
пресметувањето и издвојувањето на задолжителната ре-
зерва за изминатите пресметковни периоди, банките ќе 
состават посебна пресметка за плаќање на надоместот и 
тоа за сите периоди во кои задолжителната резерва непра-
вилно е пресметана и издвоена. Таа пресметка, заедно со 
налогот за уплата на надоместот, банката и ја поднесува 
на Службата на општественото книговодство во рокот 
што ќе го определи надлежниот орган за контрола. 

Еден примерок од пресметката на надоместот што 
банките ја составуваат во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точ-
ка, заедно со копија на налогот за плаќање на надоместот, 
и се доставува и на народната банка на републиката од-
носно на народната банка на автономната покрина која 
врши^ контрола на пресметката и на наплатата. 

7. Каматата по кредитите од примарната емисија 
што е пресметана а не втасала за плаќање до 31 декември 
1989 година, банките ќе и ја платат на народната банка 
најдоцна до 28 февруари 1990 година, заедно со каматата 
пресметана на таа камата од 1 јануари 1990 година до де-
нот на плаќањето, доколку со договорот помеѓу народна-
та банка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покраина и деловната банка не е договорено 
поинаку. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на пресметува-
ње, наплатување и плаќање на каматата на Народната 
банка на Југославија, на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89, 1/89 и 45/89). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
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нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува од 1 јануари 1990 година. 

О. бр. 229 
27 декември 1989 година 
Белград Претседател на Советот на 

гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

140Ѕ. 
Врз основа на член 33 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките н народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА 
ДРЖАТ ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС ВО ДЕВИЗИ КАКО МИ-
НИМ АЛИА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИД-
НОСТА ВО ПЛАЌАЊАТА СПРЕМА СТРАНСТВО ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1990 
ГОДИНА 

1. Овластените банки во периодот од 1 јануари до 30 
јуни 1990 се должни, покрај најмалиот износ на девизи 
што мораат да ги држат на своите девизни сметки по ос-
нов на член 59 од Законот за девизното работење, на свои-
те девизни сметки во странство да држат: 

а) вкупен износ на повлечените а ^потрошени девиз-
ни средства од странските кредити, што ги држат на свои-
те девизни сметки надвор од девизната позиција за време-
то додека не се користат за плаќања спрема странство или 
не се продадат за динари заради плаќање на трошоците во 
земјата во согласност со склучените договори за кредит; 

б) најмалку 90% од вкупните девизни средства собра-
ни по основ на девизното штедење на граѓаните кое не е 
депонирано кај Народната банка на Југославија. 

2. Оваа одлука влегува во сапа наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ, а се при-
менува од 1 јануари 1990 година. 

О. бр. 228 
27 декември 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влашковиќ, с. р. 

1406. 
Врз основа на член 23 став 4 и член 80 став 1 точка 14 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ОСНОВ НА ГАРАНЦИ-
ЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ТЕКОВНИТЕ СМЕТ-
КИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДИНАРИ КАЈ БАНКИТЕ И 
ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА И ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ТАА ОБВРСКА 
1. Народната банка на Југославија гарантира за 

штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во ди-
нари кај банките и Поштенската штедилница на начинот 
в под условите утврдени со оваа одлука. 

2. Обврската на Народната банка на Југославија по 
основ на гаранцијата од точка 1 на оваа одлука настанува: 

1) ако банката односно Поштенската штедилница на 
својата жиро-сметка нема доволно средства за тековни ис-
плати по штедните влогови и тековните сметки на граѓа-
ните во динари, а за одржување на својата ликвидност ги 
искористила средствата од задолжителната резерва; 

2) ако банката односно Поштенската штедилница 
оди во стечај, а нема можност да ги намири обврските по 
штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во ди-
нари на начинот предвиден со сојузниот закон. 

3. Обврската на Народната банка на Југославија од 
одредбата под 1) од точка 2 на оваа одлука и под условите 
од таа одредба, настапува во случаите кога банката однос-
но Поштенската штедилница: 

1) подига готовина на товар на жиро-сметката на бан-
ката односно на Поштенската штедилница за исплати 
преку својата благајна на штедните влогови и по тековни-
те сметки на граѓаните во динари; 

2) со налог за пренос му ја плаќа обврската на имате-
лот на тековна сметка во динари спрема неговиот довери-
тел чија сметка се води кај Службата на општественото 
книговодство, на товар на жиро-сметката на банката или 
на посебна сметка за вршење паричен промет на дел од 
банката односно на жиро-сметката на Поштенската ште-
дилница. 

Обврската од точка 2 одредба под 1) на оваа одлука и 
под условите од таа одредба, настанува и во случаите кога 
на товар на жиро-сметката на банката или на посебна 
сметка за вршење паричен промет на дел од банката од-
носно жиро-сметката на Поштенската штедилница: 

1) на товар на жиро-сметката на банката или на по-
себна сметка за вршење паричен промет на дел од банка-
та, односно на жиро-сметката на Поштенската штедилни-
ца треба да се изврши налог за наплата на друга банка 
или на друго правно лице'кое за сметка на банката однос-
но за сметка на Поштенската штедилница извршило ис-
плата по штедењето и по тековната сметка на граѓанин во 
динари кај банката односно кај Поштенската штедилница. 

2) на товар на жиро-сметката на банката или на по-
себна сметка за вршење паричен промет на дел од банката 
односно на жиро-сметката на Поштенската штедилница 
треба да се изврши налог за наплата на имателот на чеко-
ви по тековна сметка на граѓанин во динари кај банката 
односно кај Поштенската штедилница, примен по основ 
на наплата на продадени стоки или извршени услуги. 

4. Кога организационата единица на Службата на Оп-
штественото книговодство кај која се водат средствата на 
банката односно на Поштенската штедилница утврди об-
врска на Народната банка на Југославија од точка 3 на 
оваа одлука, ќе издаде налог за пренос на средства заради 
исплата односно покритие на веќе исплатените штедни 
влогови и тековни сметки на граѓани во динари, во корист 
на жиро-сметката на банката односно жиро-сметката на 
Поштенската штедилница, а на товар на сметката на На-
родната банка на Југославија кој веднаш се извршува. 

Истовремено со давањето налог за пренос на потреб-
ните средства во корист на жиро-сметката на банката од-
носно жиро-сметката на Поштенската штедилница, орга- , 
низациоиата единица на Службата на општественото кни-
говодство наддава налог за пренос на средства од став 1 
на оваа точка на товар на жиро-сметката на банката од-
носно на жиро-сметката на Поштенската штедилница во 
корист на сметката на Народната банка на Југославија од 
став 1 на оваа точка, што го извршува од првиот нареден 
прилив на средства на жиро-сметката на банката односно 
на жиро-сметката на Поштенската штедилница по обезбе-
дувањето на покритие на жиро-сметката, а пред враќање-
то на средствата на задолжителната резерва користени за 
одржување на ликвидноста, односно во смисла на член 
112 од Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 
74/87, 37/88, 61/88 и 57/89). 

5. Пренесените средства во корист на жиро-сметката 
на банката односно на Поштенската штедилница, во смис-
ла на точка 4 од оваа одлука, претставуваат одобрена по-
зајмица. 

6. Износот на позајмицата што не е вратен во смисла 
на точка 4 став 2 од оваа одлука, Народната банка на Југо-
славија го наплатува од стечајната маса на банката однос-
но на Поштенската штедилница која е во стечај. Во поглед 
на редоследот на наплатата, износот на нозајмицата кој 
не е вратен во смисла на точка 4 став 2 од оваа одлука се 
изедначува со побарувањата од банките односно од По-
штенската штедилница по штедните влогови и тековните 
сметки на граѓаните во динари. 

7. Побарувањата на Народната банка на Југославија 
по позајмиците што не можат да се наплатат во смисла на 
точка 6 од оваа одлука, како и побарувањата на граѓаните 
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по штедните влогови и тековните сметки во динари што, 
во смисла на точка 2 одредба под 2) на оваа одлука, не 
можат да се намират од стечајната маса, Народната банка 
на Југославија ги намирува на товар на средствата на фон-
дот на посебната резерва на Народната банка на Југосла-
вија, а ако тие средства не се доволни за намирување на 
тие побарувања - на товар на временските разграничува-
ња до формирањето на потребните средства во фондот на 
посебната резерва на Народната банка на Југославија. 

8. Како банки, во смисла на оваа одлука, се сметаат 
банките основани по одредбите на Законот за банките и 
другите финансиски организации. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лис!' на СФРЈ“. 
О. бр. 227 
27 декември 1989 година 
Белград 

1407. 
Врз основа на член 55 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 71/86, 3/88, 
59/88 и 85/89) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Н А Ч И Н О Т Н А С Т Е К Н У В А Њ Е Н А Д И Н А Р О Ш П О -

Б А Р У В А Њ А Н А С Т Р А Н С К И Л И Ц А В О 
Ј У Г О С Л А В И Ј А 

1. Странски лица можат да стекнуваат побарувања во 
динари, и тоа: 

1) со купување на динари за девизи од член 30 став 1 
на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: 
Законот); 

2) со продажба на домашно лице за динари на стоки 
и услуги од земјите со кои плаќањето и наплатата се 
вршат во конвертибилни девизи, кои домашното лице има 
право да ги увезува и плаќа според одредбите на Законот; 

3) по основ на учество во добивка, по основ на поврат 
на вложени средства во општествено претпријатие и по 
основ на удел во нето имотот и репатриација на тој дел, 
ако странскиот вложувач средствата ги вложил во мешо-
вито претпријатие, по престанувањето на работата на тоа 
претпријатие; 

4) со продажба на побарувањата по основ на влог во 
девизи во мешовито претпријатие, како и по основ на про-
дажба на приватно претпријатие во височина на сопстве-
ното вложување во девизи; 

5) по основ на извршениот надомест на име обесште-
тување, во случај на експропријација или други мерки кои 
во своето дејство се еднакви на експропријација или наци-
онализација; 

6) по основ на личниот доход и на другите примања 
што му се исплатени на странското лице вработено во 
претпријатието, организацијата за осигурување, банката и 
друга финансиска организација во земјата; 

7) со пренос од сметката на друго странско лице ако 
динарите се стекнати по еден од основите од оваа точка. 

2. Динарите стекнати по основите од точка 1 на оваа 
одлука странските лица ги држат на сметка кај банката ов-
ластена за работи со странство. 

3. Банките овластени за работи со странство можат 
на странските банки да има даваат краткорочни кредити 
во динари кои се користат само за купување на југословен-
ски стоки, и тоа за плаќање по пат на акредитиви. 

4. Побарувањата во динари стекнати според одредби-
те од точка 1 на оваа одлука странските лица можат да ги 
користат за плаќање на стоки и услуги и други плаќања во 
Југославија, за давање кредити па претпријатијата и на 
други правни лица во согласност со сојузен закон, за от-
плата на кредити добиени во динари од банки овластени 
за работи со странство, за трансфер во странство и за пре-
нос на динарска сметка на друго странско лице. 

5. Странските лица можат да стекнуваат побарувања 
во динари и по други основи, и тоа од: авторски хонора-

ри, пензии, инвалиднини, алиментации, судски пресуди, 
осигурување односно реосигурување, примања по основ 
на одликувања, наследство, наплатени конзуларни такси и 
котизации. 

6. Побарувањата во динари остварени по основите од , 
точка 6 на оваа одлука странските лица можат да ги ко-
ристат за нестоковни плаќања и за плаќања на трошоците 
за престој во Југославија. 

На барање на странското лице банката овластена за 
работи со странство кај која се води динарската сметка на 
странското лице може побарувањата од став 1 на оваа точ-
ка да ги трансферира во странство, и тоа од: 

1) авторските хонорари - ако трансферот е предвиден 
со ратификуван меѓународен договор и под услов на заем-
ност во трансферот; 

2) пензии, инвалиднини - врз основ на ратификувани 
меѓународни спогодби од областа на пензиско-инзалмл-
екото осигурување; 

3) алиментацни - врз основ на простоен извршен на-
лог или легализира^ пресуда. Трансферот на алимента-
ција во странство им се врши на странски лица и на 
државјани на СФРЈ кои во странство имаат живеалиште; 

4) надомести по основ на извршена судска пресуда на 
домашен суд или легализира^ пресуда на странски суд; 

5) отштета по основ на решение на заедница за осигу-
рување или на заедница за реосигурување; 

6) примања по основ на одликување со Орден на на-
роден херој - врз основа на решение на надлежниот орган 
односно на надлежниот завод за социјално осигурување за 
тие исплати во ̂ странство; 

7) динарски побарувања што странските лица ќе ги 
остварат по основ на продажба на недвижности и насле-
ден имот во Југославија во земјите со конвертибилна ва-
лута и во земјите со кои постои конвертибилен начин на 
плаќање - под услов на заемност во наследувањето и 
трансферот; 

8) динарски побарувања на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на странските земји во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија што потек-
нуваат од наплатените конзуларни текси за дејствијата 
предвидени во тар. бр. 64 до 94 на Законот за Тарифата на 
сојузните административни такси („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 77/87 и 63/89) - под услов на заемност во тран-
сферот. 

7. На динарските побарувања од точка 1 на оваа од-
лука банката овластена за работите со странство може да 
плаќа камата. 

На динарските побарувања од точка 6 на оваа одлука 
банката овластен^ за работи со странство може да плаќа 
камата само под услов на заемност на трансферот и плаќ-
ањето на камата. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите на користење на 
динарските побарувања на странски лица („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 73/85, 68/86 и 37/87). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 226 
27 декември 1989 година Претседател на Советот на 
Белград гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

1408. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86,3/88, 
59/88 и 85/89) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
З А И З Н Е С У В А Њ Е И В Н Е С У В А Њ Е Н А Е Ф Е К Т И В Н И 

Д И Н А Р И В О П А Т Н И Ч К И О Т П Р О М Е Т С О 
С Т Р А Н С Т В О 

1. Домашни лица и странски лица можат во патнич-
киот промет со странство да изнесуваат од Југославија од-

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 
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носно да внесуваат во Југославија ефективни динари до 
износ од 1.200 динари по лице. 

Домашни и странски лица можат во патничкиот про-
мет со странство да ги изнесуваат од Југославија односно 
да ги внесуваат во Југославија само постојните банкноти 
во апоени од 1,000.000, 100.000, 50.000, 20.000 и 5.000 дина-
ри, чијашто вредност е утврдена во член 1 на Законот за 
промена на вредноста на динарот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 83/89); 

2) во пограничниот промет (двосопственички и ма-
лограничен) двосопствениците можат секојдневно да вне-
суваат во Југославија и да изнесуваат од Југославија ефек-
тивни динари до износ од 100 динари, а другите корисни-
ци на исправи во малограничниот промет - ефективни ди-
наари до износ од 200 динари месечно во апоените од точ-
ка 1 на оваа одлука, ако со меѓудржавна спогодба не е 
определено поинаку. 

3. Ако влегувањето во определена земја е обусловено 
со замена на динари за соодветен износ на национална ва-
лута, а динарскиот износ од точ. 1 и 2 на оваа одлука не е 
доволен, југословенските граѓани можат да изнесуваат и 
износ на динари поголем од износите утврдени во точ. 1 и 
2 на оваа одлука, но не повеќе од износот на динари кој е 
потребен за замена во определена национална валута. 

4. Работниците што работат во вагон-ресторани и би-
феа во возови на Југословенските железници во меѓуна-
родниот сообраќај можат да внесуваат во Југославија 
ефективни динари што ќе ги наплатат од домашни и 
странски лица на територијата на Југославија за продажба 
на домашни стоки (животни намирници, освежувачки и 
алкохолни пијачки, десерти, цигари и др.) во тие рестора-
ни и бифеа. 

5. Пригодни ковани пари од издание на Народната 
банка на Југославија домашни и странски лица можат да 
внесуваат во Југославија без ограничување. 

Пригодни ковани пари од став 1 на оваа точка стран-
ски лица можат да изнесуваат од Југославија само со пре-
сметка на овластениот продавач за нивното купување во 
Југославија, односно со исправа на царинарницата за при-
јавувањето на тие пари при нивното внесување. 

Пригодни ковани пари од став 1 на оваа точка до-
машни лица не можат да изнесуваат од Југославија. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука 
престанува да важи Одлуката за изнесување и внесување 
на ефективни динари во патничкиот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 
21/88, 22/88, 39/88, 8/89, 33/89, 37/89 и 74/89). 

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

О. бр. 225 
27 декември 1989 година Претседател 
Белград на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влашковиќ, с. р. 

1409. 
Врз основа на член Ши член 80 став 1 точка 5 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки .на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со од-
редбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката 
монетарна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77/88,40/89,60/89,70/89 и 83/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАМКАТА НА РЕЕСКОКТНИТЕ 
КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИ-
КИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА 
1. Рамката на реесконтните кредити на народните 

банки на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраин,и (во натамошниот текст: народните банки) 
на 31 декември 1989 година се утврдува во височина на 
книговодствената состојба на реесконтните кредити на на-

родната банка на 30 ноември 1989 година зголемена за 
56,4%. 

2. Народните банки кои до 25 декември 1989 оствари-
ле поголемо ниво на реесконтните кредити во однос на 
рамката утврдена во точка 1 на оваа одлука, можат тоа 
ниво да го задржат до 31 декември 1989 година. 

3. Народните банки кои до 25 декември 1989 година 
не ги искористиле реесконтните кредити до нивото од 
рамката утврдена во точка 1 на оваа одлука, можат до тоа 
ниво реесконтните кредити да ги зголемат или да ги от-
стапат на друга народна банка, со тоа што износот на ис-
користените и отстапените реесконтни кредити да не 
може да ја поминува рамката потврдена во точка 1 на 
оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 233 
27 декември 1989 година „ 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

1410 
Врз основа на член 10 и член 80 став 1 точка 5 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со од-
редбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката 
монетарна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 83/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ КВОТИ НА 

БАНКИТЕ ЗА ЈАНУАРИ 1990 ГОДИНА 
1. До донесувањето на одлука за утврдување на реес-

контните квоти од точка 7 на Одлуката за целите и задачи-
те на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1990 година и утврду-
вање на условите за користење на средствата од примар-
ната емисија во рамките на тие квоти, со оваа одлука при-
времено се утврдуваат реесконтните квоти како рамка до 
која банките можат да ја користат примарната емисија во 
јануари 1990 година. 

2. Основица за утврдување на реесконтните квоти 
претставува книговодствената состојба на реесконтните 
кредити на банките на 31 декември 1989 година. 

3. Реесконтните квоти на ниво на секоја банка за јану-
ари 1990 година се утврдуваат во височина од 80% од осно-
вицата од точка 2 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за условите на давање на ре-
есконтни кредити на банките во 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 40/89,41/89, 45/89, 55/89, 63/89, 67/89 
и 81/89). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1990 година. 

О. бр. 234 
28 декември 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

1411. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за исплата на 

личните доходи до крајот на првото полугодие на 1990 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/89), Сојузниот за-
вод за статистика утврдува 
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ПРОСЕК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИ-
КАТА ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА 

ЗА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА 
Просекот на чистиот личен доход по работник во 

стопанството на републиката односно на автономната по-
краина за октомври 1989 година изнесува: 

Динари 
СФР Југославија 14,139.743 
СР Босна и Херцеговина 11,385.939 
СР Македонија 9,632.828 
СР Словенија 21,264.577 
СР Србија 13,501.771 
С АЛ Војводина 15,324.681 
С АЛ Косово 8,551.988 
СР Хрватска 14,440.337 
СР Црна Гора 10,306.548. 

Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од тери-
торијата на САН просекот на чистиот личен 
доход на стопанството изнесува 13,386.827 ди-
нари. 

Бр. 001-4835/1 п 
29 декември 1989 година - Директор 
Белград н а Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грдановиќ, с. р. 

^ По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за поднесување на исправи во 
царинската постапка објавен во „Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 73/89, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А , 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРА-

ВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
Во член 17 став 1 наместо зборовите: „во рубриката 

5" треба да стојат зборовите: „во рубриката 3". 
Од Сојузната управа за царини, Белград 27 декември 

1989 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 

I 
Се отповикува 
Живоин Јазиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен, амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Непал со седиште во 
Њу Делхи. 

И 
Се назначува 
Проф. д-р Ернесг Петрич, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Индија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Непал со седиште во 
Њу Делхи. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 53 
22 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО МЈАНМАНСКА УНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО МЈАНМАНСКА УНИЈА 

I 
Се отповикува 
Бранко Вулетиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Мјанманска Унија. 

И 
Се назначува 
Д-р Светозар Јовиќевиќ, досегашен редовен профе- i 

cop на Универзитетот во Титоград, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Мјанманска Унија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 54 
28 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновтек, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СУДАН 

I 
Се отповикува 
Душан Завашиик од должноста извонре, 

моштен амбасадор на Социјалистичка Ф' 
публика Југославија во Република Судан^Л 

Се назначува 
Д-р Владимир Петковски, д 

фесор на Економскиот факултп 
и ополномоштен “ ^ ^ 
тивна Република Ј; 

Сојузниот cei 
врши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 55 
6 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

СОДРЖИНА: 
Страна 

1371. Закон за измени и дополненија на Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраи-
ни 2141 

1372. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходи-
те на Буџетот на федерацијата за 1990 година - 2142 

1373. Закон за конечната пресметка, условите и начинот 
за обезбедување средства во 1989 година и за ко-
ристење на средствата за покритие на разликата во 
ценат, курсните разлики и каматите настанати по 
основ на увозот на нафта и за покритие на ку реки-
те разлики за југословенскиот нафтовод 2142 

1374. Закон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Војвоѓанска банка - Здружена банка Но-
ви Сад, како гарант по II заем од Европската ин-
вестициона банка за финансирање на модернизаци-
јата на магистралниот железнички правец „Јесени-
це (Сежаиа-Гевгелија) Днмитровград 2143 

1375. Захон за супергаранција на федерацијата за об-
врските на Здружената Белградска банка, Белград, 
како гарабет по II заем од Европската инвестицио-
на банха за финансирање на модернизацијата на 
магистралниот железнички правец „Јесеннце 
(Сежана-Ѓев/елија) Димитровград" 2144 

1376. Закон за обезбедување на дел од средствата за 
вршење на железничкиот товарен сообраќај меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Народна Социјалистичка Република Алба-
нија и за условите и начинот на користење на тие 
средства во 1990 година 2170 

1377. Закон за промена на договорената каматна с^пка 2145 
1378. Буџет на федерацијата за 1990 година 2146 
1379. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата 

за 1990 година 2171 
1380. Одлука за потврдување на Одлуката за измени и 

дополненија на Статутот на Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија 2174 

1381. Одлука за потврдување на Статутот на Народната 
банка на Југославија 2174 

1382. Уредба за намалување на стапките на основниот 
данок на промет на деривати на нафта 2174 

1383. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за , 
привремено воведување на согласност за извоз во 
СССР 2175 

1384. Одлука за дополнение на Одлуката за пријавување 
на ефективни странски пари што југословенските 
граѓани ги изнесуваат од Југославија при патување 
во странство 2175 

1385. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
блиските услови и критериуми за држење девизи 

^визните сметки по основите од член 100 на За-
да девизното работење 2175 
^ г а височината на давачката за царинско 

-̂fee во 1990 година 2176 
гакање посебна такса на увезени стоки 

2176 
Сиот на депонирање на девизи кај 

ута Југославија по основа на стре-
ла девизното штедење на граѓа-4 \ Не родната банка на Југосла-

^ “ ,d ' 2177 

Страна 
1389. Одлука за измени на Одлуката за поврат на царин-

ските, даночните и другите давачки и за други мер-
ки за поттикнување на извозот 2178 

1390. Одлука за определување на стоки на кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки во 1990 година 2179 

1391. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за 
сметките за уплата на приходите на општествено-
-политичките заедници и нивните фондови, на са-
моуправните интересни заедници и ца други само-
управни организации и заедници, за начинот на уп-
латување на тие приходи и за начинот на известу-
вање на корисниците на тие приходи - 2183 

1392. Наредба за измени на Наредбата за водење евиден-
ција за секоја склучена надворешнотрговска рабо-
та и за кредитна рабо га со странство 2183 

1393. Упатство за постапката, начинот и потребната до-
кументација за остварување на правото на регрес 
на дел од каматата на кредитите ш го се користат 
за приоритетни намени во земјоделството 2184 

1394. Наредба за утврдување на месечните парични из-
носи на личната инвалиднина, семејната инвалид-
нина и на зголемената семејна инвалиднина на до-
датокот за нега и помош од страна на друго лице и 
на ортопедскиот додаток во 1989 година 2185 

1395. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на 
највисокиот износ до КОЈ можат да се определат 
пензијата и додатокот кон пензијата во 1989 годи-
на 2185 

1396. Наредба за утврдување на височината на постоја-
ното месечно парично примање во 1989 година - 2185 

1397. Наредба за утврдување на основот за определува-
ње на боречкиот додаток во 1989 година 2185 

1398. Наредба за утврдување на височината на основот 
за определување на постојаното месечно парично 
примање во 1989 година 2186 

1399. Правилник за измени и дополненија на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската по-
стапка 2186 

1400. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за ус-
ловите и начинот на вршење на менувачките рабо-
ти 2187 

1401 Одлука за условите за давање овластување на бан-
ките за вршење платен промет и кредитни работи 
со странство, како и овластување за вршење на де-
визно-валутни работи во Југославија 2187 

1402. Одлука за начинот на вршење на платен промет со 
странство 2188 

1403 Одлука за каматните стапки и за стапките на надо-
местот на Народната банка на Југославија 2190 

1404 Одлука за начинот на пресметување, наплатување 
и плаќање на каматата и на надоместот на Народ-
ната банка на Југославија 2191 

1405. Одлука за обврската на овластените банки да 
држат определен износ во девизи како минимална 
резерва за одржување на ликвидноста во плаќања-
та спрема странство во периодот од 1 јануари до 
30 јуни 1990 година 2192 

1406. Одлука за настанување на обврска на Народната 
банка на Југославија по основ на гаранција за 
штедните влогови и тековните сметки на граѓаните 
во динари кај банките и Поштенската штедилница 
и за начинот на извршување На таа обврска 2192 

1407. Одлука за начинот на стекнување на динарски по-
барувања на странски лица во Југославија 2193 

1408. Одлука за изнесување и внесување на ефективни 
/ динари во патничкиот промет со странство 2193 

1409. Одлука за утврдување на рамката на реесконтните 
кредити на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини на 31 де-
кември 1989 година 2194 

1410. Одлука за утврдување на привремени квоти на бан-
ките за јануари 1990 година 2194 

1411. Просек најчистиот личен доход по работник во 
стопанството на републиката односно на автоном-
ната покраина за октомври 1989 година 2194 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија на 
Правилникот за поднесување на исправи во царин-
ската постапка 2195 
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