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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 ИЗБОР И ОТ-
ПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
Се прогласува Законот за избор и отповик на делега-

ти во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор 
од 15 ноември 1989 година. 

П бр. 1084 
15 ноември 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 ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИ-

ОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат изборот и отповикот на 

делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, начинот на 
формирање на делегатските изборни единици во републи-
ките и во автономните покраини и начинот на формирање 
и работа на конференцијата на делегациите во делегатски-
те изборни единици за делегати во Сојузниот собор. 

Член 2 
Работните луѓе и граѓаните на општи избори избира-

ат делегати во Сојузниот собор непосредно и со тајно гла-
сање. 

Работниот човек и граѓанинот кој наполнил 18 годи-
ни возраст има право да избира и да биде избиран за деле-
гат во Сојузниот собор. 

Загарантирана е слободата на изборот и тајноста на 
гласањето. 

Член 3 
1 Во Сојузниот собор се избираат по 30 делегати од се-
м''л република односно по 20 делегати од секоја автоном-

гокраина. 
Повеќе од половината делегати во Сојузниот собор 

делегати од здружениот труд од секоја репубрика од-
^о автономна покраина. 

За делегати од здружениот труд се избираат работни-
ците во организациите на здружен труд, претпријатијата, 
задругите, установите, работните заедници, земјоделците, 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен 
труд односно со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните и работните луѓе во другите форми на 
здружување на трудот, средствата и интересите, во соглас-
ност со уставот и законот. 

Член 4 
Предлагањето, кандидирањето, изборот и отповикот 

на делегати во Сојузниот собор се врши во делегатската 
изборна единица (во натамошниот текст: изборната еди-
ница). 

Член 5 
За вршење на работите определени со овој закон за 

редовните, повторните, дололнителните и предвремените 
избори, како и за отповик на делегати се формира канди-
д а т с к а конференција на делегациите на самоуправните 
организации и заедници и на општествено-политичките 
организации во изборната единица (во натамошниот тек-
ст: кандидационата конференција). 

Член 6 
Заради изградување на заеднички ставови за работа и 

одлучување на делегатите во Сојузниот собор, работните 
луѓе и граѓаните bo самоуправните организации и заедни-
ци и во општествено-политичките организации формира-
ат во изборната единица конференција на делегациите за 
делегати во Сојузниот собор (во натамошниот текст: кон-
ференцијата на делегациите). 

Член 7 
, . Во Сојузниот собор не може едновремено да биде де-
легат лицето кое е делегат во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ. 

Функционерот во сојузен орган кого го избира, го 
именува или го назначува Собранието на СФРЈ, Претседа-
телството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет и работ-
никот во сојузен орган не можат во исто време да бидат 
делегати во Сојузниот собор. 

Член 8 
Секоја четврта година се избираат сите делегати в“о 

Сојузниот собор. 
Никој не може повеќе од двапати последовно да биде 

избиран за делегат во Сојузниот собор. 
Делегатот во Сојузниот собор може да биде избиран 

уште двапати последовно ако претходниот мандат му тра-
ел помалку од две години. 

Делегатот во Сојузниот собор може да биде отпови-
кан на начинот и спред постапката утврдени со овој закон. 

Член 9 
Изборите за делегати во Сојузниот собор ги распи-

шува претседателот на Собранието на СФРЈ. 
Изборите за делегати во Сојузниот собор мораат да 

се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот пе-
риод на делегатите на кои има истекува мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до денот на 
изборот на делегати во Сојузниот собор не може да поми-
не помалку од еден, ни повеќе од два месеци. 
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Член 10 
Сите дејствија и акти, поднесоци и други списи во 

врска со спроведувањето на изборите и отповикот на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се осло-
бодени од такса. 

Г л а в а I I 

НАЧИН НА ФОРМИРАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗ-
БОРНИ ЕДИНИЦИ 

Член П 
При формирањето на изборната единица се поаѓа од 

следниве основни мерила: 
- бројот на граѓаните во општината односно во из-

борната единица; 
- бројот на работните луѓе во самоуправните органи-

зации и заедници во општината односно во изборната еди-
ница. 

Покрај мерилата предвидени во став 1 на овој член, 
за формирање на изборни единици во републиките и во ав-
тономните покраини можат да се предвидат и други мери-
ла. 

Изборните единици во републиката односно во авто-
номната покраина се определуваат, по правило, така што 
во секоја изборна единица сразмерно ист број работни лу-
ѓе и граѓани избираат еднаков број на делегати во Сојуз-
ниот собор. 

Член 12 
Во изборната единица се избираат еден или повеќе 

делегати. 
При утврдувањето на бројот на делегатите од став 1 

на овој член се поаѓа од мерилата од член 11 на овој закон. 

Г л а в а I I I 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ОТПО-
ВИКОТ НА ДЕЛЕГАТИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

СРЕДСТВА 

Член 13 
Органи за спроведување на избор и отповик на деле-

гати во Сојузниот собор се: Комисијата за избор и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ (во натамошниот текст: Сојузната изборна комиси-
ја), изборната комисија на изборната единица и избирач-
киот одбор. 

Органите за спроведување на иизбор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор се независни во својата работа 
и работат според законот и другите прописи донесени врз 
основа на законот. 

Членовите на органите од став 1 на'овој член за своја-
та работа се одговорни пред органот којшто ги именува. 

Член 14 
Работите во врска со спроведувањето на избор и от-

повик на делегати во Сојузниот собор ги врши, во соглас-
ност со одредбите на овој закон и републичката и покра-
инската изборна комисија формирани за спроведување на 
изборите за делегати во собранието на републиката однос-
но на автономната покраина (во натамошниот текст: ре-
публичката односно покраинската изборна комисија). 

Член 15 
Членот на органот за спроведување на избор и отпо-

вик, како ни неговиот заменик, не може да биде кандидат 
за делегат во Сојузниот собор, а ако се согласи да се кан-
дидира, му престанува функцијата на член односно на за-
меник во тој орган. 

Член 16 
Сојузната изборна комисија има претседател, секре-

тар и седум членови што Сојузниот собор ги именува на 
четири години. 

На претседателот, секретарот и членовите на Коми-
сијата им се определуваат заменици. 

Функцијата на членовите на Комисијата им преста-
нува со именувањето на новите членови. 

Претседателот на Комисјата и неговиот заменик се 
именуваат од редот на судиите на Сојузниот суд. 

Членовите на Комисијата и нивните заменици се име-
нуваат, по правило, од редот на носителите на правосудни 
функции во федерацијата. 

Член 17 
Сојузната изборна комисија: 
1) се грижи за законитото спроведување на изборите 

и отповикот на делегати во Сојузниот собор и ја следи 
примената на одредбите на овој закон; 

2) соработува со републиките и покраинските избор-
ни комисии во постапката за спроведување на изборите и 
отповикот на делегати во Сојузниот собор;, 

3) дава мислење во врска со примената на одредбите 
на овој закон; 

4) ги утврдува единствените стандарди за изборниот 
материјал, ги пропишува обрасците (записник, листа на 
кандидатите и др.) за спроведување на изборните дејствија 
пропишани со овој закон и определува кои изборни акти и 
се доставуваат; 

5) ги објавува листите на кандидатите и резултатите 
од изборите и отповикот на делегати во Сојузниот собор; 

6) врши и други работи утврдени со овој закон. 
Сојузната изборна комисија може да донесе деловник 

за својата работа. 
Член 18 

Услови за работа на Сојузната изборна комисија се 
обезбедуваат во Собранието на СФРЈ. 

Член 19 
Републичката односно покраинската изборна комиси-

ја ја усогласува работата на изборните комисии на избор-
ните единици во спроведувањето на одредбите на овој за-
кон и врши други работи утврдени со овој закон. 

Републичката односно покраинската изборна комиси-
ја ја именува изборната комисија на изборната единица. 

Член 20 
Избирачкиот одбор ја обезбедува правилноста и тај-

носта на гласањето, ги утврдува резултатите од гласањето 
на избирачкото место и врши други работи определени со 
овој закон. 

Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател и двај-
ца членови на кои им се определуваат заменици. 

Избирачките одбори и избирачките места за гласање 
за изборот и отповикот на делегати во Сојузниот собор ги 
определува изборната комисија на изборната единица. 

Член 21 
Органите за спроведување на изборите одлучуваат со 

мнозинство на г-ласовите на сите членови. 
Органите за спроведување на изборите што имаат 

тројца членови одлучуваат во полн срстав. 

Член 22 
Собранието на општината и другите органи се 

должни да им дадат помош на органите за спроведување 
на изборите во извршувањето на нивните задачи. 

Член 23 
Изборите материјали се чуваат години, ако со зако-

нот не е определен друг рок. 

Член 24 
Средствата за спроводување на изборите на делегати 

во Сојузниот собор се обезбедуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Средствата за работа на органите за спроведување на 
изборите, за изборниот материјал и за другите материјал-
ни трошоци за спроведување на изборните дејствија се 
обезбедуват во буџетот на федерацијата според мерилата 
што ги утврдува Сојузната изборна комисија. 

Републичката односно покраинската изборна комиси-
ја им ги распоредува средствата на изборните комисии во 
републиката односно во автономната покраина и го опре-
делува начинот на користење и на контрола над употреба-
та на тие средства. 
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Г л а в а IV 

ПРЕДЛАГАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

Члан 25 
Кандидатите за делегати во Сојузниот собор во из-

борната единица ги утврдува кандидационата конферен-
ција. 

Кандидационата конференција се формира за период 
од четири години. 

Член 26 
Кандидационата конференција не може да има по-

малку од педесет или повеќе од сто и педесет членови. 
Основните самоуправни организации и заедници де-

легираат во кандидационата конференција најмалку три 
четвртини од членовите, а општествено-политичките ор-
ганизации во рамките на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ - најмногу до една четвртина од членови-
те. 

Членовите на кандидационата конференција се изби-
раат со тајно гласање во изборната единица. 

Општинските конференции на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на подрачјето на изборната едини-
ца со поебна одлука ги уредуват начинот ,л а формирање-
то, составот и бројот на членовите на кандидационатаа 
конференција на таа изборна единица, во согласност со 
одредбата на став 2 од овој член. 

Претседателот на Општинската конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ во седиштето на 
изборната единица го свикува првиот состанок на канди-
дационата конференција на изборната единица и претсе-
дава до изборот на Претседателство на кандидационата 
конференција. 

Член 27 
Кандидатите за делегати во Сојузниот собор во из-

борната единица ги предлагаат работните луѓе и граѓани-
те и делегациите на самоуправните организации и заедни-
ци и на општествено-политичките организации во рамки-
те на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ од ре-
дот на работните луѓе и граѓаните на нивната изборна 
единица. 

Работните луѓе и граѓаните предлагаат кандидати за 
делегати на собирите во самоуправните организации и за-

едници, на собирите на општествено-политичките органи-
зации, на општествените организации, здруженијата на 
граѓаните и во другите форми на организирање и дејству-
вање на работните луѓе и граѓаните (во натамошниот тек-
ст: кандидациониот собир). 

Како предложен кандидат за делегат се смета канди-
датот кој добил мнозинство гласови од работните луѓе и 
граѓаните што присуствувале на тој кандидационен собир. 

Кандидатскиот собир работи на начинот утврден 
со статутот или со друг самоуправен општ акт односно со 
актот на организацијата и заедницата, во согласност со за-
конот. 

Член 28 
Кандидати за делегати во Сојузниот собор може да 

предложи и група на работни луѓе и граѓани, по писмен 
пат. 

Како предложен кандидат за делегат се смета канди-
датот кого го предложиле најмалку сто и педесет работни 
луѓе и граѓани во изборната единица. 

Претставникот на групата од став 1 на овој член има 
право да присуствува на состанкот на кандидационата 
конференција на кој се утврдува листата на кандидатите и 
да го образложи предлогот. 

Член 29 
Предлогот за кандидат за делегат во Сојузниот собор 

мора да биде образложен со наведување на основните по-
датоци за предложениот кандидат, како што се: името и 
презимето, годината на раѓање, полот, звањето, з а н т ш 
њето, местото на живеење, местото на вработување и дрГ 

Член 30 
На кандидациониот собир се води записник. 
Записникот содржи податоци за бројот на присутни-

те работни луѓе и граѓани што тој кандидационен собир 

ги претставува, името и презимето на предложениот кан-
дидат, звањето, занимањето, местото на вработување, по-
лот, годината на раѓањето и други податоци што ѓе ги ут-
врди Сојузната изборна комисија. 

Записникот од кандидациониот собир односно пис-
мениот предлог од член 28 на овој закон веднаш се доста-
вува до изборната комисија на изборната единица. 

Член 31 
Изборната комисија на изборната единица составува 

список на кандидатите кои се предложени на кандидацио-
ните собири во општината на подрачјето на изборната 
единица и на оние што, во смисла на член 28 од овој закон, 
ги предложила група на работни луѓе и граѓани, и го до-
ставува до републичката односно до покраинската избор-
наа комисија и до кандидационата конференција на избор-
ната единица. 

Во списокот од став 1 на овој член се внесуваат пред-
ложените кандидати за чија кандидатура се исполнети ус-
,ловите утврдени со овој закон. 

Член 32 
Изборната комисија на изборната единица списокот 

на кандидатите од член 31 став 1 на овој закон, со изјавите 
за прифаќање на кандидатурата, го доставува до кандида-
ционата конференција на изборната единица најдоцна 20 
дена пред одржувањето на кандидационата конференција. 

Како правноисправно предложен кандидат се смета 
кандидатот за чија кандидатура се исполнети условите ут-
врдени со овој закон. 

Редоследот на предложените кандидати се внесува во 
списокот од став 1 на овој член според бројот на гласови-
те добиени на кандидационите состаноци или спрема бро-
јот на кандидационите собири на кои се предложени од-
носно спрема бројот на потписниците од член 28 на овој 
закон. Ако два или повеќе кандидати добиле еднаков број 
гласови, се внесуваат во списокот според азбучниот однос-
но абецедниот ред на презимињата. 

Изборната комисија на изборната единица списокот 
на предложените кандидати го доставува и до кандидаци-
оните собири најдоцна 20 дена пред одржувањето на кан-
дидационата конференција. 

Член 33 
Списокот на предложените кандидати содржи и пода-

тоци за бројот на кандидационите собири на кои се пред-
ложени одделни кандидати односно податоци за бројот на 
кандидатите предложени во смисла на член 28 од овој за-
кон. 

Член 34 
Бројот на кандидатите за делегати утврден на листа-

та на кандидати мора да биде поголем од бројот на деле-
гатите што се избираат во таа изборна единица. 

Кандидационата конференција одлучува колку кан-
дидати ќе бидат на листата на кандидатите во однос на 
бројот на кандидати што се избира, со тоа што мораат да 
бидат исполнети условите од став 1 на овој член. 

I к 
Член 35 

Кандидационата конференција работи и полноважно 
одлучува ако се присутни најмалку две третини од вкупни-
от број нејзини членови. 

Член 36 
Кандидационата конференција го утврдува предло-

гот на листата за кандидати за делегати во Сојузниот со-
бор од списокот што и го доставила изборната комисија 
на изборната единица. 

Во предлогот на листата на кандидатите се внесуваат 
сите предложени кандидати. 

При определувањето на бројот на кандидатите што 
ќе бидат внесени во предлогот на листата мора да се води 
сметка за исполнувањето на условите од член 3 став 2 и од 
член 34 на овој закон и за критериумите утврдени во Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Имињата на кандидатите се внесуваат во предлогот 
на листата на кандидатите по истиот ред по кој се наведе-
на во списокот на предложените кандидати од член 32 на 
овој закон. 



Страна 1780 - Број 73 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок,' 17 ноември 1989 

Член 37 
Кандидатите за делегати во Сојузниот собор се ут-

врдуваат на кандидационата конференција со тајно гласа-
ње. 

Утврдени се оние кандидати што добиле најголем 
број гласови од присутните членови на кандидационата 
конференција - до бројот што е утврден во согласност со 
член 34 од овој закон. 

Ако мнозинство на гласовите од став 2 на овој член 
не добие бројот на кандидатите предвиден со член 134 од 
овој закон, се врши повторно гласање до пополнувањето 
на потребниот број кандидати. 

На повторното гласање се гласа за кандидатите што 
на првото гласање не го добиле потребното мнозинство 
гласови. 

Член 38 
Кандидатите се внесуваат во листата на кандидатите 

според бројот на гласовите добиени на кандидационата 
конференција, а во случај на еднаков број гласови - по аз-
бучен односно по абецеден ред. 

Листата на кандидатите, покрај ознаката на кандида-
ционата конференција, местото и- времето на нејзиното 
одржување, содржи особено: 

1) означување дека листата се поднесува за избор на 
делегати во Сојузниот собор; 

2) презиме, име и' пол на кандидатот, датум на раѓа-
њето, занимање, звање и место на вработување; 

3) назив на субјектите што го предложиле кандидатот 
односно податок дали е кандидат на здружениот труд ИЛИЈ 
на друга самоуправна организација и заедница или на оп-
штествено-политнчка организација. 

Член 39 
Заради обезбедување избор на делегати од здружени-

от труд или од соодветен друг состав, листата на кандида-
тите може да се утврди во делови. 

Член 40 
По утврдувањето на листата на кандидатите за деле-

гати, претседателството на кандидационата конференција 
ја доставува листата до изборната комисија на изборната 
единица, заедно со записникот за работата на конференци-
јата и со писмена изјава за согласноста на секој кандидат 
за прифаќање на кандидатурата, најдоцна дваесет дена 
пред денот определен за одржување на изборите. 

Член 41 
Изборната комисија на изборната единица по прие-

мот на листата на кандидатите утврдува дали е таа подне-
сена во определениот рок и составена во согласност со од-
редбите на овој закон. 

Ако изборната комисија на изборната единица' ут-
врди дека листата на кандидатите ги исполнува пропиша-
ните услови, таа ќе ја потврди. 

Член 42 
Ако по утврдувањето на листата на кандидатите, а 

пред изборите, настапи смрт на кандидатот или ако кан-
дидатот се откаже од кандидатурата, или ако настапат 
околностите од член 7 на овој закон, кзндидационата кон-
ференција се состанува повторно и, според постапката 
предвидена со овој закон, утврдува предлог за нов канди-
дат од листата на кандидатите од член 36 на овој закон. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се постапи ако 
на листата на кандидатите, поради наведените околности, 
остане број на кандидати помал од бројот на кандидатите 
утврден во член 34 на овој закон. 

Член 43 
Ако во листата на кандидатите постојат само фор-

мални недостатоци, изборната комисија на изборната еди-
ница ќе го повика, најдоцна дваесет и четири часа пр неј-
зиниот прием, подносителот на листата да ги отстрани 
тие недостатоци „во рок од три дена. 

Член 44 ^ 
Ако изборната комисија на изборната единица ут-

врди дека во поглед на одделни или на сите кандидати од 

листата не се исполнети условите предвидени со овој за-
кон, таа со решение ќе го утврди тоа и решението за одби-
вање на кандидатурата на одделни или на сите кандидати 
ќе им го достави на тие кандидати и на кандидационата 
конференција. 

Ако изборната комисија на изборната единица ут-
врди дека во постапката за кандидирање во кандидациона-
та конференција се направени неправилности што суштес-
твено влијаеле врз правилноста на таа постапка, таа со 
решение ќе ги утврди тие неправилности и ќе ја повтори 
целата постапка или дел од таа постапка и решението ќе 
го достави до кандидатската конференција. 

Решението од ст. 1 и 2 на овој член мора да се донесе 
во рок од четириесет и осум часа од приемот на листата 
на кандидатите. 

Член 45 
Во случајот од член 44 ст. 1 и 2 на овој закон, во poxN 

од пет дена од денот на приемот на решението, ќе се по-
тврди делумно или во целост кандидационата постпака. 

Член 46 
Изборната комисија на изборната единица веднаш по 

потврдувањето на листата на кандидатите ја огласува лис-
тата на кандидатите на подрачјето на изборната единица, 
а еден примерок од потврдената листа на кандидатите до-
ставува до републичката однсоно до покраинската избор-
на комисија. 

Републичката односно покраинската изборна комиси-
ја ги објавува во службеното гласило листите на кандида-
тите за делегати во Сојузниот собор од таа република од-
носно автономна покраина, најдоцна пет дена пред денот 
определен за одружување на изборите. 

'Сојузната изборна комисија ги објавува во ,,Службен 
лист на СФРЈ“ листите на кандидатите за делегати од се-
која република односно автономна покраина. 

Г л а в а V 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Член 47 
Работните луѓе и граѓаните имаат право да бидат ин-

формирани за кандидатите за делегати од листата на кан-
дидати што ја утврдила кандидационата конференција. 

Член 48 
Претставувањето на кандидатите за делегати го орга-

низира Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во со-
работка со другите општествено-политички организации 
во изборната единица. 

Претставувањето на кандидатите за делегати се 
врши на кандидационите собири или на друг соодветен 
начин. 

Кандидатите за делегати се рамноправни во претста-
вувањето. 

Член 49 
Секој кандидат за делегат има право да бара да им се 

претстави на работните луѓе и граѓаните во изборната 
единица. 

Г л а в а VI 

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 

Член 50 
Се гласа лично. 
Гласањето на изборите за делегати во Сојузниот со-

бор се врши на избирачките места. 
Избирачките места во изборната седница се отвораат 

и затвораат во исто време. 
Гласањето на избирачките места се врши од 7 до 19 

часот. Член 51 
Изборите се полноважни ако гласале мнозинството 

избирачи ва изборната единица. 
За делегат во Сојузниот собор е избран кандидатот 

кој добил најголем број гласови од избирачите што гласа-
ле, до бројот на делегатите кој се бира во таа изборна еди-
ница. 
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Член 52 
Изборната комисија на изборната единица го подгот-

вува потребниот број гласачки ливчиња и потврдените 
листи на кандидатите и ги доставува до избирачките одбо-
ри на подрачјето на изборната единица најдоцна два дена 
пред одржувањето на изборите. 

Член 53 
Гласачкото ливче содржи: 
1) означување на изборната единица; 
2) означување дека се гласа за избор на делегати во 

Сојузниот собор; 
3) презиме и име на кандидатите; 
4) означување колкав број делегати се избираат. 
Имињата на кандидатите се наведуваат на гласачко-

то ливче по истиот ред по кој се наведени на листата на 
кандидатите. 
ч Пред името на секој кандидат се става реден број. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на 
изборната комисија на изборната единица. 

^лен 54 
Работните луѓе и граѓаните што се на отслужување 

на воениот рок или на воена вежба и членовите на еки-
пажите на поморските и речните бродови- на трговската 
морнарица кои на денот на гласањето се наоѓаат надвор 
од територијалните води на Југославија како и државјани-
те на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на работа во дипломатско-конзуларните претставништва 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство гласаат во согласност со законот со кој се уре-
дува начинот на гласањето за избор на членови на делега-
циите и на делегатите и со одредбите на овој закон. 

Член 55 
Граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија на привремена работа и престој во стран-
ство гласаат на избирачкото место во последното живеа-
лиште на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија пред заминувањето во странство. 

Член 56 
Избирачкиот одбор раководи со гласањето и се 

грижи за редот на избирачкото место. 
За текот на гласањето се води записник што го пот-

пишуваат сите членови на избирачкиот одбор. 

Член 57 
Се гласа со заокружување на редниот број пред име-

то на кандидатот. 
Може да се гласа само за кандидатите што се наведе-

ни во гласачкото ливче. 

Член 58 
Ако работниот човек и граѓанинот не е воведен во 

евиденцијата на работните луѓе и граѓаните што имаат из-
бирачко право (во натамошниот текст: избирачкиот спи-
сок) избирачкиот одбор утврдува, врз основа на личната 
карта и доказот за местото на живеалиштето или на други 
докази, дали има право да гласа на тоа избирачко место и, 
ако утврди дека го има тоа право, му овозможува да гласа. 
Ако утврди дека може да гласа на друго избирачко место, 
го упатува на тоа место. 

Член 59 
Лицето кое не е во можност да гласа на начинот опре-

делен во член 50 од овој закон има право со себе да поведе 
лице кое наместо него, на начинот што тоа ќе му го опре-
дели, ќе го исполни гласачкото ливче односно ќе го из-
врши гласањето. 

Лицето кое не е во можност да гласа на избирачкото 
место ќе го извести за тоа избирачкиот одбор кој ќе му 
овозможи да гласа. 

Гласањето извршено на начинот од ст. 1 и 2 на овој 
член се внесува во записникот. 

Член 60 
По затворањето на избирачкото место, избирачкиот 

одбор го утврдува резултатот од гласањето на избирачко-
то место. 

Резултатот од гласањето се утврдува на тој начин 
што прво се пребројуваат неупотребените и погрешно ис-
полнетите гласачки ливчиња кои се ставаат во посебна об-
вивка, а потоа вкупниот број употребени гласачки ливчи-
ња и вкупниот број работни луѓе и граѓани кои гласале. 

Ако утврди дека гласале повеќе работни луѓе и граѓа-
ни отколку што има употребени гласачки ливчиња, за ут-
врдување на резултатите од гласањето се зема бројот на 
употребените гласачки ливчиња. 

Избирачкиот одбор, врз основа на гласачките ливчи-
ња, утврдува колку секој одделен кандидат добил гласови 
и колку има неважечки гласачки ливчиња. 

Ако листата на кандидатите е составена по делови, 
резултатите од гласањето се утврдуваат за секој дел од 
листата. 

Како неважечко гласачко ливче се сметаат непопол-
нетото ливче и ливчето што е исполнето така што да не 
може со сигурност да се утврди за кој кандидат е гласано, 
односно ако е гласано спротивно на член 57 од овој закон. 

Ако утврди дека гласале помал број работни луѓе и 
граѓани од бројот на употребените гласачки ливчиња, не 
се утврдуваат резултатите од гласањето и на тоа избирач-
ко место гласањето се повторува. 

Член 61 
По утврдувањето на резултатите од гласањето, изби-

рачкиот одбор сите изборни акти веднаш ги доставува до 
изборната комисија на изборните единици. 

Врз основа на изборните акти на сите избирачки од-
бори, изборната комисија на изборната единица ги ут-
врдува резултатите од гласањето во општината. 

Член 62 
Изборната комисија на изборната единица, врз осно-

ва на записниците на избирачките одбори во изборната 
единица, ги утврдува резултатите од гласањето за изборот 
на делегати на таа изборна единица во Сојузниот собор. 

Член 63 
Ако двајца или повеќе кандидати од групата кандида-

ти со најголем број гласови во изборната единица добиле 
ист број гласови до бројот на делегати што се избира, а не 
може да се утврди дека се избрани во смисла на член 51 
став 2 од овој закон, гласањето Cfe повторува за тие канди-
дати. 

Ако кандидатите од став 1 на овој член и на повтор-
ното гласање добијат еднаков број гласови, изборната по-
стапка се повторува за бројот на делегатите што не се из-
брани. 

Во случајот од став 2 на овој член, кандидационата 
конференција на изборната единица ги утврдува кандида-
тите за делегати од списокот на кандидатите за делегати, 
што го добила од изборната комисија на изборната едини-
ца. 

Член 64 
Ако изборната комисија на изборната единица ут-

врди неправилности во спроведувањето на гласањето на 
одделни или на сите избирачки места што можеле да вли-
јаат врз резултатот од гласањето, ќе го поништи гласање-
то на тие избирачки места и ќе определи повторно гласа-
ње. 

Член 65 
Ако изборната комисија на изборната единица ут-

врди дека не гласале мнозинството работни луѓе и граѓа-
ни од член 51 став 1 на овој закон ќе определи повторно 
гласање само на избирачките места на кои не гласало мно-
зинството. 

Член бб 
Повторно гласање распишува изборната комисија на 

изборната единица веднаш по утврдувањето на резултати-
те од гласањето. 

Член 67 
Во случаите од чл„ 63,64 и 65 и на овој закон гласање-

то, во рок од осум дена, се повторува врз основа на веќе 
постојаната листа на кандидатите. 
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Член 68 
Изборната комисија на изборната единица му издава 

на избраниот делегат уверение дека е избран за делегат во 
Сојузниот собор. 

Член 69 
Изборната комисија на изборната единица го доста-

вува извештајот за резултатот од гласањето до републич-
ката односно до покраинската изборна комисија. 

Републичката односно покраинската изборна комиси-
ја ги објавува во службеното гласило вкупните резултати 
од изборите за делегати во Сојузниот собор од таа репуб-
лика односно автономна покраина. 

Републичката односно покраинската изборна комиси-
ја доставува до Сојузната изборна комисија еден приме-
рок од извештајот. 

Сојузната изборна комисија вкупните резултати од 
изборите за делегати во Сојузниот собор ги објавува во 
„Службен лист на СФРЈ“. 

Сојузната изборна комисија му поднесува на Собра-
нието на СФРЈ извештај за резултатите од изборите за де-
легати во Сојузниот собор. 

Член 70 
Одредбите за тајното гласање што се применуваат на 

изборот на делегати се применуваат и на тајното гласање 
при утврдувањето на кандидатите за делегати, при ут-
врдувањето на предлогот за отповик на делегати и при 
гласањето за отповик на делегати. 

Г л а в а V I I 

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ, ДОПОЛНИТЕЛНИ 
И ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 

Член 71 
На делегатот во Сојузниот собор му престанува ман-

датот пред истекот на времето на кое е избран: 
1) ако во текот на мандатниот период престанат ус-

ловите по основа на кои е избран за делегат во таа избор-
на единица; 

2) ако со правосилна судска одлука биде лишен од де-
ловна способност; 

3) ако со правосилна судска одлука биде осуден на 
казна затвор безусловно во траење подолго од шест месе-
ци; 

4) ако биде отповикан; 
5) ако поднесе оставка; 
6) ако настапи случај на неспојливост на функцијата 

делегат со функцијата од член 7 на овој закон; 
7) во случај на распуштање на Сојузниот собор. 
Денот на престанувањето на мандатот на делегатот 

го констатира Сојузниот собор на првата наредна седница 
по приемот на известувањето за престанувањето на ман-
датот на делегатот од изборната единица, освен во случај 
на отповик. 

Член 72 
Дополнителни избори се вршат кога на делегатот ќе 

му престане мандатот во случаите од член 71 став 1 точ. 1 
до 6 на овој закон или во случај на смрт. 

Ако до редовното престанување на мандатот на деле-
гатите им преостанува помалку од една година, дополни-
телни избори за делегати се распишуваат само по барање 
од изборната единица. 

Член 73 
Дополнителните избори ги распишува претседателот 

на Собранието на СФРЈ. 
Дополнителните избори се вршат на начин и по по-

стапка што се предвидени за редовните избори. 

Член 74 
Во случај на распуштање на Сојузниот собор се рас-

пишуваат предвремени избори. 
Предвремените избори се спроведуваат на начин и по 

постапката што се предвидени со редовните избори. 

Член 75 
Одлуката за распишување на дополнителни односно 

на предвремени избори се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Г л а в а V I I I 

ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ 

Член 76 
Предлог за поведување постапка за отповик на деле-

гат во Сојузниот собор можат да поднесат работните луѓе 
и граѓаните во основните самоуправни организации и за-
едници односно нивните делегации и органите на општес-
твено-политичките организации на подрачјето на избор-
ната единица. 

Предлогот за поведување постапка за отповик на де-
легат се поднесува во писмена форма и мора да биде об-
разложен. 

Предлогот за поведуваше постапка за отповик на де-
легат во Сојузниот собор е полноважен ако е поддржан на 
најмалку една десетина кандидациони состаноци во из-
борната единица, на рон присуствувале најмалку една два-
есетина работни луѓе и граѓани кои имаат право да изби-
раат. 

Предлогот за поведување постапка за отповик на де-
легат се доставува до кандидационата конференција на из-
борната единица и до делегатот чијшто отповик се пред-
лага. 

Член 77 
Делегатот за кого е доставен предлог за поведување 

постапка за отповик има право да присуствува на состано-
кот на кандидационата конференција на кој се одлучува и 
да го изнесе својот став за причините што се наведени во 
предлогот за неговиот отповик. 

Член 78 
Кандидационата конференција одлучува со тајно гла-

сање за предлогот за отповик на делегатот. 
Предлогот за поведување постапка за отповик на де-

легат се смета за усвоен ако за него гласа мнозинството од 
присутните членови на кандидациОната конференција. 

Усвоениот предлог за поведување постапка за отпо-
вик на делегат кандидационата конференција го доставу-
ва, во рок од три дена, до изборната комисија на изборна-
та единица заради распишување гласање за отповикот. 

Ако предлогот за поведување постапка за отповик на 
делегат не е прифатен во кандидационата конференција, 
не може, од истите причини, повторно да се поднесе. 

Член 79 
Кога од кандидационата конференција ќе го прими 

усвоениот предлог за отповик на делегат, изборната коми-
сија на изборната единица е должна да распише гласање 
за отповикот во рок од десет дена од денот на приемот на 
предлогот. 

Гласањето за отповикот се врши во рок од десет дена 
од денот на распишувањето на гласањето за отповикот. 

За распишувањето гласање за отповикот изборната 
комисија на изборната единица ја известува Сојузната из-
борна комисија, која го известува за тоа Сојузниот собор и 
одлуката за распишување на гласање за отповикот ја обја-
вува во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 80 
Од денот на поднесувањето на предлогот за отповик 

до денот на гласањето за отповикот не може да поминат 
помалку од еден ниту повеќе од два месеци. 

Член 81 
На делегатот што е отповикан, мандатот му преста-

нува кога Сојузниот собор, врз основа на извештајот од 
Сојузната изборна комисија, ќе констатира дека е отпови-
кан. 

Член 82 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на избо-

рот на делегати во Сојузниот собор сообразно се примену-
ваат и на отповикот на делегати, ако со одредбите на чл. 
од 76 до 80 на овој закон не е поинаку определено. 
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Г л а в а I X 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 83 
Од работниот човек и граѓанинот не може да се бара 

да каже за кого гласал или зошто не гласал и дали гласал 
за или против определен кандидат односно за или против 
отповикот на делегатот. 

Никој не смее да гласа наместо друго лице, освен во 
случаите предвидени со овој закон, или да се обиде да гла-
са наместо друг под негово име, да го повтори извршено-
то гласање, да ја повреди тајноста на гласањето, да униш-
ти, прикрие, оштети или одземе исправа за избор или за 
отповик на делегат, ниту смее да ги фалсификува резулта-
тите од изборот или од отповикот на делегат. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува и во 
постапката на кандидирање кога за соодветен дел од таа 
постапка е пропишано тајно гласање. 

Член 84 
Поради неправилности во постапката на кандидира-

ње на кандидациониот собир, секој учесник на кандидаци-
ониот собир и лицето што е предложено за кандидат за де-
легат може да поднесе приговор до надлежната изборна 
комисија на изборната единица во рок од три дена од де-
нот на одржувањето на кандидатскиот собир. 

За приговорот од став 1 на овој член одлучува избор-
ната комисија на изборната единица која решението за 
тоа го донесува во рок од четириесет и сум часа и му го 
доставува на подносителот на приговорот. 

Против решението на изборната комисија на избор-
ната единица подносителот на приговорот може да изјави 
жалба до надлежниот суд во републиката односно во авто-
номната покраина во рок од четириесет и осум часа од де-
нот кога му е доставено решението. 

Судот одлучува за жалбата во рок од четириесет и 
осум часа од денот на приемот на жалбати. 

Член 85 
Поради неправилности во работата на кандидацио-

ната конференција може да се поднесе приговор. 
Приговор може да поднесе секој нејзин член и секој 

кандидат од списокот на кандидатите што изборната ко-
мисија и го доставила на кандидацноната конференција во 
рок од 48 часа од денот на одржувањето на седницата на 
кандидационата конференција. 

За приговорот одлучува со решение изборната коми-
сија на изборната единица во рок од четириесет и осум ча-
са од денот на приемот и решението му го доставува на 
подносителот на приговорот. 

Против решението на изборната комисија на избор-
ната единица подносителот на приговорот може да изјави 
жалба до надлежниот суд во републиката односно во авто-
номната покраина во рок од четириесет и осум часа од де-
нот на приемот на решението. 

За жалбата одлучува судот во рок од три дена од де-
нот на приемот на жалбата. 

Член 86 
Поради неправилности во постапката на изборот на 

делегат на Сојузниот собор, а кои можеле да влијаат врз 
резултатите на изборот, секој кандидат за делегат има 
право на поднесување приговор во рок од три дена од де-
нот кога се завршени изборите. 

Приговорот се поднесува до изборната комисија на 
изборната единица. Изборната комисија на изборната еди-
ница донесува решение за приговорот во рок од четирие-
сет и осум часа од денот на приемот и му го доставува на 
подносителот на приговорот. 

Против решението од став 2 на овој член подносите-
лот на приговорот може во рок од четириесет и осум часа 
од денот на приемот да изјави жалба до надлежниот суд 
во републиката односно во автономната покраина. 

За жалбата одлучува судот во рок од три дена од де-
нот на приемот на жалбата. 

Член 87 
Поради неправилности во постапката за поведување 

отповик на делегат во Сојузниот собор и поради непра-

вилности во постапката на гласање за отповикот, секој кој 
поднел предлог, како и делегатот за чиј отповик се води 
постапката, има право на приговор во рок од три дена од 
денот кога е завршено соодветното дејствие во постапката 
на отпо.вик. 

Приговорот се поднесува до изборната комисија на 
изборната единица. Изборната комисија на изборната еди-
ница донесува решение за приговорот во рок од четирие-
сет и осум часа од денот на приемот и му го доставува на 
подносителот на приговорот. 

Против решението од став 2 на овој член подносите-
лот на приговорот може во рок од четириесет и осум часа 
од денот на приемот да изјави жалба до надлежниот суд 
во републиката односно во автономната покраина. 

За жалбата одлучува судот во рок од три дена од де-
нот на приемот на жалбата. 

Член 88 
Ако судот односно надлежниот орган го усвои приго-

ворот односно жалбата од чл. 84, 85 и 87 на овој закон, во 
рок од десет дена ќе се повтори соодветното изборно деј-
ствие. 

Член 89 
Органите надлежни за спроведување на избор и отпо-

вик на делегати во Сојузниот собор се должни во текот на 
изборната постапка да ги известуваат работните луѓе и 
граѓаните за нивните изборни права и за начинот на за-
штитата на тие права. 

Г л а в а X 

НАЧИН НА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА КОНФЕРЕН-
ЦИЈАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА 
ПОВРЗУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА 

Член 90 
Конференцијата на делегациите за делегатите во Со-

јузниот собор се формира во изборната единица. 
Конференцијата на делегациите се формира така што 

една или повеќе делегации делегираат најмалку еден деле-
гат. 

Член 91 
Бројот на членовите на конференцијата на делегации-

те спогодбено го утврдуваат делегациите на самоуправни-
те организации и заедници и на општетствено-политички-
те организации во изборната единица. 

При утврдувањето на составот на конференцијата на 
делегациите се води сметка за соодветната застапеност на 
делегатите на делегациите од самоуправните организации 
и заедници и од општествено-политичките организации. 

Конференцијата на делегациите може да работи и по-
лноважно да одлучува ако е присутно мнозинството на не-
јзините членови. 9 

Член 92 
Конференцијата на делегациите своите ставови за ра-

ботата и одлучувањето на делегатите во Сојузниот собор 
ги утврдува со усогласување на поединечните и заеднички-
те интереси со општите општествени интереси. 

. Конференцијата на делегациите ги разгледува пред-
лозите и иницијативите на делегациите односно на работ-
ните луѓе и граѓаните од интерес за изградувањето на ста-
вови за работата и одлучувањето на делегатите во Сојуз-
ниот собор. 

Член 93 
На состанокот на конференцијата на делегациите, по 

правило, присуствува делегатот на таа изборна единица. 

Член 94 
Бројот, соствот, начинот на работата и одлучувањето 

на конференцијата на делегациите се утврдуваат во сог-
ласност со овој закон. 

Член 95 
Конференцијата на делегациите донесува деловник за 

својата работа. 
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Член 96 
Форми на поврзување на делегациите заради вршење 

на правата и должностите на конференцијата на делегаци-
ите, во согласност со член 91 од овој закон, можат да би-
дат и собранијата на општините односно собранијата на 
другите општествено-политички заедници, како и форми-
те на општественото организирање во рамките на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на подрачјето на изг 
борната единица. 

Г л а в а X I 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 97 
Со парична казна или со казна затвор до една година 

ќе се казни за кривично дело: 
1) тој што при гласањето за избор односно за отпо-

вик на делегат во Сојузниот собор, со поткупување влијае 
врз работниот човек и граѓанинот да гласа за или против 
определен кандидат односно за или против отповикот на 
делегатот или воопшто да не гласа; 

2) работниот човек и граѓанинот кој при изборот или 
отповикот на делегат во Сојузниот собор веќе гласал, па 
повторно ќе гласа или ќе се обиде да гласа; 

3) работниот човек и граѓанинот кој при гласањето за 
избор односно за отповик на делегат во Сојузниот собор 
ќе гласа или ќе се обиде да гласа наместо друг под негово 
име; 

4) тој што, со намера да го оневозможи или да го 
отежне одржувањето на изборот или отповикот на делега-
ти во Сојузниот собор односно утврдувањето на резулта-
тите од изборот или отповикот, ќе уништи, прикрие, ош-
тети или ќе одземе некоја исправа за изборот или отпови-
кот, или некаков предмет што служи за избор или за отпо-
вик; 

5) службеното лице што ќе повика на одговорност ра-
ботен човек или граѓанин или член на кандидационата 
конференција поради гласањето, или од него ќе бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал односно дали 
гласал за или против отповикот. 

Ако делото од став 1 точ. 1), 4) и 5) на овој член го 
стори член на органот за спроведување на изборот и отпо-
викот, ќе се казни со затвор од три месеци до три години. 

Член 98 
Со парична казџа од триста илјади до пет милиони 

динари или со казна затвор до една година ќе се казни за 
кривично дело членот на телото којшто претседава на 
кандидационата конференција на која се врши кандидира-
ње за избор односно за отповик на делегати, членот на из-
борната комисија и секое друго лице кое на кој и да било 
друг начин ќе ја повреди тајноста на гласањето. 

Г л а в а X I I ' 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 99 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

. станува да важи Законот за избор и отповик на делегати 
С,ојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), освен во случаите на из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за тековниот мандатен период. 

Член 100 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ. 

1133. 
Врз основа на члећ 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 ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 

ГОДИНА 
Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџе-

тот на федерацијата за 1989 година, што ги усвои Собра-
нието на СФРЈ на седницава на Сојузниот собор од 15 но-
ември 1989 година. 

П бр. 1077 
15 неомври 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 
/ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во измените и дополненијата на Буџетот на федера-

цијата за 1989 година во член 1 во точка 1 износот 
„51,327.207,384.000" се заменува со износот 
„107,166.055,500.000", во точка 2 износот 
„61,248.607,384.000" се заменува со износот 
„122,860.655,500.000", во точка 3 износот 
„9,921.400,000.000" се заменува со износот 
„15,694.100,000.000" и во точка 4 износот 
„9,921.400,000.000" се заменува со износот 
„15,694.100,000.000". 

Член 2 
Во член 2 износот „2.800,000.000" се заменува со изно-

сот „4.345,600.000", а износот „47.000,000.000", се заменува 
со износот „80.000,000.000". 

Член 3 
А) Во Подбилансот на приходите и расходите на 

средствата'за финансирање на Југословенската народна 
армија во 1989 годиан во одделот I. Приходи: 

1) во Вид 03. Даноци на промет на производи и на 
надомести за вршење услуги, во формата на приходите 
03-1 Данок на промет, износот „19,948.512.192.000" се заме-
нува со износот ^33,197.716,340.000", во потформата на 
приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет на 
производи, износот „19,948.512,192:000" се заменува со из-
носот „33,197.716,340.000", а во ставката Вкупно вид 03 из-
носот „19,948.512,192.000" се заменува со износот 
„33,197.716,340.000". 

2) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина, износот 
„3.455.473,051.000" се заменува со износот 
„7,651.847,830.000", во формата на приходите 06-2 Посебни 
увозни давачки и такси, износот „5,733.368,307.000" се за-
менува со износот „10,194.244,910.000", во потформата на 
приходите 06-2-1 Посебна давачка при увозот на земјодел-
ски и прехранбени производи, износот „5.712,733.000" се 
заменува со износот „11.635,690.000", во потформата на 
приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки, износот 
„2,451.228,596.000 се заменува со износот 
„4,701.924,740.000", во потформата на приходите 06-2-3 
Посебна давачка за царинско евидентирање, износот 
„793.312.008.000" се заменува со износот „767.124.060.000", 
во потформата на приходите 06-2-4 Лежарина за стоки 
сместени во царински магацини, износот „2.331,728.000" се 
заменува со износот „3.324,480.000", во потформата на 
приходите 06-2-5 Посебна такса на увезени стоки, износот 
„2,480.783,242.000" се заменува со износот 
„4.710.235,940.000". 

Во ставката Вкупно вид 06, износот 
„9,188.841,358.000" се заменува со износот 
„17,846.092.740.000". 
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3) во вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, 3) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и 

|

а органите на управата и други приходи, се до- лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина, износот 

мата на приходи 07-1 Приходи по посебни со- „2,472.274,449.000" се заменува со износот 
иси, износот „1,385.200,550.000" и потформата „6,158.152,170.000", во формата на приходите 06-2 Посебни 
i 07-1-2 Средства од хартии од вредност, изно- увозни давачки и такси, износот „4,271.031,693.000" се за-
100,550.000", и ставката Вкупно вид 07 изнесува менува со износот „8,405.255,090.000", во потформата на 
50.000". приходите 06-2-1 Посебна давачка при увозот на земјодел-
Вид 08. Приходи од други општествено-поли- ски и прехранбени производи, износот „4.087,267.000" се 
1ици, во формата на приходите 08-1 Придонеси заменува со износот „9.364,310.000", во потформата на 
иките и автономните покраини, износот приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на да-
50.000Г се заменува 6о износот ночното оптоварување на увезените стоки, износот 
70.000^, во потформата на приходите 08-1-1 „1,753.771,404.000^ се заменува со износот 
а Социјалистичка Република Босна и Херцего- „3,784.075,260.000", во потформата на приходите 06-2-3 
:от „778.136,524.000" се заменува со износот Давачка за царинско евидентирање, износот 
90.000", во потформата на приходите 08-1-2 „567.587,992.000" се заменува со износот „617.375,940.000", 
ia Социјалистичка Република Македонија, из- во потформата на приходите 06-2-4 Лежарина за стоки 
19.267,922.000" се заменува со износот сместени во царински магацини, износот „1.668,272.000" се 

к „ Ј.000", во потформата на приходите 08-1-3 При- заменува со износот „2.675,520.000", во потформата на 
цонес на социјалистичка Република Словенија, износот приходите 06-2-5 Посебна такса на увезените стоки, изно-
с и 9.192,484.000" се заменува со износот сот „1,774.916,758.000" се заменува со износот 
„1,679.679.324.000", во' потформата на приходите 08-1-4 „3,790.764.060.000", во потформата на приходите 06-2-6 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто- Посебна такса од продажбата на стоки во слободните ца-
номните покраини, износот „1,302.973,892.000" се заменува рински продавници, износот „169.000,000.000" се заменува 
со износот „1.969.333,295.000", во потформата на приходи- со износот „201.000,000.000", а во ставката Вкупно вид 06, 
те 08-1-5 Придонес на Социјалиситчка Автономна Покра- износот „6,743.306,142.000" се ' заменува со , износот 
ина Војводина, износот „614.376,555.000" се заменува со „14,563.407.260.000"; 
износот „936.691,081.000", во потформата на приходите 4) во Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, 
08-1-6 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Приходи на органите на управата и други приходи, се до-
Косово, износот „26.141,422.000" се заменува со износот дава форма на приходите 07-1 Приходи по посебни сојуз-
н . и 3,060.000", во потформата на природите Ѓ8-1-7 При- ни прописи, износот „12,114.799,450.000", потформа на 
донес на Социјалистичка Република Хрватска, износот приходите 07-1-1 Средства од обврзниците на федерација-
„ 1,511.495,560.000" се заменува со износот та, износот „ 11,000.000,000.000", и потформа на приходите 
„2,278.920,437.000", во потформата на приходите 08-1-8 07-1-2 Средства од хартии од вредност, износот 
Придонес на социјалистичка Република Црна Гора, изно- „1,114.799,450.000", во потформата на приходите 07-2 При-
сот „111.916,091.000" се заменува со износот ходи на органитена управата, износот „500.000,000.000" се 
„169.886,504.000", во ставката Вкупно вид 08, износот заменува со износот „600.000,000.000", во потформата на 
„5,783.500,450.000" се заменува со износот приходите 07-2-1 Приходи на сојузните органи и организа-
„8,895.790,370.000". ции, износот „500.000,000.000" се заменува со износот 

Во ставката Вкупни приходи за распоред (Видови 03, „600.000,000.000", во формата на приходите 07-4 Други 
06,07 и 08), износот „34,920.854,000.000" се заменува со из- приходи, износот „450.008,940.619" се заменува со износот 
носот „61,124.800,000.000". „500.Ј004,556.619", а во ставката Вкупно вид 07, износот 

. Во одделот II, Распоред на приходите: „950.008,940.619" се заменува со износот 
1) во Основна намена 02. Народна одбрана и општес- „13,214.804,006.619"; 

твена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства 5) во Вид 08. Приходи од други општествено-поли-
за Југословенската народна армија, износот тички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси 
„34,920.854,000.000", се заменува со износот на републиките и автономните покраини, износот 
„61,124.800,000.000", во распоредната подгрупа 02-1-1 „4,137.899,550.000" се заменува со износот 
Средства за Југословенската народна армија во тековната „6,998.309,630.000", во потформата на приходите 08-1-1 
година, износот „34,920.854,000.000" се заменува со изно- Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцего-
сот „61,124.800,000.000", а во ставката Вкупно основна на- вина, износот „556.730,444.000" се заменува со износот 
мена 02, износот „34,920.854,000.000" се заменува со изно- „991.739,677.000", во потформата на п р и х о д ^ 08-1-2 При-
сот „61,124.800,000.000"; донес на Социјалистичка Република Македонија, износот 

2) во ставката Вкупно распоредени приходи на Под- „228.425,432.000" се заменува со износот „385.768,406.000", 
билансот на приходите и расходите на средствата за фи- во потформата на приходите 08-1-3 Придонес на Соција-
иансирање на Југословенската народна армија, износот листичка Република Словенија, износот „800.744,482.000" 
„34,920.854,000.000^ се заменува со износот се заменува со износот „1,351.793,855.000", во потформата 
„61,124.800,000.000". ^ на приходите 08-1-4 Придонес на Социјалиситчка Репуб-

Б) Во Подбиланвот на приходите и расходите на лика Србија без автономните покраини, износот 
средствата за финансирање на другите функции и обврски „932.233,883.000" се заменува со износот 
на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1989 „1.584.905,290.000", во потформата на приходите 08-1-5 
година, во оддел I. Приходи: Придонес на Социјалиситчка Автономна Покраина Војво-

1) во Вид 03. Даноци на промет на производи и на дина, износот „439.565,708.000" се заменува со износот 
надомести за вршење услуги, во формата на приходите „753.842,255.000", во потформата на приходите 08-1-6 При-
03-1 Данок на промет на производи, износот донес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
„14,272.487,808.000" се заменува со износот износот „18.703,306.000", се заменува со износот 
„26,717.283,660.000", во потформата на приходите 03-1-1 „31.477.910.000", во потформата на приходите 08-1-7 При-
вел од основниот данок на промет, износот донес на Социјалистичка Република Хрватска, износот 
„ 14,272.487^808.000" се заменува со износот „1,081.424,106.000" се заменува со износот 
„26,717.283,660.000", а во ставката Вкупно вид 03, износот „1,834.058,799.000", во потформата на приходите 08-1-8 
„14,272.487,808.000", се заменува со износот Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора, изно-
„26,717.283,660.000"; сот „80.072,189.000" се заменува со износот 

2) во Вид 05. Такси, во формата на приходите 05-1 Ад- „136.723,438.000", во ставката вкупно вид 08, износот 
министративни такси, износот „151.999,100.000" се замену- „4,137.899,550.000" се заменува со износот 
ва со износот „169.999,100.000", во потформата на прихо- „6,998.309,630.000"; дите 05-1-3 Конзуларни такси, износот „145.800,000.000" се 6) во ставката Вкупни приходи за распоред видови заменува со износот „163.589,000.000", во потформата на 03, 05, 06, 07, 08 и 10, износот „26,327.753,384.000" се заме-приходите 05-1-2 Царински такси, износот „3.500,000.000" нува со износот „61,735.855,500.000". се заменува со износот „3.700,000.000", во потформата на . Во Одделот II. Распоред на приходите: приходите 05-1-3" Други сојузни административни такси, 1) во Основна намена 01. Средства за работа на орга-износот „2.699,100.000" се заменува со износот ните на управата, во распоред ната група 01-1'Средства „2.710.100.000", а во ставката Вкупно вид 05, износот што работниците ги стекнуваат како доход на работната „152.000,000.000" се заменува со износот „ 170.000,000.000'; заедница, износот „1,078.126,085.000" се заменува со изно-
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сот „2,637.031,855.000", во р а с п о з н а т а подгрупа 01-1-1 
Средства за лични доходи, износот „1,073.826,085.000" се 
заменува со износот „2,632.731,855.000", во распоредната 
група 01-2 Средства за материјални трошоци, износот 
„197.410,228.000" се заменува со износот „405.728,228.000", 
во распоредната група 01-3 Средства за посебни намени, 
износот „2,207.253,606.000" се заменува со износот 
„4,635.829,836.000", во распоредната подгрупа 01-3-1 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите и делегатите, износот „40.180,000.000" се заме-
нува со износот „98.541,127.000", во распоредната подгру-
па 01-3-2, Други посебни намени, износот 
„2.167.073,606.000" се заменува со износот 
„4,541.788,709.000", а во ставката Вкупно основна намена 
01, износот „3,482.789,919.000" се. заменува со износот 
„7,683.089,919.000"; 

2) во Основна намена 04. Трансферни средства на 
други општествено-политички заедници, во распоредната 
група 04-2 Дополнителни средства, износот 
„4,060.050,500.000" се заменува ед износот 
„7,021.066,000.000", во распоредната подгрупа 04-2-1 До-
полнителни средства на буџетите на републиките и авто-
номните покраини, износот „4,060.050,500.000" се заменува 
со износот „7,021.066,000.000", а во ставката Вкупно основ-
на намена 04, износот „4,060.050,500.000" се заменува со 
износот „7,021.066,000.000"; 

3) во Основна намена 05. Обврски во финансирањето 
на општествените дејности, во распоредната група 05-9 
Пензиско-инвалидско осигурување, износот 
„5,450.578,100.000" се заменува со износот 
„9,192,575,352.000", во распоредната група 05-11 Боречко-
-инвалидска заштита, износот „1,551.350,900.000" се заме-
нува со износот „2,824.311,100.000", а во ставката Вкупно 
основна намена 05, износот „7,001.929,000.000" се заменува 
со износот „12,016.886,452.000"; 

4) во Основна намена 06. Други општи општествени 
потреби, во распоредната група 06-2 Општествено-поли-
тички организации и општествени организции, износот 
„94.613,565.000" се заменува со износот „228.332,363.000", 
во распоредната група 06-11 Надомест на Службата за оп-
штествено книговодство, износот „5.649,200.000" се заме-
нува со износот „8.767,500.000", во распоредната група 
06-12 Друго, износот „293.886,000.000 се заменува со из-
носот „528.820,081.000", а во ставката Вкупно основна на-
мена 06, износот „394.148,765.000" се заменува со износот 
„765.919,944.000"; 

5) во Основна намена 07. Средства за резервира феде-
рацијата, во распоредната група 07-1 Издвојување на по-
стојаната буџетска резерва, износот „2.800,000:000" се за-
менува со износот „4.345,600.000", во распоредната група 
07-2 Тековна буџетска резерва, износот „47.000,000.000" се 
заменува со износот „80.000,000.000", а во ставката Вкупно 
основна намена 07, износот „49.800,000.000" се заменува со 
износот „84.345,600.000"; 

6) во Основна намена 08. Орочени и издвоени сред-
ства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, 
во распоредната група 08-4 Обврски по кредити, износот 
„317.635,200.000" се заменув со износот „725.108,885.000", 
во распоредната подгрупа 08-4-2 Долгорочни обврски од 
поранешните години, износот „317.635,200.000" се замену-
ва со износот „725.108,885.000", а во ставката Вкупно ос-
новна намена 08, износот „317.635,200.000" се заменува со 
износот „725.108,885.000"; 

7) во Основна намена 09. Средства за интервенции во 
стопанството и за поттикнување на развојот, во распоред-
ната група 09-5 Средства за интервенции во стопанството 
и за поттикнување на развојот, износот „11,021,400.000" се 
заменува со износот „33,439,438,700.000", во распоредната 
подгрупа 09-5-1 Средства за интервенции во стопанство-
то и за поттикнување) на развојот, износот 
„11,021.400,000.000" се заменува со износот 
„33,439.438,700.000", а во ставката Вкупно основна намена 
09, износот „11,021.400,000.000" се заменува со износот 
„33,439.438,700.000"; 

8) во ставката Вкупно распоредени приходи на Под-
билансот на средствата за финансирање на другите фун-
кции и обврски на федерацијата, како и за резерви на феде-
рацијата во 1989 година, износот „26,327.753,384.000" се за-
менува СО“ износот „61^735.855,500.000". 

Член 4 
Во член 4 износот „34,920.854,000,000" се заменува со 

износот „61,124.800,000.000", во Раздел 1. Сојузен секрет^ 
ријат за народна одбрана, Основна намена 02. Н а р е д и 
одбрана и општествена самозаштита, во позццијг j | H 
02-1-1 Средства за Југословенската народна а | ф Ј ј ј ^ Н 
ковната година, износот „34,920.854,ООО.(ХХГ ад 
со износот „61,124.800,000.000", во ставката Р к ^ п н ^ ^ ^ Н 
на намена 02, износот: „34,920.854,000.000" се 
износот „61,124.800,000.000", а во ставката Вич 
1, износот „34,920.854,000.000" се заменува' 
„61,124.800,000.000". ^ 

Член 5 
во член 5 износот „26,327.753,384.400"-се зш ену Ц Н 

износот „61,735,855,500.000". Ш 
1) Во Раздел 1. Претседателство на Социјалист лчлЦ 

Федеративна Република Југославија. Глава 1. Претк,а i 
телство, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 1. Средства за лични до-
ходи на работниците, износот „9.101,728.000" се заменува 
со износот „21.880,248.000", во позицијата 2. Средства за 
материјални трошоци, износот „647,600.000" се заменува 
со износот „1.547,600.000", во позицијата 3. Средства за 
лични доходи и други лични примања на функционерите, 
износот „1.216,452.000" се заменува со износот 
„3.321,062.000", во позицијата 4. Патувања и посети, изно-
сот „750,000.000" се заменува со износот „1.250,000.000", во 
позицијата 5. Трошоци за изработка на ордени и одлику-
вања, износот „384,000.000 се заменува со износот 
„634,000.000", во позицијата 6. Опремана и уредување на 
службени станови, износот „3,400.000" се заменува со из-
носот „5,400.000", во позицијата 7. Трошоци на Советот за 
народна одбрана, износот „470.000" се заменува со изно-
сот „770.000", во ставката Вкупно основна намена 01, из-
носот „12.103,650.000" се заменува со износот 
„28,639,080.000", а во ставката Вкупно Глава 1. износот 
„12.103,650.000" се заменува со износот „28.639,080.000". 

Во Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на 
Претседателството на СФРЈ, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 8. 
Средства за лични доходи на работниците, износот 
„3.970,824.000" се заменува со износот „10.368,446.000", во 
позицијата 9. Средства за материјални трошоци, износот 
„2.384,600.000" се заменува со износот „4.584,600.000", во 
Позицијата 10. Надомест за работа подолга од полното ра-
ботно време, износот „219,000.000" се заменува со износот 
„619,000.000", во позицијата 11. Лични доходи на сезонски-
те работници, износот „13,800.000" се заменува со износот 
„173,800.000", во позицијата 12. Надомест за работа на 
надворешни соработници, износот „8,000.000" се заменува 
со износот „16,000.000", во позицијата 13. Трошоци за про-
грами и посети во репрезентативни објекти, износот 
„285,000.000" се заменува со износот „435,000.000", во по-
зицијата 14. Трошоци за одржување и користење на репре-
зентативните вили на Бриони, износот „1.750,800.600" се 
заменува со износот „2.250,800.000", во ставката Вкупно 
основна намена 01. износот „8.632,024,000" се заменува со 
износот „18.447,646,000", во ставката Вкупно Глава 2, из-
носот „8.632,024,000" се заменува со износот 
„18.447,646.000", а во ставката Вкупно Раздел 1 (позиции 
од 1 до 14), износот „20.735,674.000" се заменува со изно-
сот „47.086,726,000". 

2) во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 15. Средства за лични доходи на работниците, из-
носот „33,114,168,000" се заменува со износот 
„91.834,672,000", во позицијата 16. Средства за материјал-
ни трошоци, износот „10.421,000.000" се заменува со изно-
сот „24.421,000.000", во позицијата 17. Средства за лични 
доходи и други лични примања на функционерите, изно-
сот „25.638,108.000" се заменува со износот 
„61.663,433.000", во позицијата 18. Придонес од 4% за стан-
бена изградба на личните доходи и другите лични прима-
ња на функционерите, износот „1.025,524,000" се заменува 
со износот „1.625,524.000", во позицијата 19. Надомест за 
работа подолга од полното работно време, износот 
„173,987.000" се заменува со износот „273,987.000" во пози-
цијата 20. Надомест на надворешните соработници, изно-
сот „9,400.000" се заменува со износот „15,400.000", во по-
зицијата 21. Трошоци за парламентарните делегации, из-
носот „545,000,000" се заменува со износот „995,000,000", 
во позицијата 22, Партиципација за зачувување на .основ-
ната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на 
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АВНОЈ, износот „41,400.000" се заменува со износот 
iu\61,400.090", во позицијата 23. Средства за амортизација, 
даЈчобот f „547,464.000" се заменува со износот 
јузнќ 3464 ООО“, во позицијата 24. Уредување и наместување 
на пр fagi^H за' службени потреби, износот „70,000.000" се 
сот „ѓнуваЧх) износот „470,000.000", во позицијата 25. Титов 
„1,385.2^-^^пбвидирање на млади работници и работнички 

4) в' ^југославија, износот „12,400.000" се заменува со 
тички зае '32^400.000", во позицијата 27. Набавка на опрема 
на репу" ^ија, износот „17,700.000" се заменува со износот 
„5,783,5(К\. '.ООО“, rfO ставката Вкупно основна намена 01, из-
„8,695.7 „71.631, 11.000" се заменува со износот 
П т г - ,980.000", а во ставката Вкупно Раздел 2 (позиции 
Bin' 4 износот „71.632,151.000", се заменува со изно-
j „186.793,980.000". 
“ згiv 3) во Раздел 3. Совет на федерацијата, Основна наме-

на-01. Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 28. Средства за лични доходи на работниците, из-
чносот 2.238,408.000" се заменува со износот 

„5.454,408.000", во позицијата 29. Средства за материјални 
трошоци, износот „84,114.000" се заменува со износот 
„254,114.000", во ставката Вкупно основна намена 01. изно-
сот „2.322,522.000" се заменува со износот „5.708,522.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 3 (позиции од 28 до 29), изно-
сот „2.322,522.000" се заменува со износот „5.708,522.000". 

4) во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. Соју-
зен извршен совет, Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 30. Средства за 
лични доходи на работниците, износот „19.589,330.000" се 
заменува со износот „43.878,564.000", во позицијата 31. 
Средства за материјални трошоци, износот 
„7.094,100.000" се заменува со износот „12.494,000.000", во 
позицијата 32. Патни трошоци во странство, износот 
„3.705,000.000" се заменува со износот „4.305,100.000", во 
позицијата 33. Средства за лични доходи и други лични ѓ 
примања на функционерите, износот „4.897,505.000" се за-
менува со износот „8.443,535.000", во позицијата 34. Надо-
мест на надворешни соработници, износот „39,500.000" се 
заменува со износот „99,500.000", во позицијата 37. Тро-
шоци за меѓународна соработка, износот „728,320.000" се 
заменува со износот „878,320.000", во позицијата 38. Тро-
шоци на Сојузниот општествен совет за прашања на оп-
штественото уредување, износот „91,000.000" се заменува 
со износот „191,000.000", во позицијата 39". Трошоци за ра-
бота на Сојузниот совет за меѓународни односи, износот 
„69,000.000" се заменува со износот „169,000.000", во пози-
цијата 40. Трошоци за работа на Сојузниот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, износот: 
„137,400.000" се заменува со износот „237,400.000", во по-
зицијата 41. Уредување и опремање на службени станови, 
износот „164,000.000" се заменува со износот 
„264,000.000", во позицијата 42. Надомест за работа под-
олга од полното работно време, износот „178,000.000" се 
заменува со износот „278,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот „37.329,655.000" се заменува со 
износот „71.874,919.000", а во ставката Вкупно Глава 1, из-
носот „37.329,655.000" се заменува со износот 
„71.874,919.000". 

Во Глава 2. Служба на Сојузниот извршен совет за 
персонални работи, Основна намена 01. Средства за рабо-
та на органите на управата во позицијата 43. Средства за 
лични доходи на работниците, износот „675,240.000" се за-
менува со износот „1.644,579.000", во позицијата 44. Сред-
ства за материјални трошоци, износот „31,500.000" се за-
менува со износот „81,500.000", во позицијата 45. Средства 
за лични доходи и други лични примања на функционери-
те на располагање и на лицата со посебен статус, износот 
„1.509,312.000" се заменува со износот „10.183,557.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„2.216,052.000" се заменува со износот „11.909,636.000", а 
во ставката Вкупно Глава 2, износот „2.216,052.000" се за-
менува со износот „11.909,636.000". 

Во Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки, Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 46. Сред-
ства за лични доходи на работниците, износот 
„913,612.000" се заменува со износот „2.400,213.000", во по-
зицијата 47. Средства за материјални трошоци, износот 
„41,900.000" се заменува со износот „73,900.000", во пози-
цијата 48. Трошоци во врска со народната одбрана, изно-
сот „15,000.000" се заменува со износот „170,000.000", во 
позицијата 49. Средства што за определени потреби и се 

пренесуваат на Југословенската народна армија, износот 
„1.083,675.000" се заменува со износот „1.683,675.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„2.194,187.000" се заменува со износот „4.327,788.000", во 
ставката Вкупно Глава 3, износот „2.194,187.000" се заме-
нува со износот „4.327,788.000". 

Во Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 50. Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „7.617,120.000" се заменува со износот 
„17.393,700.000", во позицијата 51. Средства за материјал-
ни трошоци, износот „4.106,000.000" се заменува со изно-
сот „8.506,000.000", во позицијата 53. Надомест за работа 
на надворешни соработници и сезонски работници, изно-
сот „35,150.000" се заменува со износот „55,150.000", во по-
зицијата 54. Трошоци за работа и одржување на родната 
куќа во Кумровец, износот „149,280.000" се заменува со из-
носот „299,280.000", во позицијата 55. Трошоци за финан-
сирање на научноистражувачките проекти и научните сту-
дии за делото на Јосип Броз Тито и за одржување на нау-
чен собир, износот „275,900.000" се заменува со износот 
„575,900.000", во позицијата 56. Средства за одржување на 
Островот Ванга, износот "580,000.000" се заменува со из-
носот „680,000.000", во позицијата 57. Трошоци на изда-
вачката дејност, износот „260,000.000" се заменува со изно-
сот „360,000.000", во ставакта Вкупно основна намена 01, 
износот „13.059,150.000" се заменува со износот 
„27.905,730.000", во ставакта Вкупно Челава 4, износот 
„13.059,150.000" се заменува со износот „27.905,730.000". 

Во Глава 5. Секретаријат за законодавство на Сојуз-
ниот извршен совет, Основна намена 01. Средства за рабо-
та на органите на управата, во позицијата 57а. Средства за 
лични доходи на работниците, износот „1.662,201.000" се 
заменува со износот „4.920,405.000", во позицијата 576. 
Средства за материјални трошоци, износот „176,800.000" 
се заменува со износот „279,800.000", во ставката Вкупно 
основна намена 01, износот „1.852,801.000" се заменува со 
износот „5.214,005.000", во ставката Вкупно Глава 5, изно-
сот „1.852,801.000" се заменува со износот „5.214,005.000". 

„ Во Глава 6. Секретаријат за информации на Сојузни-
от извршен совет, Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 57г Средства за 
лични доходи на работниците, износот „4.987,233.000" се 
заменува со износот „13.964,046.000", во позицијата 57д 
Средства за материјални трошоци, износот „408,000.000" 
се заменува со износот „1.308,000.000", во позицијата 57ѓ 
Школување на новинари од неврзаните земји, износот 
„61,000.000" се заменува со износот „91,000.000", во пози-
цијата 57е Извршување на програмите за меѓународни вр-
ски на Сојузот на новинарите на Југославија, износот 
„21,250.000" се заменува со износот „31,250.000", во пози-
цијата 57ж Издавачка дејност, репортажи, радио и ТВ еми-
сии за странство, износот „876,116.000" се заменува со из-
носот „1.876,116.000", во позицијата 57з Откуп на перио-
дични публикации наменети за странство, износот 
„2.040,000.000" се заменува со износот „11.040,000.000", во 
позицијата 57ѕ Радиопрограма за странство, износот 
„25.334,000.000" се заменува со износот „50.334,000.000", во 
позицијата 57и Новинско-агенциски услуги, износот 
„46.850,000.000" се заменува со износот „101.850,000.000", 
во позицијата 57ј Трошоци за изработка на филмски но-
вости, износот „2.275,000.000" се заменува со износот 
„4.775,000.000", во позицијата 57л Информирање на стран-
ската јавност по пат на радиото и телевизијата, износот 
„120,000.000" се заменува со износот „170,000.000", во по-
зицијата 57м Општонародна одбрана и општествена само-
заштита во системот на јавното информирање, износот 
„12.950,000.000" се заменува со износот „33.950,000.000", во 
позицијата 57њ Престој на странски дописници и новина-
ри при државни посети, износот „100,000.000" се заменува 
со износот „220,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01, износот „96.457,016.000" се заменува со износот 
„220.043,829.000", Основна намена 06. Други општи оп-
штествени потреби, во позицијата 57о Информативно-
-пропагандна дејност по повод IX конференција на неврза-
ните земји, вклучувајќи и модернизација на ЈРТ, Танјуг и 
филмски новости, износот „8.400,000.000" се заменува со 
износот „15.200,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 06, износот „8.400,000.000" се заменува со износот 
„15.200,000.000", во ставката Вкупно Глава 6, износот 
„104.857,016.000" се заменува со износот „215.243,829.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 4 (позиции од 30 до 57њ), из-
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носот „161.508,861.000" се заменува со износот 
„356.475,907.000". 

5) во Раздел 5. Уставен суд на Југославија, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позиција 58 Средства за лични доходи на работниците, из-
носот „3.528,480.000" се заменува со износот 
„8.488,480.000", во позицијата 59 Средства за материјални 
трошоци, износот „521,400.000" се заменува со износот 
„971,400.000", во позицијата 60 Патни трошоци во стран-
ство, износот „50,400.000" се заменува со износот 
„190,400.000", во позицијата 61 Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите, износот 
„1.670,580.000" се заменува со износот „4.119,580.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„5.899,070.000" се заменува со износот „13.898,070.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 5 (позиции од 58 до 62), изно-
сот „5.899,070.000" се заменува со износот „13.898,070.000". 

6) во Раздел 6. Сојузен суд, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 63 
Средства за лични доходи на работниците, износот 
„3.817,908.000" се заменува со износот „9.845,908.000", во 
позицијата 64 Средства за материјални трошоци, износот 
„1.727,300.000" се заменува со износот „2.727,300.000", во 
позицијата 65 Патни трошоци во странство, износот 
„103,040.000" се заменува со износот „172,040.000", во по-
зицијата бб Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите, износот „1.476,908.000" се заме-
нува со износот „3.594,908.000", во позицијата 67. Издава-
ње на „Збирката на судски одлуки“, износот „63,195.000" 
се заменува со износот „103,195.000", во позицијата 68 
Надмест за користење на градско земјиште, износот 
„285,000.000" се заменува со износот „845,000.000", во по-
зицијата 69 Награди и надомести на судиите - поротници, 
износот „50,985.000" се заменува со износот „56,785.000", 
во позицијата 70 Трошоци во врска со народната одбрана, 
износот „331.000" се заменува со износот „1,831.000", во 
ставката “ Вкупно основна намена 01, износот 
„7.524,667.000" се заменува со износот „17.346,967.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 6 (позиции од 63 до 70), изно-
сот „7.524,667.000" се заменува со износот „17.346,967.000". 

7) Во Раздел 7. Сојузно јавно обвинителство, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 71 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „1.411,056.000" се заменува со износот 
„3.572,056.000", во позицијата 72 Средства за материјални 
трошоци, износот „325,000.000" се заменува со износот 
„825,000.000", во позицијата 74 Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите, износот 
„672,000.000" се заменува со износот „2.056,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„2.413,508.000" се заменува со износот „6.458,508.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 7 (позиции од 71 до 75), износот 
„2.413,508.000" се заменува со износот „6.458,508.000". 

8) Во Раздел 8. Сојузно јавно правобранителство, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 76 Средства за лични доходи на работ-
ниците, износот „1.107,456.000" се заменува со износот 
„2.782,456.000", во позицијата 77 Средства за материјални 
трошоци, износот „196,000.000" се заменува со износот 
„696,000.000", во позицијата 78 Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите, износот 
„209,724.000" се заменува со износот „558,724.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01, износот „1.543,203.000" се 
заменува со износот „4.067,203.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 8 (позиции од 76 до 79а), износот „1.543,203.000" се 
заменува со износот „4.067,203.000". 

9) Во Раздел 9. Сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, Основна намена 01. Средства за рабо-
та на органите на управата, во позицијата 80 Средства за 
лични доходи на работниците, износот „833,196.000" се за-
менува со износот „2.047,196.000", во позицијата 81 Сред-
ства за материјални трошоци, износот „88,500.000" се за-
менува со износот „158,500.000", во позицијата 82 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите, износот „236,904.000" се заменува со износот 
„586,904.000", во ставката Вкупно основна намена 03, изно-
сот „1.158,671.000" се заменува со износот „2.792,671.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 9 (позиции од 80 до 83), изно-
сот „1.158,671.000" се заменува со износот „2.792,671.000". 

10) Во Раздел 10. Сојузен совет за прекршоци, Основ-
на намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 84 Средства за лични доходи на работници-

те, износот „1.677,312.000" се заменува со износот 
„4.342.312.000", во позицијата 85 Средства за материјални 
трошоци, износот „224,000.000" се заменува со износот 
„274,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот „1.906,494.000" се заменува со износот „4.621,494.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 10 (позиции од 84 до 86), из-
носот „1.906,494.000" се заменува со износот 
„4.621,494.000". 

11) Во Раздел 11. Сојузен секретаријат за надворешни 
работи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 87 Средства за лични дохо-
ди на работниците, износот „87.745,164.000" се заменува со 
износот „204.644,397.000", во позицијата 88 'Средства за 
материјални трошоци, износот „13.800,000.000" се замену-
ва со износот „25.800,000.000", во позицијата 91 За потре-
бите на документацијата, износот „2.800,000.000" се заме-
нува со износот „4.800.000.000", во позицијата 92 Трошоци 
за разграничувања со соседните земји и на Комисијата за 
кодификација на меѓународните права, износот 
„102,500.000" се заменува со износот „9.252,500.000", во по-
зицијата 94 Трошоци за учество на домашна делегација на 
Конференцијата за европската безбедност и соработка, из-
носот „270,000.000" се заменува со износот „3.270,000.000", 
во позицијата 95 Експлоатација на опремата за радиовр-
ска износот „358,000.000" се заменува со износот 
„958,000.000", во позицијата 96 Средства за амортизација, 
износот „3.887,566.000 се заменува со износот 
„5.687,566.000", во позицијата 97 Средства за работа на 
дипломатските и конзуларните претставништва во стран-
ство, износот „600.700,000.000" се заменува со износот 
„1,023.700,000.000", во позицијата 98 Придонеси и даноци 
на личните доходи во дипломатските и конзуларните пре-
тставништва во странство, износот „53.170,000.000" се за-
менува со износот „99.170,000.000", во позицијата 99 Заме-
на на патните исправи на југословенските граѓани во 
странство, износот „1.700,000.000" се заменува со износот 
„2.300,000.000", во позицијата 100 Изработка на публика-
ции и документи за надворешната политика, износот 
„26,000.000" се заменува со износот „86,000.000", во пози-
цијата 102 Средства за научноистражувачка работа, изно-
сот „4.800,000.000" се заменува со износот „7.800,000.000", 
во позицијата 103а Трошоци на Центарот за регионална 
активност на МАЛ, во Сплит, износот „280,000.000" се за-
менува со износот „380,000.000", во ставката Вукпно ос-
новна намена Q1, износот „772.120,630.000" се заменува со 
износот „1,390.329,863.000", во Основна намена 06. Други 
општи општествени потреби, во позицијата 104 IX конфе-
ренција на шефовите на државите и владите на неврзаните 
замји во Белград во 1989 година, износот „85.000,000.000" 
се заменува со износот „128.000,000.000". Во ставката 
Вкупно основна намена 06, износот „85.000,000.000" се за-
менува со износот „128.000,000.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 11 (позиции од 87 до 104), износот „857.120,630.000" 
се заменува со износот „1,518.329,863.000". 

12) во Раздел 12. Сојузен секретаријат за внатрешни 
работи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 105 Средства за личните до-
ходи на работниците, износот „158.950.944.000" се замену-
ва со износот ,,342.765,934.000". Во позицијата 106 Сред-
ства за материјални трошоци, износот „16.210.000.000 се 
заменува со износот „31.210,000.000", во позицијата 108 
Средства за определени потреби, износот „28.368,000.000" 
се заменува со износот „38.368.000.000", во позицијата 
108а За потребите на здружениот одред на милицијата на 
територијата на САН Косово, износот „59.542.000.000" се 
заменува со износот „104.542,000.000", во позицијата 113 
Средства за амортизација, износот „1.261,575.000" се заме-
нува со износот „2.061,575.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот „268.871,435.000", се заменува со из-
носот „523.486.425.000", во позицијата 118а Средства за 
одржување на безбедноста на IX конференција на шефови-
те на држави и влади на неврзаните земји во Белград во 
1989 година, износот „20.000,000.000" се заменува со изно-
сот „30.000,000.000", во ставката Вкупно основна намена 
06 износот „20.000,000.000", се заменува со износот 
„40.000,000.000", а во ставката Вкупно Глава 1 износот 
„288.871,435.000" се заменува со износот „563.486.425.000". 

Во Глава 2. Институт за безбедност, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 119 Средства за лични доходи на работниците, из-, 
носот „30.399,660.000" се заменува со износот 
„70.080,439.000", во позицијата 120 Средства за материјал-
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ни трошоци, износот „3.985,000.000" се заменува со изно-
сот „7.985.000.000", во позицијата 121 Средства за опреде-
лени потреби, износот „6.317.340.000" се заменува со изно-
сот „11.317,340.000", во позицијата 122 Школување на кад-
ри, износот „167.500.000" се заменува со износот 
„267.500.000", во позицијата 123 Здравствена превентива, 
осигурување на работниците и еднократна помош според 
член 51 од Законот за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на управата, износот 
„11,000.000" се заменува со износот „16,000.000", во пози-
цијата 124 Селидбени трошоци и испратнина, износот 
„25,200.000" се заменува со износот „40.200.000", во пози-
цијата 125 Надомест за повремени и други работи, изно-
сот „6.980.000" се заменува со износот „10.980.000", во по-
зицијата 127 Трошоци на секторот за школување, стручно 
усовршување, изучување на,историјата на службата за без-
бедност и за работи на библиотеката, износот „42.600.000" 
се заменува со износот „68,600.000", во позицијата 128 
Средства за амортизација, износот „900,000.000" се заме-
нува со износот „1.440,000.000", во позицијата 130. Сред-
ства за трошоци на Институтот за безбедност во врска со 
давањето услуги на службата на безбедност во земјата и 
на трети лица во земјата и во странство, износот 
„3.100,000.000" се заменува со износот „5.100,000.000", во 
позицијата 131 Трошоци во врска со народната одбрана, 
износот „18.240.000" се заменува со износот „28.240.000" 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот 
„45.276,940.000" се заменува со износот „96.657,719.000", во 
ставката Вкупно Глава 2 износот „45.276,940.000" се заме-
нува со износот „96.657,719.000", а во ставката вкупно Раз-
дел 12 (позиции од 105 до 131), износот „334.148,375.000" се 
заменува со износот „660.144,144.000". 

13) во Раздел 14. Сојузен секретаријат за финансии, 
Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 132 Средства 
за лични доходи на работниците, износот „12.775,500.000" 
се заменува со износот „31.230,062.000", во позицијата 135 
Средства за материјални трошоци, износот „816,000.000" 
се заменува со износот „2.316.000.000", во позицијата 136 
Патни трошоци во странство, износот „304.000.000" се за-
менува со износот „1.004,000.000", во позицијата 137 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите, износот „120,000.000" се заменува со износот 
„286,456.000", во позицијата 138 Слободна зона кај 
Сежана, износот „484.000.000" се заменува со износот 
„1.554,650.000", во позицијата 140 Членарини и придонеси 
на меѓународни организации, износот „138.000.000.000" се 
заменува со износот „276.000,000.000", во позицијата 141 
Соработка со меѓународни финансиски организации, из-
носот „5,600.000" се заменува со износот „35.600.000", во 
позицијата 143 За определени потреби, износот 
„47,200.000" се заменува со износот „547,200.000", во пози-
цијата 144 Средства за усогласување на личните доходи во 
органите на федерацијата, износот „788.561,143.000" се за-
менува со износот „2.029.172,460.000", во позицијата 146 
Надомест и провизија на Службата на општественото 
книговодство, износот „985.000.000" се заменува со изно-
сот „1.985,000,000", во позицијата 148 Трошоци во врска со 
народната одбрана, износот: „200.000" се заменува со из-
носот „10,200.000", во ставката Основна намена 01 износот 
„954.814,003.000" се заменува со износот 
„2.356.856,988.000". 

Во Основна намена 04. Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници, во позицијата 149 До-
полнителни средства на Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина, износот „1.155.871.403,000" се заменува со 
износот „2.005.067,258.000", во позицијата 150 Дополни-
телни средства на Социјалистичка Република Македонија, 
износот „526.875,957.000" се заменува со износот 
„913.961.439.000", во позицијата 151 Дополнителни сред-
ства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, из-
носот „1.898.169,744.000" се заменува со износот 
„3.292.717,505.000", во позицијата 152 Дополнителни сред-
ства на Социјалистичка Република Црна Гора, износот 
„442.570,296.000" се заменува со износот „767.717,798.000", 
во позицијата 153а За изградба на станови според ЈУ про-
грама на територијата на САП Косово, износот 
„6.871.100.000" се заменува со износот „11.910,000.000", а 
во ставката Вкупно основна намена 04 износот 
„4,060.050.500.000" се заменува со износот 
„7.021.066.000.000". 

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности, во позицијата 154 Дополнителни 
наменски средства на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на СР Црна Гора за покритие на де-
фицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување, износот „27.488,700.000" се заменува со износот 
„44.957.200.000", во позицијата 155 Средства за бенефици-
рани пензии на воените лица во смисла на одредбите од 
Законот за обврските на федерацијата за пензии на борци-
те, износот „467.012,900.000" се заменува со износот 
„803.225,386.000", во позицијата 156 Средства за валориза-
ција на воените пензии, износот „691.988,700.000" се заме-
нува со износот „1.190.181,692.000", во ћозицијата 157 До-
полнителни наменски средства за покритие на дефицитот 
во Фондот на пензиското осигурување на воените лица, 
износот „1,609.062,200.000" се заменува со износот 
„2.767.456,674.000", во ставката Вкупно основна намена 05 
износот „2.795.552.500.000" се заменува со износот 
„4.805.820,952.000". 

Во Основна намена 06 Други општи општествени по-
треби, во позицијата 158 Надомест за покритие на трошо-
ците на Службата на општественото книговодство за ра-
боти на евиденција, работи на контрола и информативно-
-аналитички работи, износот ^5.649,200.000" се заменува 
со износот „8.767.500.000", а во ставката Вкупно основна 
намена 06 износот „5.649.200.000" се заменува со износот 
„8.767,500000". 

Во Основна намена 07. Средства за резерви на феде-
рацијата, во позицијата 159 Издвојување во постојаната 
резерва на федерацијата, износот „2.800,000.000" се заме-
нува со износот „4.345,600.000", во позицијата 160 Тековна 
буџетска резерва, износот „47.000,000.000" се заменува со 
износот „80.000,000.000", а во ставката Вкупно основна на-
мена 07 износот „49.800,000.000" се заменува со износот 
„84.345,600.000". 

Во Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федерацијата, во 
позицијата 161 Обврски по странски заеми, износот: 
„10.584,000.000" се заменува со износот „211.752,835.000", 
во позицијата 164 Средства за отплата на меѓународните 
кредити за сообраќајници за територијата на СР Црна Го-
ра, износот „56.327,000.000" се заменува со износот 
„85.827,000.000", во позицијата 166 Обврски спрема Народ-
ната банка на Југославија, износот „58.156,500000" се заме-
нува со износот „108.156,500.000", во позицијата 167 Оп-
што зголемување на капиталот на Меѓународната банка 
за обнова и развој, износот „41.083,600.000" се заменува со 
износот „59.435,000.000", во позицијата 168 Средства за от-
плата на меѓународниот кредит за Радио Југославија, из-
носот „23.641,000.000" се заменува со износот 
„25.491,000.000"; по позицијата 168 се додаваат две нови 
позиции, кои гласат: „168а 08-4-2 АФРИКАНСКИ ФОНД 
за развој „2.761,150.000", „1686 08-4-2 Членски влог на 
СФРЈ во Африканската банка за развој „14.340,800.000", 
„168в 08-4-2 Средства на солидарноста на неврзаните зем-
ји и земјите во развој „77.000,000.000", во позицијата 169 
Зголемување на капиталот на меѓународната финансиска 
корпорација (IFC), износот „15.078,500.000" се заменува со 
износот „27.580,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 08 износот „317.635,200.000" се заменува со износот 
„725.108.885.000". 

Во Основна намена 09. Средства за интервенции во 
стопанството и за поттикнување на развојот, во позиција-
та 169а Курсни разлики по определени странски кредити, 
износот „2.712,400,000.000" се заменува со износот 
„4.516.400,000.000", во позицијата 1696 Основачки влог на 
федерацијата во ЈУБМЕС, износот „137.500,000.000" се за-
менува со износот „158,500.000.000", во позицијата 169в 
Регрес на каматата по точка 6 од ОД за развој на САП Ко-
сово, износот „7.500,000.000" се заменува со износот 
„30.000.000.000", во позицијата 169г Средства за покритие 
на курсните разлики на каматата и другите трошоци на-
станати по основ на увозот на нафта и југословенскиот на-
фтовод, износот „655.000.000.000" се заменува со износот 
„990.800.000.000", во позицијата 169д Камати по депонира-
ни девизни штедења кај НБЈ, износот „1.439.900,000.000", 
во ставката Вкупно основна намена 09, износот 
„4.952.300,000.000" се заменува со износот 
„24.805.700.000.000", а во ставката Вкупно Глава 1 износот 
;3.135.801,403.000" се заменува ' со износот 
„39,447.665,925.000". 
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во Глава 2. Сојузен девизен иснпекторат, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 170 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „7.800,000.000" се заменува со износот 
„21.655,996.000", во позицијата 171 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „2.718,000.000" се заменува со изно-
сот „4.718.000.000", во позицијата 172 Патни трошоци во 
странство, износот „290,000.000" се заменува со износот 
„540,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот „10.808,100.000" се заменува со износот 
„26.914,096.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот 
„10.808,100.000" се заменува со износот „26.914,096.000", а 
во ставката Раздел 13 (позиции од 132 до 173) износот 
„13.146.609,503.000" се заменува со износот 
„39,474.580,021.000". 

14) Во Раздел 14. Сојузен секретаријат за економски 
односи со странство, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 174 Средства 
за лични доходи на работниците, износот „17.343.618.000" 
се заменува со износот „37.655,902.000", во позицијата 175 
Средства за материјални трошоци, износот 
„1.057,249.000" се заменува со износот „3.057,249.000", во 
позицијата 176 Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите, износот „118.476.000" се заме-
нува со износот „301,085.000", во позицијата 177 Трошоци 
на странски и домашни делегации, износот „939,129.000" 
се заменува со износот „1.939,429.000", во ставката Вкупно 
основна намена 01 износот „19.474,495.000" се заменува со 
износот „42.958,345.000". Основна намена 09 Средства за 
интервенции во стопанството и поттикнување на развојот, 
во позицијата 179а Враќање на царините и другите увозни 
давачки, износот „1.664.100,000.000" се заменува со изно-
сот „3,516.500,000.000", во позицијата 1796 Средства за оп-
шта стопанска и туристичка пропаганда, износот 
„73.300,000.000" се заменува со износот „85.300,000.000" се 
заменува со износот „3,601.800.000.000", а во ставката 
Вкупно Раздел 14 (позиции од 174 до 1796), износот 
„1.756.874,495.000" се заменува со износот 
„3.644.758,345.000". 

15) во Раздел 18. Сојузен секретаријат за земјодел-
ство, Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 244 Средства за лични доходи 
на работниците, износот „10.926,948.000" се заменува со 
износот „35.508,024.000", во позицијата 245 Средства за 
материјални трошоци, износот „1.640.000.000", се замену-
ва со износот „5.840,000.000", во позицијата 246 Средства 
за лични доходи и други лични примања на функционери-
те, износот „185,292.000", се заменува со износот 
„360,507.000", во позицијата 248 Трошоци за меѓународна 
соработка во земјоделството и шумарството, износот 
„59,000.000", се заменува со износот „159,000.000", во пози-
цијата 251 Трошоци за одржување и користење на авиони 
за гасење на шумски пожари, износот „67,486,000.000", се 
заменува со износот „134.486,000.000", во позицијата 252 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за сора-
ботка со Организацијата на обединетите нации за исхрана 
и земјоделство (ФАО), износот „33,198.000", се заменува 
со износот „93,198.000", во позицијата 253 Придонес на 
светската програма за / храна (WEP), износот 
„1.480,580.000", се заменува со износот „2.980,580.000", во 
,позицијата 254 Трошоци за спроведување на декларација-
та за соработка на подунавските земји за водостопанските 
прашања на Дунав, посебно заштитата на неговите води 
од загадување, износот „14,000.000", се заменува со изно-
сот „30,000.000", во позицијата 255. Трошоци за извршува-
ње на обврските што произлегуваат од Спогодбата за за-
штита на водите на реката Тиса и нејзините притоки од 
загадување во 1989 година, износот „7,800.000", се замену-
ва со износот „19,800.000", во позицијата 256 Трошоци на 
Југословенската комисија за заштита од загадување на мо-
рето и водите на внатрешните водни патишта во 1989 го-
дина, износот „31,500.000^ се заменува со износот 
„60,500.000", во позицијата 258 Трошоци во врска со на-
родната одбрана, износот „3,000.000", се заменува со изно-
сот „5,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот „82.032,218.000", се заменува со износот 
„179.707,509.000". Основна намена 09 Средства за интер-
венции во стопанството и поттикнување на развојот, во 
позицијата 258а Регрес за вештачки ѓубрива, средства за 
заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, изно-
сот „1.033.700,000.000", се заменува со износот 
„1,203.300,000.000", во позицијата 2586 Регресирање на ка-

матите на кредитите во рамките на селективната програ-
ма во земјоделството, износот „2,114.300,000.000", се заме-
нува со износот „2,461.000,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 09 износот „3.148,000.000.000", се заменува 
со износот „3,664.300,000.000", а во ставката Вкупно Раз-
дел 18 (позиции од 245 до 258), износот „3,230.032,218.000", 
се заменува со износот „3,844.007,509.000"; 

16) во Раздел 19. Сојузен секретаријат за сообраќај и 
врски, Глава 1. Комитет, Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 259 Сред-
ства за лични доходи на работниците, износот 
„5.768,652.000", се заменува со износот „14.377,П0.000", во 
позицијата 260 Средства за материјални трошоци, изно-
сот „728,000.000", се заменува со износот „1.928,000.000", 
во позицијата 261 Патни трошоци во странство, износот 
„409,000.000", се заменува со износот „699,000.000", во по-
зицијата 263 Надомест за работа на членови на комисии и 
на надворешни соработници, износот „2,902.000", се заме-
нува со износот „6,902.000", во позицијата 267 Трошоци за 
безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај, изно-
сот „4.780,000.000", се заменува со износот „8.080,000.000", 
во позицијата 268 Трошоци за безбедност на пловидбата 
во речниот сообраќај, износот „20.000,000.000", се замену-
ва со износот „32.000,000.000", во позицијата 270 Средства 
за работа на Геомагнетскиот институт на работи од инте-
рес за федерацијата, износот „2.975,000.000", се заменува 
со износот „5.875,000.000", во позицијата 271 Средствас за 
покритие на обврските за неовластено возење во патнич-
киот сообраќај, износот „8.300,000.000", се заменува со из-
носот „13.300,000.000", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот „43.287,758.000", се заменува со износот 
„76.590,276.000". Основна намена 09 Средства за интервен-
ции во стопанството и поттикнување на развојот, во пози-
цијата 271 а Средства за покритие на трошоците на сооб-
раќајот на пругата Титоград-Божај, износот 
„11.800,000.000", се заменува со износот „13.700,000.000", 
во ставката Вкупно основна намена 09 износот 
„11.800,000.000", се заменува со износот „13.700,000.000", а 
во ставката Вкупно Глава 1 износот „55.087,758.000", се за-
менува со износот „90.290,276.000". 

Во Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 272 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „110.888,568.000", се заменува со изно-
сот „282.534,285.000", во позицијата 273 Средства за мате-
ријални трошоци, износот „ 14.800,000.000", се заменува со 
износот „28.800,000.000", во позицијата 274 Патни трошо-
ци во странство, износот „66,480.000", се заменува со изно-
сот „106,480.000", во позицијата 275 Трошоци на погонот, 
износот ^35.074,700.000", се заменува со износот 
„55.074,700.000", во позицијата 276 Надомест за работа но-
ќе и во денови на државните празници, износот 
„6.100,000.000", се заменува со износот „6.760,000.000", во 
позицијата 278 Средства за амортизација, износот 
„2.902,074.000", се заменува со износот „3.329,266.000", во 
позицијата 279 Трошоци што се плаќаат според воените 
прописи, износот „667,800.000", се заменува со износот 
„1.667,800.000", во позицијата 280 Школување на кадри, из-
носот „565,300.000", се заменува со износот „905,300.000", 
во позицијата 281 Трошоци за реамбулација на воздухоп-
ловните билети, износот „52,600.000", се заменува со изно-
сот „83,600.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот „171.119,747.000", се заменува со износот 
„379.263,656.000". Основна намена 06. Други општествени 
потреби. Во позицијата 282а Средства за финансирање на 
системот на контрола на летањето на аеродромите Бел-
град и Батајница, износот „60.000,000.000", се заменува со 
износот „114.544,091.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 06 износот „60.000,000.000", се заменува со износот 
„114.544,091.000", а во ставката Вкупно Глава 2 износот 
„231.119,747.000", се заменува со износот „493.807,747.000". 

Во Глава 3. Сојузна управа за радиоврска Основна 
намена 01. Средствава работа на органите на управата, во 
позицијата 283 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „5.506,764.000", се заменува со износот 
„13.687,905.000", во позицијата 284 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „1.120,000.000", се заменува со изно-
сот „1820,ООО.ООО“, во позицијата 285 Патни трошоци во 
странство, износот „78,960.000", се заменува со износот 
„150,960.000", во позицијата 286 Надомест за ноќна рабо-
та, износот „2,328.000", се заменува со износот „5,328.000", 
во позицијата 287 Обврска спрема Меѓународна Унија за 
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телекомуникации и други плаќања, износот „23,500.000", 
се заменува со износот „33,500.000", во позицијата 288 
Трошоци во врска со народната одбрана, износот 
„487.000", се заменува со износот „1,487.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот „6.732,039.000", се заме-
нува со износот „15.699,180.000", во ставката Вкупно Гла-
ва 3 износот „6.732,039.000", се заменува со износот 
„15.699,180.000". 

Во Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 289 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „3.832,752.000", се заменува со износот 
„9.847,935.000", во позицијата 290 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „1.0/4,800.000", се заменува со изно-
сот „3.574,800.000", во позицијата 291 Патни трошоци во 
странство, износот „34,800.000", се заменува со износот 
„334,800.000", во позицијата 292 Надомест за работа ноќе 
и во денови на државните празници, износот „1,605.000", 
се заменува со износот „4,605.000", во позицијата 293 Рабо-
ти во врска со народната одбрана, износот „70.000'\ се за-
менува со износот „370.000", во ставката Вкупно основна 
чнамена 01 износот „4.944,027.000", се заменува со износот 
„13.762,510.000". По зборовите: „Вкупно основна намена 
01 се додава нова основна намена која гласи: „Основна на-
мена 06. Други општоопштествени потреби“. По позиција-
та 293 се додава нова позиција 293а која гласи: „293а. 06-12 
Средства за финансирање на програмата за модернизаци-
ја „1.628,590.000". Вкупно основна намена 06 
„1.628,590.000", во ставката Вкупно Глава 4 износот 
„4.944,027.000", се заменува со износот „15.391^100.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 19 (позиции од 259 до 293а) из-
носот „297.883,571.000", се заменува со износот 
„615.188,303.000"; 

17) во Раздел 24. Сојузна управа за царини, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 353 Средства за личнц доходи на работниците, 
износот „261.407,424.000", се заменува со износот 
„681.745,424.000", во позицијата 354 Средства за матери-
јални трошоци, износот „55.300,000,000", се заменува со 
износот „108.300,000.000", во позицијата 355 Патни трошо-
ци во странство, износот „16,200.000", се заменува со изно-
сот „196,200.000", во позицијата 356 Надомест за работа 
подолга од полното работно време, износот „200,000.000", 
се заменува со износот „1.200,000.000", во позицијата 357 
Награда за откривање на царински прекршоци, износот 
„162,000.000", се заменува со износот „322,000.000", во по-
зицијата 358 Средства за амортизација, износот 
„3.000,000.000", се заменува со износот „3.750,000.000", во 
позицијата 358а Средства за купување службени станови, 
износот „3.000,000.000'% се заменува со износот 
„5.000,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот „323.099,624.000", се заменува со износот 
„800.527,624.000", по зборовите Вкупно основна намена 01 
се додава нов основна намена која гласи: „Основна наме-
на 09. Средства за интервенции во стопанството и поттик-
нување на развојот“, по позицијата 358а се додава нова по-
зиција која гласи: 3586 09-5-1 Изградбата на граничниот 
премин Караванки 103.700,000.000 Основна намена 09 
Средства за интервенции во стопанството и поттикнување 
на развојот“, а во ставката Вкупно Раздел 24 (позиции од 
353 до 359) износот „ 323.099,624.000", се заменува со изно-
сот „904.227,624.000"; 

18) во ,Раздел 26. Сојузен завод за статистика, Основ-
на намена Q1. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 368 Средства за лични доходи на работни-
ците, износот „29.520,072.000", се заменува со износот 
„65.642,238.000", во позицијата 369 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „4.800,000.000", се заменува со изно-
сот „7.800,000.000", во позицијата 370 Патни трошоци во 
странство, износот „94,375.000", се заменува со износот 
„444,375.000", во позицијата 371 Закупи - лизинг на маши-
ни за автоматска обработка на податоци, износот 
„7.397,164.000", се заменува со износот „10.397,164.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот 
„42.033,368.000", се заменува со износот „84.505,534.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 26 (позиции од 368 до 3744) из-
носот „42.033,368.000", се заменува со износот 
„84.505,534.000"; 

19) во Раздел 27. Сојузен завод за меѓународна науч-
на, просветно-културна и техничка соработка, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 375 Средства за лични доходи на работниците, 

износот „8.440,332.000", се заменува со износот 
„18.512,332.000", во позицијата 376 Средствата за матери-
јални трошоци, износот „766,000.000", се заменува со изно-
сот „ 1.216,000.000", во позицијата 377 Придонес за пре-
тставништвото на ООН во Југославија, износот 
„315,000.000", се заменува со износот „1.437,000.000", во 
позицијата 378 Трошоци за работа на Југословенската ко-
мисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура 
(УНЕСКО), износот „230,000.000", се заменува со износот 
„570,000.000", во позицијата 379 Средства за работа на Ев-
ропскиот центар за мир и развој, износот „79,000.000", се 
заменува со износот „129,000.000", во позицијата 380 Тро-
шоци за редовно школување, специјализација и студиски 
престој на странски граѓани во Југославија, износот 
„5.659,000.000", се заменува со износот „6.659,000.000", во 
позицијата 381 Трошоци за подготовка за заминување на 
стручњаци, партиципации во платите на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето на центарот за 
обука на кадри во земјите во развој, износот „734,000.000", 
во позицијата .000", се заменува со износот „934,000.000", 
во позицијата 383 Трошоци за културно-просветна сора-
ботка со земјите во развој, износот „577,000.000", се заме-
нува со износот „677,000.000", во позицијата 385 Меѓуна-
родни преговори и заседанија на мешовитите комисии -
патни трошоци во земјата и4 во странство, износот 
„534,000.000", се заменува со износот „684,000.000", во по-
зицијата 386 Надомест за вршење на определени работи 
од надлежност на федерацијата од страна на Југословен-
скиот библиографски институт, износот „359,000.000", се 
заменува со износот „859,000.000", во позицијата 387 Цен-
тар за насочување и организација на меѓународната сора-
ботка на неврзаните земји на подрачјето на науката и тех-
нологијата, износот „174,000.000", се заменува со износот 
„294,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот „17.923,842.000", ^ се заменува со износот 
„32.027,842.000'\ а во ставката Вкупно Раздел 27 (позиции 
од 375 до 388) износот „17.923,842.000", се заменува со из-
носот „32.027,842.000". 

20) Во Раздел 28. Сојузен хидрометеоролошки завод, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 389 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „12.442,932.000" се заменува со изно-
сот „30.916,566.000", во позицијата 390 Средства за мате-
ријални трошоци, износот „4.215,000.000' се заменува со 
износот „10,215.000.000", во позицијата 391 Патни трошо-
ци во странство, износот „74,000.000" се заменува со изно-
сот „194,000.000", во позицијата 392 Надомест за работа во 
недела, ноќе и во денови на државните празници, износот 
„308,500.00(Ј" се заменува со износот „398,500.000", во по-
зицијата 394 Печатење на Годишниот на атласот на кли-
мата и други стручни публикации, износот '„366,800.000" 
се заменува со износот „516,800.000", во позицијата 395 
Финансирање на меѓународните програми по посебни од-
луки на СИС („Fierza", „Alpeks", „Hams", „Етер“, „Med-
-pol" и „Vituki"), износот „289,700.000" се заменува со из-
носот „589,700.000'\ во позицијата 397 Трошоци за следе-
ње на загадувањето на реката Сава со минерални масла, 
износот „62,175.000" се заменува со износот „87,175.000", 
во позицијата 398 Трошоци во врска со народната одбра-
на, износот „936.000" се заменува со износот „7.436.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот 
„17.776,281.000" се заменува со износот „42.941,415,000". 
По зборовите: „Вкупно основна намена 01" се додава нова 
основна намена која гласи: „Основна намена 06. Други оп-
шти општествени потреби. По позицијата 398 се додава 
нова позиција 398а која гласи: „398а 06-12 Средства за фи-
нансирање на програмата за модернизација 4.427,400.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 28 (позиции од 389 до 398) Из-
носот „17.776,281.000" се ѕ заменува со износот 
„47.368,815.ООО“-

21) Во Раздел 29. Сојузен геолошки завод, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 399 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „1.021,920.000" се заменува со износот 
„2.513,439.000", во позицијата 400 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „100,700.000" се заменува со износот 
„190,700.000", во позицијата 401 Трошоци за изработка и 
печатење на комплексна геолошка карта на Југославија, 
износот „354,600.000" се заменува со износот 
„754,600.000", во позицијата 402 Печатење на нови карти, 
износот „198,500.000" се заменува со износот 
„298,500.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
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сот „1.675,720.000" се заменува со износот „3.757,239.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции од 399 до 402) из-

' носот „1.675,720.000" се заменува со износот: 
„3.757,239.000". 

22) Во Раздел 30. Архив на Југославија, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 403 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „4.004,436.000" се заменува со износот 
„9.252,193.000", во позицијата 404 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „372,000.000" се заменува со износот 
„1.472,000.000", во позицијата 405 Патни трошоци во 
странство, износот „101,400.000" се заменува со износот 
„251,400.000", во позицијата 406 Трошоци за заштита на 
архивската граѓа во случај на војна, износот „70,000.000" 
се заменува со износот „160,000.000", во позицијата 407 

'Трошоци за издавачка дејност, износот „54,066,000" се за-
менува со износот „94,066.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот „4.601,902.000" се заменува со изно-
сот „11.229,659.000", а во ставката Вкупно Раздел 30. (пози-
ции од 403 до 407), износот „4.601,902.000" се заменува со 
износот „11.229,659.000". 

23) Во Раздел 31. Сервис за давање услуги за потреби-
те на репрезентацијата на сојузните органи, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 408 Средства за лични доходи на работниците 
износот „11.049,300.000" се заменува со износот 
„27.175,590.000", во позицијата 409 Материјални трошоци 
и трошоци за одржување на објектите и опремата, износот 
„3.418,000.000" се заменува со износот „5.918,000.000", во 
позицијата 410 Надомест за надворешни соработници, из-
носот „14,000.000" се заменува со износот „214,000.000", во 
позицијата 411 Трошоци за експлоатација и одржување на 
специјалниот воз, износот „1.687,000.000" се заменува со 
износот „2,487,000.000", во позицијата 412 Трошоци во 
врска со народната одбрана, износот „3,000.000" се заме-
нува со износот „9,000.000", во позицијата 413 Работа по-
длога од полното работно време, износот „2.100,000.000" 
се заменува со износот „5.100,000.000", во ставката Вкупно 
основна намена 01 износот „18.271,300.000" се заменува со 
износот „40.903,590.000", а во ставката Вкупно Раздел 31 
(позиции од 408 до 413), износот „18.271,300.000" се заме-
нува со износот „40,903,590.000". 

24) Во Раздел 32. Сервис за давање услуги на општес-
твена исхрана за потребите на работниците на сојузните 
органи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 414 Средства за лични дохо-
ди на работниците, износот „13.975,584.000" се заменува со 
износот „35.029,033.000", во позицијата 415 Материјални 
трошоци и трошоци за одржување на објектите и опрема-
та, износоот „1.990,000.000" се заменува со износот 
„4.390,000.000", во позицијата 416 Трошоци во врска со на-
родната одбрана, износот „700.000" се заменува со изно-
сот „3,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот „15.966,284.000" се заменува со износот 
„39.422,033.000", а во ставката Вкупно Раздел 32 (позиции 
од 414 до 416), износот „15.966,284.000" се заменува со из-
носот „39.422,033.000". 

25) Во Раздел 33. Сервис за финаксиско-материјални 
работи на сојузните органи и сојузните организации, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 417 Средства за лични доходи, износот 
„9.604,404.000" се заменува со износот „23.185,171.000", во 
позицијата 418 Средства за материјални трошоци, изно-
сот „605,000.000" се заменува со износот „1.605,000.000", во 
позицијата 419 Средства за репродукционен материјал и 
резервни делови, износот „509,900.000" се заменува со из-
носот „1.009,900.000", во позицијата 420 Надомест за над-
ворешни соработници, износот „1,263.000" се заменува со 
износот „2,063.000", во позицијата 421 Надомест за работа 
подлога од полното работно време, износот „52,500.000" 
се заменува со износот „102,500.000", во ставката Вкупно 
основна намена 01 износот „10.773,067.000" се заменува со 
износот „25.904,634.000", а во ставката Вкупно Раздел 33 
(позиции од 417 до 421) износот „10.773,067.000" се замену-
ва со износот „25.904,634.000". 

26) Во Раздел 34. Авиосервис на сојузните органи, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 422. Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „3.233,964.000" се заменува со износот 
„8.041,014.000", во позицијата 423 Материјални трошоци и 
трошоци за објекти и опрема, износот „15.200,000.000" се 
заменува со износот „30.200,000.000", во позицијата 424 

Средства -на име прекувремена работа, износот 
„120,000.000" се заменува со износот „1.620,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот 
„18.554,198.000" се заменува со износот „39.861,248.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 34 (позиции од 422 до 425), из-
носот „18.554,198.000" се заменува со износот 
„39.861,248.000". 

27) Во Раздел 35. Сервис за биротехнички работи на 
сојузните органи на управата и сојузните организации, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 426 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „15.288,096.000" се заменува' со изно-
сот „33.728,010.000", во позицијата 427 Средства за мате-
ријални трошоци на Сервисот, износот „1.629^000.000" се 
заменува со износот „4.629,000.000", во позицијата 428 
Трошоци за франкирање на пошта, печатење и преписи на 
материјали и набавка на канцелариски и друг потрошен 
материјал за сојузните органи, износот „5.724,000.000" се 
заменува со износот „7.524.000.000", во позицијата 429 
Надомест за работа подолга од полното работно време, 
износот „314,000.000" се заменува со износот 
„464,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот „22.955,096.000? се заменува со износот 
„46.345,010.000", а во ставката Вкупно Раздел 35 (позиции 
од 426 до 429) износот „22.955,096.000" се заменува со из-
носот „46.345,010.000". 

. 28) Во Раздел 36. Управа на деловните згради на со-
јузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 430 Средства за лич-
ни доходи на работниците, износот „34.582,464.000" се за-
менува со износот „85.773,050.000", во позицијата 431 
Средства за материјални трошоци, износот 
„2.281,000.000" се заменува со износот 8.281,000.000", во 
позицијата 432 Трошоци за греење, електрична енергија, 
вода и други услуги, износот „36.136,734.000" се заменува 
со износот се заменува со износот „64.136,734.000", во по-
зицијата 433 Трошоци во врска со одржувањето и користе-
њето на зградите и опремата, износот „12.974,000.000" се 
заменува со износот „16.974,000.000", во позицијата 434 
Придонес за користење на градежно земјиште, износот 
„4.755,279.000" се заменува со износот „5.755,279.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„92.101,927.000" се заменува со износот „182.292,513.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 36 (позиции од 430 до 436), из-
носот „92.101,927.000" се заменува со износот 
„182.292,513.000". 

29) Во Раздел 37. Автосервис на сојузните органи, Ос-
новна амена 01. Средства за работа на органите на управа-
та, во позицијата 437 Средства за лични доходи на работ-
ниците, износот „11.061,108.000" се заменува со износот 
„27.276,942.000", во позицијата 438 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „300,000.000" се заменува со износот 
„1.400,000.000", во позцијата 439 Надомести за про-
должена работа, износот „1,275,162..ООО“ се заменува со из-
носот „3.775,162,000", во позцијата 440 Набавка на резер-
вни делеви и трошоци за други намени, износот 
„6.607,621.000" се заменува со износот 9.807,621.000", во 
позицијата 441 Набавка на транспротни средства за потре-
бите на народната одбрна, износот „123,317.000" се заме-
нува со износот „223,317.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот „19.367,208.000" се заменува со износот 
„42.483,042.000", а во ставката Вкупно Раздел 37 (позиции 
од 437 до 441), износот „19.367,208.000" се заменува со из-
носот „42.483,042.000". 

30) Во Раздел 38. Преведувачка служба на сојузните 
органи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 442 Средства за лични дохо-
ди на работниците, износот „11.910,864.000" се заменува со 
износот „30.339,523.000", во позицијата 443 Средства за 
материјални трошоци, износот „672,000.000" се заменува 
со износот „2.172,000.000", во позицијата 445 Надомест на 
надворешни соработници, износот „123,800.000" се заме-
нува со износот „323,800.000", во позцијата 446 Надомест 
за работата подолга од полното работно време, износот' 
„19,500.000" се заменува со износот „29,500.000", во ставка-
та Вкупно основна намена 01, износот „12.730,594.000" се 
заменува ср износот „32.869,253.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 38 (позиции од 442 до 448), износот „12.730,594.000" 
се заменува со износот „32.869,253,000". 

31) Во Раздел 39. Дополнителни средства на општес-
твено-политичките и општествените организации, Основ-
на намена 06 Други општи општествени потреби на оп-
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штествено-политичките организации, во позицијата 452 
Финансирање на Програмата за работа на Сојузната кон-
ференција, износот „20.890,000.000" се заменува со износот 
„49.190,000.000", во позицијата 453 Средства за центарот 
„Едвард Кардељ“, износот „495,000.000" се заменува со из-
носот „1.470.000.000", во позицијата 454 Дотација на вес-
никот „Борба“ износот „17.440,000.000" се заменува со из-
носот „31.440,000.000", во позцијата 455 Финансирање на 
програмата за развој на весникот „Борба“, износот 
„1.731,000.000" се заменува со износот „26.185,900.000", во 
позицијата 456 Финансирање на Програмата за работа на 
Советот на СК на ССРНЈ за заштита и унапредување на 
човековата средина, износот „735,000.000" се заменува со 
износот „2.135,000.000", во позцијата 457 Конференција за 
развој на месните заедници, износот „440,000.000" се заме-
нува со износот „1.740,000.000", во позцијата 458 Финанси-
рање на Прогамата за работа на Конференцијата, износот 
„12.676,000.000" се заменува со износот „28.676,000.000", во 
позицијата 466 Финансирање на меѓународните активности 
на колективните членови на ССМЈ, износот „170,000.000" 
се заменува со износот „520,000.000", во позицијата 461 
Дотација на весникот „Младост“, износот „2.107,000.000" 
се заменува со износот „8.782,000.000", во позицијата 465 
Издавачка дејност на Претседателството (ЦИДИД), изно-
сот „102,000.000" се заменува со износот „202,000.000", во 
позицијата 466 Финансирање на Програмата за работа на 
Сојузот, износот „4.474,000:000" се заменува со износот 
„10.074,000.000", во позицијата 467 Дотација на весникот 
„4. јули“, износот „1.704,000.000" се заменува со износот 
„7.704,000.000", во позицијата 468 Финансирање на Про-
грамата за работа на Претседателството, износот 
„2.782,000.000" се заменува со износот „7.655,000.000", во 
позицијата 469 Служба за потраги, износот „20,000.000" се 
заменува со износот „40.000.000", во позицијата 470 Члена-
рина на Лигата, МКЦК, износот „537,000.000" се заменува 
со износот „837,000.000", во позицијата 473 Финансирање 
на Програмата за работа на Лигата, износот „522,000.000" 
се заменува со износот „1.393,00.000", во позицијата 475 
Финансирање на Програмата за работа на Сојузот, изно-
сот: „1.472,000.000" се заменува со износот „3.672,000.000", 
во позицијата 476 Трошоци на подрачјето на физичката 
култура на Југославија, износот „16.188,200.000" се замену-
ва со износот „35.688,098.000", во позцијата 478 Трошоци 
за меѓународна соработка во областа на техничката култу-
ра на Југославија, износот „305.000.000" се заменува со из-
носот „805,000.000", во позицијата 479 За активноста на 
Сојузот, износот „214.000.000" се заменува со износот 
„514,000.000", во ставката Вкупно основна намена 06, изно-
сот „94.613.565.000" се заменува со износот 
„228.332,363.000", а во ставката Вкупно Раздел 39 (позиции 
од 449 до 479), износот „94.613,565.000" се заменува со из-
носот „228.332,363.000". 

32) Во Раздел 40. Сојузен секретаријат за правосуд-
ство и управа, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 480 Средства за лични доходи на работниците, износот 
„3.085,461.000" се заменува со износот „8.212,461.000", во 
позицијата 481 Средства за материјални трошоци, изно-
сот „438,474.000" се заменува со износот „778,474.000", во 
позицијата 482 Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите, износот „84,384.000" се заме-

1 нува со износот „250,384.000", во позицијата 483 Трошоци 
за екстрадиција, износот „30,000.000" се заменува со изно-
сот „60,000.000", во позицијата 484 Средства за амортиза-
ција, износот „12.279,802.000" се заменува со износот 
„19.329,316.000", во позицијата 485 Средства за купување 
на станови, износот „15.500,000.000" се заменува со изно-
сот „42.500,000.000", во позцијата 486 Средства за опреде-
лени потреби, износот „3.675,000.000" се заменува со изно-
сот „6.275,000.000", во ставката Вкупно оснбвна намена 01, 
износот „35.093,249.000" се заменува со износот 
„77.405,763.000", Основна намена 06 Други општи општес-
твени потреби, во позицијата 488 Средства за финансира-
ње на програмата за техничко-технолошка модернизација 
на сојузните органи, износот „84^986,000.000" се заменува 
со износот „173.020,000.000", во позицијата 488а Изградба 
на авиоплатформа и ВИП салон на Аеродромот Сурчин и 
изградба на авиоплатформа на Аеродромот Батајница из-
носот „30.000,000.000" се заменува со износот 
„46.500,000.000", во ставката Вкупно основна намена 06, 
износот „114.986,000.000" се заменува со износот 
„219.520,000.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот 

„150.079,249.000" се заменува со износот „296.925,763.000". 
Во Глава 2. Завод за унапредување на управата, Ос-

новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 489 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот „733,059.000" се заменува со износот 
„2.387,059.000" во позицијата 490 Средства за материјални 
трошоци, износот „55,000.000" се заменува со износот 
„215,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот „788,759.000" се заменува со износот „2.602,759.000", а 
во ставката Вкупно Глава 2, износот „788,759.000" се заме-
нува со износот „2.602,759.000". 

Во Глава 3. Финансирање на програмите за работа на 
самостојните институции и организации, Основна намена 
01 Средства за работа на органите на управата, во позици-
јата 492 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право, износот „83,400.000" 
се заменува со износот „265,400.00", во позицијата 493 
Надомест на здравствените установи за давање на услуги 
на работниците во сојузните органи, износот „74,400.000" 
се заменува со износот „274,400.000", во позицијата 494 
Средства за извршување на Програмата за работа на Му-
зејот на револуцијата на народите и народностите, изно-
сот „1.532,239.000" се заменува со износот „3.832,239.000", 
во позицијата 495 Средства на Наградата на АВНОЈ, изно-
сот „109,250.000" се заменува со износот „509.650.000", во 
позацијата 496 Фонд за унапредување на ликовната умет-
ност „Моша Пијаде“, износот „108,500.000" се заменува со 
износот „608,500.000", во ставката Вкупно основна намена 
01, износот „1.917,889.000" се заменува со износот 
„5.500,289.000", во ставката Вкупно Глава 3, износот 
„1.917,889.000" се заменува со износот „5,500.289.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 40 (позиции од 480 до 498), изно-
сот „152.785,897.000" се заменува со износот 
„305.028.811.000". 

33) Во Раздел 41. Сојузен секретаријат за развој, Гла-
ва 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 499 Средства за 
личнни доходи на работниците, износот „1.327,356.000" се 
заменува со износот „4.065,356.000", во позицијата 500 
Средства за материјални трошоци, износот „331,475.000" 
се заменува со износот „511,475.000", во позицијата 501 
Патни трошоци во странство, износот „29,500.000" се за-
менува со износот „94,500.000", во позицијата 502 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите, износот „104,536.000" се заменува со износот 
„277,561.000", во позицијата 503 Средства за финансирање 
на научноистражувачките проекти и научноистражувачки-
те студии, износот „40.000,000.000" се заменува со износот 
„130.000,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот „41,792,867.000" се заменува со износот 
„134.948,892.000", Основна намена 09. Средства за интер-
венции цо стопанството и поттикнување на развојот, во 
позицијата 504 Средства за поттикнување на технолошки-
от развој на Југославија, износот „544.200,000.000" се заме-
нува со износот „603.738,700.000", во ставката Вкупно Ос-
новна намена 09, износот „544.200,000.000" се заменува со 
износот „603.738,700.000", во ставката Вкупно Глава 1, из-
носот „585.992,867.000" се заменува со износот 
„738.687.000". 

Во Глава 2. Сојузен завод за општествено планирање, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 505 Средства за лични доходи на par 
ботниците, износот „7.385,374.000" се заменува со износот 
„21.857,374.000", во позицијата 506 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „694,620.000" се заменува со износот 
„1.394,620.000", во позицијата 507 Патни трошоци во 
странство, износот „42,078.000" се заменува со износот 
„72,078.000", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот „8.171,342.000" се заменува со износот „23.373,342.000" 
а во ставката Вкупно Глава 2, износот „8.171,342.000" се 
заменува со износот „23.373^342.000". 

Во Глава 3. Сојузен завод за информатика, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 512 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „2.515,122.000" се заменува со износот 
„8.732,122.000", во позицијата 513 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „564,625.000" се заменува со износот 
„1.063,625.000", во позицијата 515 Средства за работа на 
електронскиот сметач, износот „400,000.000" се заменува 
со износот „780,000.000", во ставката Вкупно Основна на-
мена 01, износот „3.480,647.000" се заменува со износот 
„10.577,647.000", а во ставката Вкупно Глава 3, износот 
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„3.480,647.000" се заменува со износот „10.577,647.000". 
Во Глава 4. Сојузен завод за патенти, Основна наме-

на 01. Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 516, Средства за лични доходи на работниците, 
износот „6.303.888.000" се заменува со износот 
„18.768,888.000", во позицијата 517 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „1.267,250.000" се заменува со изно-
сот „1.767,250.000", во позицијата 518 Патни трошоци во 
странство, износот „1,400.000" се заменува со износот 
„26,400.000", во позицијата 519 Трошоци на информацио-
ниот систем, меѓународни обврски спрема Патентниот за-
вод во Виена, износот „509,500.000" се заменува со износот 
„1.469,500.000", во ставката Вкупно Основна намена 01, из-
носот „8.082,125.000" се заменува со износот 
„22.032,125.009", во ставката Вкупно Глава 4, износот 
„8.082,125.000" се заменува со износот „22.032,125.000", а 
во Раздел 4!, износот „605.726,981.000" се заменува со из-
носот „794.670,706.000". 

34) Во Раздел 42 Сојузен секретаријат за трговија, 
Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 521. Средства 
за лични доходи на работниците, износот „4.870,134.000" 
се заменува со износот „12.549,744.000", во позицијата 522 
Средства за материјални трошоци, износот „403,848.000" 
се заменува со износот „963,848.000", во позицијата 523 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите, износот „42.390.000" се заменува со износот 
„201,747.000", во позицијата 523а Средства за стручна со-
работка со институциите од областа на пазарот од земјата 
и странство, износот „30,000.000" се заменува со износот 
„50,000.000". Во позицијата 524 Трошоци во врска со на-
родната одбрана, износот „212.000" се заменува со изно-
сот „412.000", во ставката Вкупно основна намена 01, из-
носот „5.376,584.000" се заменува со износот 
„13.795,751.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот 
„11.876,584.000" се заменува со износот „20.295,751.000". 

Во Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 525 Средства за лични доходи на работниците, 
износот „3.301,848.000" се заменува со износот 
„12.501,543.000", во позицијата 526 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „611.250.000" се заменува со износот 
„2.211,250.000", во позицијата 528 Надомест за про-
должена работа и работа во денови на дражвни празници, 
износот „16,000.000" се заменува со износот „41,000.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01, износот 
„3.935,193.000" се заменува со износот „14.759,888.000", а 
во ставката Вкупно Глава 2, износот „3.935,193.000" се за-
менува со износот „14.759,880.000". 

Во Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 530 Средства за лични доходи на ра-
ботниците, износот: „7.039,224.000" се заменува со'износот 
„17.211,729.000", во позицијата 531 Средства за материјал-
ни трошоци, износот: „1.194,750.000 се заменува со изно-
сот „1.694,750.000", во позицијата 534 Стипендии, износот 
„6,640.000" се заменува со износот „8,640.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01, износот „8.298,964.000" се заме-
нува со износот „18.973,469.000", Основна намена 09. Сред-
ства за интервенции во стопанството и поттикнување на 
развојот во позицијата 534а Средства за стоковни резерви 
на федерацијата, износот "621.200,000.000" се заменува со 
износот „1.000.000,000.000", во ставката Вкупно Основна 
намена 09, износот „621.200,000.000" се заменува со изно-
сот „ 1.000^)00,000.000", а во ставката Вкупно Глава 3, изно-
сот: „629.498,964.000" се заменува со износот 
„1.018.973,469.000". 

Во Глава 4 Сојузен завод за цени, Основна намена 01. 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 535 Средства за лични доходи на работниците, износот 
„2.751,781.000" се заменува со износот „6.308,980.000", во 
позицијата 536 Средства за материјални трошоци„, изно-
сот: „144,500.000" се заменува со износот „594,500.000", во 
позицијата 537 Патни трошоци во странство, износот 
„6,800.000" се заменува со износот „30,800.000", во позици-
јата 538 Трошоци во врска со народната одбрана, износот 
„2,200.000" се заменува со износот „3,200.000", во ставката 
Вкупно Основна намена 01, износот „2.905,281.000" се за-
менува со износот „6.937,480.000", а во ставката Вкупно 
Глава 4, износот „2.905,281.000" се заменува со износот 
„6.937,480,000". 

Во Глава 5. Сојузен завод за стандардизација, Основ-

на намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 539 Средства за лични доходи на работни-
ците, износот „7.433,064.000" се заменува со износот 
„21.397,350.000", во позицијата 540 Средства за материјал-
ни трошоци, износот „1.040,250.000" се заменува со изно-
сот „3.640,250.000", во позицијата 541 Патни трошоци во 
странство, износот „52.5QG.OOG" се заменува со износот 
„193,500.000", во ставката Вкупно Основна намена 01, из-
носот „8.525,934.000" се заменува со износот 
„25.231,220.000", во ставката Вкупно Глава 5, износот 
„8.525,934.000" се заменува со износот „25.231,220.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 42 (позиции од 521 до 542), из-
носот „656.741,956.000" се 'заменува со износот 
„1.086.197,808.000". 

35) Во Раздел 43. Сојузен секретаријат за енергетика, 
Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 543 Средства 
за лични доходи на работниците, износот „3.683,232.000" 
се заменува со износот „9.365,049.000", во позицијата 544 
Средства за материјални трошоци, износот „348,902.000" 
се заменува со износот „708,902.000", во позицијата 545 
Патни трошоци во странство, износот „10,840.000" се за-
менува со износот „130,840.000", во позицијата 546 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите, износот „42,381.000" се заменува со износот 
„224,412.000", во ставката Вкупно Основна намена 01, из-
носот „4.089,443.000" се заменува со износот 
„10.433,291.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот 
„4.089,443.000" се заменува со износот „10.433,291.ООО“. 

Во Глава 2. Сојузен завод за мери и скапоцени мета-
ли, Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 549 Средства за лични доходи на 
работниците износот „15.343,830.000" се заменува со изно-
сот „44.732,808.000", во позицијата 550 Средства за мате-
ријални трошоци, износот „3.325,000.000" се заменува со 
износот „9.225,000.000", во позицијата 551 Патни трошоци 
во странство, износот „233,000.000" се заменува со износот 
„333,000.000", во позицијата 553 Трошоци во врска со на-
родната одбрана, износот „709.000" се заменува со изно-
сот „1,709.000", во ставката Вкупно Основна намена 01, из-
носот „19.352,539.000" се заменува со износот 
„54.742,517.000", во ставката Вкупно Глава 2, износот 
„19.352,539.000" се заменува со износот „54.742,517.000", а , 
во ставката Вкупно Раздел 43 (позиции од 543 до 553) из-
носот „23.441,982.000" се заменува со износот 
„65.175,808.000". 

36) Во Раздел 44. Сојузен секретаријат за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика Глава 1. 
Секретаријат, Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 554 Средства за лич-
ни доходи на работниците, износот "8.383,896.000" се заме-
нува со износот „28.544,502.000", во позицијата 555 Сред-
ства за материјални трошоци, износот „1.029,375.000" се 
заменува со износот „4.629,375.000", во позицијата 556 
Патни трошоци во странство, износот „221,500.000" се за-
менува со износот „421,500.0СХ5", во позицијата 557 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите, износот „179,406.000" се заменува со износот 
„346,673.000", во позицијата 558 Трошоци за определени 
работи од областа на фармацевтската служба и медицин-
ското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се до-
говараат со соодветни институции, износот „14,000.000" се 
заменува со износот „34,000.000", во позицијата 560 Надо-
мест на работниците со скратено работно време и на над-
ворешни соработници, износот „147,000.000" се заменува 
со изнофт „1.047,000.000", во позицијата 561 Надомест за 
работа подолга од полното работно време во врска со 
вршењето на санитарен надзор на границата, износот 
„3,800.000" се заменува со износот „8,360.000", во позици-
јата 562 Трошоци за заштита на земјата од внесување на 
заразни болести, износот „350,000.000." се заменува со из-
носот „2.350,000.000", во позицијата 563 Трошоци во врска 
со вршењето надзор на границата износот „299,250.000" се 
заменува со износот „1.799,250.000", во позицијата 564 
Трошоци за лекување на странци во Југославија, износот 
„5.400.000" се заменува со износот „12,420.000", во позици-
јата 565 Заштита од јонизирачки зрачења, износот 
„42,00.000" се заменува со износот „62,000.000", во позици-
јата 566 Материјално обезбедувале и сместување на бегал-
ци, - износот „222,250^000" се заменува со износот 
„1.778,000.000", во позицијата 567 Трошоци за определени 
работи од областа на здравствената заштита од непосре-
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ден интерес за остварувањето на функциите на федераци-
јата што ќе се договорат со Сојузниот завод за здравстве-
на заштита, износот „2.276,667.000" се заменува со износот 
„5.466,667.000", во позицијата 568 Трошоци за контрола на 
загаденоста на меѓународните и меѓурепубличките водик 
износот „50,750.000" се заменува со износот „80,750.000", 
во позицијата 569 Трошоци за изработка на Југословен-
ската фармакопеја, износот „8,750.000" се заменува со из-
носот „18,750.000", вб позицијата 570 Трошоци за работа 
на Југословенската комисија за соработка со Меѓународ-
ната организација на Обединетите нации за помош на де-
цата (УНИЦЕФ), износот „16,625.000" се заменува со из-
носот „49,625.000", во позицијата 571 Уредување на гробо-
вите и гробиштата на југословенските борци, износот 
„2.122,750.000" се заменува со износот „2.622,750.000", во 
позицијата 572 Финансирање на активностите спрема југо-
словенските работници на работа во странство, износот 
„75,250.000" се заменува со износот „175,250.000", во пози-
цијата 573 Средства за Првомајската награда на трудот, 
износот „145,250.000" се заменува со износот 
„185,250.000", во позицијата 574 Трошоци во врска со на-
родната одбрана, износот „750.000" се заменува со изно-
сот „3,750.000", во позицијата 575 Средства за остварува-
ње на програмата на активности за работа на Југословен-
скиот одбор за Декадата на инвалидите на ОН од 1983 до 
1992 година, износот „14,000.000" се заменува со износот 
„38,000.000", во ставката Вкупно Основна намена 01, изно-
сот „15.783,669.000" / се заменува со износот 
„49.848,872.000". 

Во Основната намена 05 Обврски во финансирањето 
на општествените дејности, во позицијата 576 Средства за 
бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на 
одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пен-
зиите на борците, износот „2.445,025.600.000" се заменува 
со износот „4.176.754,400.000", во позицијата 577 Средства 
за инвалидски примања на воените инвалиди, износот 
„1.259,748.500.000" се заменува со износот 
„2.437.979,100.000", во позицијата 578 Средства за бањско 
и климатско лекување, износот „68,391,850.000" се замену-
ва со износот „102.972,750.000", во позицијата 580 Сред-
ства за здравствена заштита на воените инвалиди, износот 
„45.357,300.000" се заменува со износот „81.680,400.000", во 
позицијата 581 Надомест на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и на другите одликувани лица, износот 
„11.712,300.000" се заменува со износот „22.690,000.000", во 
позицијата 582 Инвалидски примања во странство, изно-
сот „15.300,000.000" се заменува со износот 
„25.851,900.000", во позицијата 583 Средства за печатење 
на книшки за бесплатно и повластено возење износот 
„3.525,000.000" се заменува со износот „5.821,000.000", во 
ставката Вкупно Основна намена 05, износот 
„3.849,929.250.000" се заменува со износот 
„6.854.618.250.000", во ставката Вкупно Глава 1, износот 
„3.865,712.919.000" се заменува со износот 
„6.904.467.122.000". 

Во Глава 2. Сојузно биро за работи на вработување-
то, Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управ,ата, во позицијата 584 Средства за лични доходи на 
работниците, износот „2.768,256.000" се заменува со изно-
сот „6.991,809.000", во позицијата 585 Средства за матери-
јални трошоци, износот „133,500.000" се заменува со изно-
сот „383,500.000", во позицијата 586 Патни трошоци во 
странство, износот „70,000.000" се заменува со износот 
„257,000.000", во позицијата 587 Материјални трошоци на 
постојаните југословенско-странски комисии, износот 
„93,000.000" се заменува со износот „242,000.000", во пози-
цијата 588 Надомест за одвоен живот на социјалните ра-
ботници во странство и трошоци за упатувањето на тие 
работници во странство, износот „45,050.000" се заменува 
со износот „153,050.000", во позицијата 589 Трошоци за 
образование и воспитание на децата на југословенските 
граѓани на привремена работа во странство, износот 
„12,250.000" се заменува со износот „35,250.000", во ставка-
та Вкупно Основна намена 01, износот „3.122,256.000" се 
заменува со износот „8.062,809.000", во ставката Вкупно 
Глава 2, износот „3.122,256.000" се заменува со износот 
„8.062,809.000", а во ставката Вкупно Раздел 44 (позиции 
од 554 до 590) износот „3.868,835.175.000" се заменува со 
износот „6.912.529.931.000". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1134. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федератвна Република Југо-
славија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈОТ НА 
РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за Музејот на револуцијата на 

народите и народностите на Југославија, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 
ноември 1989 година. 

П бр. 1086 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
' на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И 

НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Музејот на револуцијата на народите и народностите 

на Југославија (во натамошниот текст: Музејот), како ус-
танова која врши работи од интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата, врши дејности со кои придо-
несува за чувањето и негувањето на револуционерните 
традиции на народите и народностите на Југославија. 

Член 2 
Врз Музејот се применуваат прописите што важат за 

организациите на здружен труд кои вршат општествени 
дејности (установите), ако со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Музејот има својство на општествено правно лице. 
Седиштето на Музејот е во Белград. 

Член 3 
Музејот ги врши следните работи од интерес за ос-

тварувањето на функциите на федерацијата: ги истражува, 
собира, средува, обработува, проучува, чува и ги изложува 
предметите и документите од историјата на работничкото 
движеше на Југославија, народноослободителната војна и 
револуцијата и изградбата на социјалистичкото самоуп-
равно општество, ја запознава јавноста со развојниот пат, 
стремежите и борбата на работничката класа на Југослав 
вија и ги негува спомените на големите настани и светли-
те ликови на борбеното минато на народите и народнос-
тите на Југославија заради воспитување на новите поколе-
нија во духот на револуционерните придобивки на наро-
дите и народностите на Југославија. 

Член 4 
Во извршувањето на работите од член 3 на овој за-

кон, Музејот организира и поставува постојана изложба и 
приредува повремени тематски изложби; соработува со 
соодветните музеи и одделенија на одделни музеи и со на-
учни и други установи во земјата и странство; по потреба 
објавува публикации (зборници на трудови, каталози, во-
дичи, разгледници, дијапозитиви, киностории и сл.); врши 
конзервација и други работи заради зачувување и заштита 
на музејскиот материјал; врши и други работи од интерес 
за запознавањето и популаризирањето на придобивките 
од борбата на работничкото движење, од народноослобо-
дителната борба на народите и народностите на Југосла-
вија и од социјалистичкиот развој на Југославија. 
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Член 5 
Во согласност со својата дејност, Музејот може да 

врши работи и надвор од рамките на работите утврдени 
со член 3 на овој закон, во врска со дејноста на Музејот, 
ако вршењето на тие работи не му пречи на вршењето на 
работите што се од интерес за остварувањето на функции-
те на федерацијата. 

Член 6 
Средства за работа на Музејот за извршување на про-

грамата за развој и на плановите за работа претставуваат 
средствата од буџетот на федерацијата, средствата што 
Музејот ќе ги оствари со својата дејност и другите прихо-
ди. 

Музејот ги остварува средствата од буџетот на феде-
рацијата за вршење на работите од програмата за развој и 
од плановите на работа што, во согласност со член 3 на 
овој закон, на предлог од Советот на Музејот, Сојузниот 
извршен совет ќе ги утврди како работи од интерес за ос-
тварувањето на функциите на федерацијата. 

Средствата од став 2 на овој член се обезбедуваат врз 
основа на претсметката на потребните средства и се ко-
ристат сообразно со прописите за начинот на обезбедува-
ње, распоредување и користење на средствата за работа на 
сојузните органи на управата и на сојузните организации. 

Средствата што Музејот ќе ги оствари со својата деј-
ност и другите приходи на Музејот можат да се користат 
за намените што ќе ги определи Советот на Музејот, во 
согласност со програмата за развој и со плановите за ра-
бота на Музејот. 

Член 7 
Со Музејот управуваат органот на управување ут-

врден со Статутот на Музејот и Советот на Музејот. 

Член 8 
Собранието на СФРЈ го определува бројот на члено-

ви и ги именува членовите на Советот на Музејот. 
Членовите на Советот на Музејот се именуваат на че-

тири години и можат да бидат повторно именувани. 
Советот на Музејот избира претседател од редот на 

членовите на Советот на Музејот. 

Член 9 
Советот на Музејот: 
1) ги донесува програмите за развој и плановите за 

работа на Музејот; 
2) одлучува за условите и начинот на користење на 

средствата што се обезбедуваат во буџетот на федерација-
та за извршување на определени работи на Музејот; 

3) дава мислење за Предлогот - статутот на Музејот; 
4) го разгледува остварувањето на кадровската поли-

тика во Музејот и за тоа му дава мислење на органот на 
управување определен со Статутот на Музејот; 

5) дава мислење за именувањето и разрешувањето на 
директорот на Музејот; 

6) му дава мислење на органот ва управување опреде-
лен со Статутот на Музејот за други прашања определени 
со Статутот на Музејот што се однесуваат на дејноста на 
Музејот. 

Советот на Музејот донесува деловник за својата ра-
бота. 

Член 10 
Директорот на Музејот го именува и го разрешува 

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Сове-
тот не Музејот. 

Директорот на Музејот се именува на четири години 
и може да биде повторно именуван на истата должност. 

Член 11 
Директорот на Музејот му е одговорен на Сојузниот 

извршен совет за извршувањето на работите на Музејот 
од член 3 на овој закон, за законитоста на работата и за 
исполнувањето на законски пропишаните обврски на Му-
зејот. 

Член 12 , 
Општиот акт за организацијата и работата на Музе-

јот и општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-

ботите во Музејот ги донесува директорот на Музејот во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Врз работниците во Музејот сообразно се применува-
ат прописите за правата, обврските и одговорностите што 
важат за работниците во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации. 

Начинот на примена на прописите од став 2 на овој 
член се уредува со Статутот на Музејот. 

Член 13 
Кога директорот на Музејот ќе оцени дека самоуп-

равниот општ акт донесен со лично изјаснување на работ-
ниците односно самоуправниот општ акт или друг акт на 
органот на управување на Музејот не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ односно дека е во спротивност со зако-
нот или со другите прописи, има право и должност да го 
запре од извршување таквиот акт и да им предложи на ра-
ботниците односно на органите на управување на Музејот 
да го изменат таквиот акт. Ако таквиот акт во определени-
от рок не се измени, директорот на Музејот ќе го извести 
за тоа Сојузниот извршен совет заради покренување по-
стапка за оценување на законитоста или за оценување на 
согласноста на тој акт со другите прописи. 

До донесувањето на одлука за уставноста односно за 
законитоста или согласноста на актот од став 1 на овој 
член со другите прописи таквиот акт не може да се приме-
нува односно да се изврши. 

Член 14 
Со Статуто на Музејот, освен прашањата што се уре-

дуваат според прописите кои важат за организациите на 
здружен труд што вршат општествени дејности (установи-
те), поблиску се уредуваат работите од член 3 на овој за-
кон, начинот на одлучување во вршењето на тие работи, 
односите меѓу Советот на Музејот и органот на управува-
ње определен со Статутот на Музејот односно другите ор-
гани во Музејот, како и други прашања од значење за ра-
ботата на Музејот. 

Собранието на СФРЈ дава согласност на Статутот на 
Музејот. 

Член 15 
Надзор над извршувањето на работите на Музејот 

што се од интерес за остварувањето на функциите на феде-
рацијата врши Сојузниот извршен совет. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет има право и должност да го раз-
гледува извршувањето на работите на Музејот што се од 
интерес за остварувањето на функциите на федерацијата и 
да дава мислења, предлози и сугестии за вршењето на тие 
работи. 

Ако Сојузниот извршен совет утврди дека со вршење-
то на дејноста на Музејот не се обезбедува или непотпол-
но се обезбедува вршењето на работите од интерес за ос-
тварувањето на функциите на федерацијата, ќе го извести 
за тоа Собранието на СФРЈ и ќе предложи преземање на 
соодветни мерки. 

Член 16 
Музејот, најмалку еднаш годишно, им поднесува на 

Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет извеш-
тај за својата работа и за користењето на средствата од 
член 6 на овој закон. 

Член 17 
Со денот на престанокот на важењето на Законот за 

Музејот на револуцијата на народите и народностите на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Музејот 
ја продолжува работата под ист назив и со положбата и 
работите утврдени со овој закон. 

Член 18 
Музејот е должен Статутот и другите самоуправни 

општи акти да ги усогласи со одредбите на овој закон во 
рок од 6 месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
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нува од денот на влегувањето во сила на Законот за пре-
станокот на важењето на Законот за Музејот на револуци-
јата на народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74). 

1135. 
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 МУЗЕЈОТ НА 

И ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ ВО ЈАЈЦЕ 
Се прогласува Законот за Музејот на II заседание на 

АВНОЈ во Јајце, што го усвои Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 15 ноември 1989 година. 

П бр. 1087 
15 ноември 1989 година Претседател 
Белград н а Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МУЗЕЈОТ НА И ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ ВО ЈАЈЦЕ 

Член 1 
Музејот на И заседание на АВНОЈ во Јајце (во ната-

мошниот текст: Музеј), како установа која врши работи 
од интерес за остварувањето на функциите на федерација-
та, ја врши, во заеднички интерес за сите народи и народ-
ности на Југославија, музејската дејност KOja се однесува 
на II заседание на АВНОЈ во Јајце. 

Член 2 
Врз Музејот се применуваат прописите што важат за 

организациите на здружен труд што вршат општествени 
дејности (установите), ако со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Музејот има својство на општествено правно лице. 
Седиштето на Музејот е во Јајце. 

Член 3 
Музејот врши работи од интерес за остварувањето на 

функциите на федерацијата што се однесуваат на: ис-
тражувањето, собирањето, средувањето, обработувањето, 
проучувањето, чувањето и излагањето на документи и 
предмети во врска со II заседание на АВНОЈ во Јајце. 

Член 4 
Заради извршување на работите од член 3 на овој за-

кон, Музејот склучува договор со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на правосудството и управата, со 
кој се утврдува обемот на работите што ќе ги врши Музе-
јот, роковите и износот на средствата потребни за нивно-
то извршување. 

Член 5 
Музејот може, во согласност со својата дејност, да 

врши и работи надвор од рамките на програмата за рабо-
та и на договорот од член 4 на овој закон, во врска со деј-
носта на Музејот која се однесува на II заседание на АВ-
НОЈ во Јајце, ако вршењето на тие работи не му пречи на 
извршувањето на работите што се од интерес за оствару-
вањето на функциите на федерацијата. 

Член 6 
Со Музејот управуваат органот на управување ут-

врден со Статутот на музејот и Советот на Музејот. 

Член 7 
Собранието на СФРЈ го определува бројот на члено-

ви и ги именува членовите на Советот на Музејот. 
Членовите на Советот на Музејот се именуваат на че-

тири години и можат да бидат повторно именувани. 
Советот на Музејот избира претседател од редот на 

членовите на Советот на Музејот. 

Член 8 
Советот на Музејот: 
1) донесува програми за развој и планови за работа 

на Музејот; 
2) одлучува за условите и начинот на користењето на 

средствата што се обезбедуваат во букетот на федерација-
та за извршувањето на определени работи на Музејот; 

3) дава мислење за Предлог-статутот на Музејот; 
4) дава мислење за именувањето и разрешувањето на 

директорот на Музејот; 

5) му дава мислење на органот на управување опреде-
лен со Статутот на Музејот и за другите прашања опреде-
лени во Статутот на Музејот, што се однесуваат на дејнос-
та на Музејот. 

Советот на Музејот донесува деловник за својата ра-
бота. 

Член 9 
Директорот на Музејот го именува и го разрешува 

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Сове-
тот на Музејот. 

Директорот на Музејот се именува на четири години 
и може да биде повторно именуван на истата должност. 

Член 10 
Директорот на Музејот му е одговарен на Сојузниот 

извршен совет за извршувањето на работите на Музејот 
од член 3 на овој закон, за законитоста на работата и за 
исполнувањето на законски пропишаните обврски на Му-

Кога директорот на Музејот ќе оцени дека самоуп-
равниот општ акт донесен со лично изјаснување на работ-
ниците односно самоуправниот општ акт или друг акт на 
органот на управување на Музејот не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ односно дека е во спротивност со зако-
нот или со други прописи, има право и должност да го за-
пре од извршувањето тој акт и да им предложи на работ-
ниците односно на органот на управување на Музејот тој 
акт да го изменат. Ако таквиот акт во определениот рок 
не се измени, директорот на Музејот за тоа ќе го извести 
Сојузниот извршен совет заради поведување постапка за 
оценување на законитоста или за оценување на согласнос-
та на тој акт со другите прописи. 

До донесувањето одлука за уставноста односно за за-
конитоста или за согласноста на актот од став 1 на овој 
член со другите прописи, таквиот акт не може да се приме-
нува односно да се изврши. 

Член 12 
Со Статутот на Музејот, освен прашањата што се 

уредуваат со прописите кои важат за организациите, на 
здружен труд што вршат општествени дејности (установи-
те), поблиску се уредуваат работите на Музејот од член 3 
на овој закон, начинот на одлучувањето во вршењето на 
тие работи, односите помеѓу Советот на Музејот и орга-
ните на управување определени со Статутот на Музејот 
односно на другите органи во Музејот, како и други пра-
шања од значење за работата на Музејот. 

Собранието на СФРЈ дава согласност на Статутот на 
Музејот. 

Член 13 
Надзор над извршувањето на работите на Музејот 

што се од интерес за остварувањето на функциите на феде-
рацијата врши Сојузниот извршен совет. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет има право и должност да го раз-
гледува вршењето на работите на Музејот што се од инте-
рес за остварувањето на функциите на федерацијата и да 
дава мислења, предлози и сугестии за вршењето на тие ра-
боти. 
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Ако Сојузниот извршен совет утврди дека со вршење-
то на дејноста на Музејот не се обезбедува или непотпол-
но се обезбедува вршењето на работите од интерес за ос-
тварувањето на функциите на федерацијата, за тоа ќе го 
извести Собранието на СФРЈ и ќе предложи преземање на 
соодветни мерки. 

Член 14 
Средства за работа на Музејот за извршување на про-

грамите за развој и на плановите за работа претставуваат 
средствата од буџетот на федерацијата, средствата што 
Музејот ќе ги оствари со својата дејност и други приходи. 

Средствата за работа на Музејот се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата врз основа на договорот од член 
.4 на овој закон. 

Член 15 
Музејот, најмалку еднаш годишно, им поднесува на 

Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет извеш-
тај за својата работа и за користењето на средствата од 
член 14 на ОВОЈ закон. 

Член 16 
Музејот е должен Статутот и другите самоуправни 

општи акти да ги усогласи со одредбите на овој закон во 
рок од шест месеци од денот на неговото влегување во си-
ла. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1136. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Амандман XXXVIII на Уставот на СФРЈ, а 
во врска со член 10 став 1 од Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1989 година, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 ноември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1987 ДО 1990 ГОДИНА, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на средствата за фи-

нансирање на Програмата за техничко-технолошка мо-
дернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 
1990 година утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/89 и 42/89) точка 
1 став 2 се менува и гласи: 

„Средствата за финансирање на Програмата за тех-
ничко-технолошка модернизација на сојузните органи за 
периодот од 1987 до 1990 голине утврдени со измената и 
дополнението на Буџетот на федерацијата за 1989 година 
во износ од 173.020.000.000 динари се распоредуваат на 
следниве корисници и за следниве намени: 

I. ИЗВРШУВАЊЕ НА ВТАСАНИТЕ ЗАКОНСКИ И ПО-
РАНО ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ 

II. ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО 1989 

ГОДИНА 

Ред. 
бр. Корисник и намена Динари 

Собранието на СФРЈ - за извршу-
вање на обврските според заклучо-
кот на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ 500.000.000 
Сојузниот секретаријат за сообра-
ќај и врски - за инвестициони ра-
боти и набавка на опрема и тех-
нички средства за регулација на 
Дунав од Белград до југословен-
ско-унгарската граница 5,500.000.000 

Ред. 
бр. Корисник и намена Динари 

1 2 3 

ВКУПНО: 6.000.000.000 

1 Собранието на СФРЈ - за набавка 
на опрема за автоматско гласање 
и озвучување, информатичка и би-
ротехничка опрема 48.500,000.000 

2 Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи - за прибавување и 
поправка на објекти за потребите 
на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство и за 
набавка на техничко-технолошка 
опрема и на средства за врски за 
потребите на дипломатските и 
конзуларните претставништва 6.000,000.000 

3 Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи - за набавка на оп-
рема за изградба на I рамнина на 
функционални врски за пренос на 
неговорни пораки и за набавка на 
специфична опрема за потребите 
на Службата за безбедност 12.000,000.000 

3.1. Институтот за безбедност - за на-
бавка на специфична опрема за 
унапредување на процесот на ра-
ботата и на развојните дејности, 
како и за набавка на опрема за 
контрола на внесувањето на ради-
оактивни материјали на гранични-
те премини 3.200,000.000 

4 Секретаријатот за информации на 
Сојузниот извршен совет - Радио 
Југославија - за набавка на опрема 
за делумно опремање, монтажа на 
студиска опрема, проектирање и 
адаптација на студиото и за набав-
ка на специфична опрема за потре-
бите на функционирањето на тех-
ничката база на Радио Југославија 5.000,000.000 

5 Сојузниот секретаријат за право-
судство и управа - за обединета 
набавка на опрема во сојузните ор-
гани за рационализација на обра-
ботката на текстовите на сојузните 
прописи 4.060,000.000 

6 Сојузниот секретаријат за сообра-
ќај и врски: 

6.1. Установата за одржување на внат-
решните пловни патиша - за на-
бавка на телекомуникациона опре-
ма и на средства за превоз (специ-
јално пловило) за обележување и 
безбедност на сообраќајот на внат-
решните пловни патишта 3.800,000.000 

6.2. Установата за одржување, на по-
морските пловни патишта - за до-
вршување на работите врз преко-
пувањето на каналот Провереа 
Мала и набавка на специфична и 
телекомуникациона опрема за уре-
дување на тој меѓународен помор-
ски пловен пат 3.900,000.000 

6.3. Сојузната управа за контрола на 
летањето - за набавка на специ-
фична телекомуникациона опрема 
за безбедност на воздушниот сооб-
раќај и на работите на службените 
згради и објекти 3.050,000.000 

6.4. Сојузната управа за радиоврски -
за набавка на информатичка и спе-
цифична контролно-мерна опрема 
и возила за контрола и следење на 
радиокомуникациите и состојбата 
во фреквентниот спектар 2.585,000.000 
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6.5. Геомагнетскиот институт - за на-
бавка на неопходна специфична 
опрема за остварување на функци-
ите на органите 1.084,000.000 

7 Сојузниот секретаријат за труд, 
здравство, боречки прашања и со-
цијална политика - за набавка на 
специфична, бирографска опрема и 
на средства за превоз за потребите 
на службата за санитарен надзор 
на границата 915,000.000 

8 Сојузниот секретаријат за развој: 
8.1. Сојузниот завод за информатика -

за набавка на нов сметач, како и 
на неопходна клима и енергетска 
опрема 26.500,000.000 

9. Сојузната управа за царини - Уп-
равата за деловните згради - за 
адаптација на зградите на Цари-
нарницата Љубљана и за изградба 
на зграда на Царинската испоста-
ва Макиш 1.000,000.000 

9.1. Сојузната уцрава за царини - за 
изградбата на објект на Царинар-
ницата Загреб и објекти на цари-
нарницата на граничниот премин 
Келебија и намирување на об- . 
врските по завршувањето на гра-
ничниот премин Градина 28.000,000.000 

10 Сојузниот хидрометеоролошки за-
вод - за генерален ремонт и авто-
матизација на аеродинамичкиот 
тунел, за набавка на еталони, рефе-
рентни инструменти и антенски 
систем за мобилна радиотелеприн-
терска станица 

11 Сојузниот завод за патенти - за 
прибавување на специфична опре-
ма, во склопот на реализацијата 
на првата фаза од заедничкиот 
Проект врз база на Спогодбата ме-
ѓу Владата на Југославија и Про-
грамата на Обединетите нации за 
развој (УНДП) 3.000,000.000 

12 Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали - за изработка на ју-
гословенски примарни еталони и 
за набавка на специфична контрол-
но-мерна опрема 4.000,000.000 

13 Управата на деловните згради на 
сојузните органи - за адаптација и 
одржување на објектите и технич-
ките постројки на сојузните органи 4.846,000.000 

14 Архивот на Југославија - за набав-
ка на специфична и микрофилмска 
опрема и адаптација на објектот за 
сместување и снимање на архив-
ската граѓа 1.780,000.000 

15 Сервисот за биротехнички работи 
на сојузните органи - за набавка 
на печатарско-репрографска опре-
ма 2.200,000.000 

ВКУПНО: 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 905 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФР, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

1137. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на Амандман XXXVIII на Уставот на СФРЈ, 
а во врска со член 14 став 1 од Законот за извршување на 
Буџетот на федерацијата за 1989 година, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 ноември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, УТВРДЕНИ ВО 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на средствата за из-

градба на станови за потребите на сојузните органи, ут-
врдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“,- бр. 20/89 и 42/89) во точка 1 
став 2 се менува и гласи: 

„Средствата утврдени на позицијата 485 од Буџетот 
на федерацијата за 1989 година - Раздел 40. Сојузен секре-
таријат за правосудство и управа, за купување на станови 
за потребите на сојузните органи, во износ од 
42.500,000.000 динари, ќе се користат за прибавување на 
станови за потребите на: 

Ред. 
бр. ОРГАН Динари 

1 
2 
3 

3.1. 

1.600,000.000 3.2. 

3.3. 

3.3.1 

3.3.2 
3.4. 

3.5 
4 

167.020,000.000 

Претседателка 
на Сојузниот собо, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

Собранието на СФРЈ 10.960,000.000 
Претседателството на СФРЈ 660,000.000 
Сојузниот извршен совет, од што 
за: 29.920,000.000 
Сојузниот извршен совет, сојузни-
те органи на управата и сојузните 
организации 17.300,000.000 
Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи 2.420,000.000 
Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи и Институтот за 
безбедност, од што за: 6.450,000.000 
Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи 5.125,000.000 
Институтот за безбедност 1.325,000.000 
Сојузната управа за контрола на 
летањето 1.250,000.000 
Сојузната управа за царини 2.500,000.000 
Органите на општествено-поли-
тичките организации во федераци-
јата (ССРНЈ, СЗБНОВ и ССМЈ) 960,000.000 

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

Собрание на СФРЈ 
Ас. бр. 906 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Богдана Глумац-Левакозѕ, с. р. 

1138. 
Врз основа на чл. 1 и 5 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85, 31/87 и 46/89) и член 
31 став 2 точка 1 од Статутот на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини, одржана на 22. седница од 24 октомври 1989 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Средствата на Фондот на федерацијата за кредити-

рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: средствата на Фоднот) за 1988 година се утврдуваат 
во следните износи: 

- во милиони динари -

Од тоа: 

Републики и авто-
номни покраини 

Здружување 3 а д о л ж и т е . 
Вкупно на труд и 

средства лен заем 

СР Босна и Херце-
говина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 

256.519,9 141.573,4 114.946,5 

114.493,9 
411.928,6 
461.425,8 
215.333,6 
40.840,2 
42.063,7 

546.636,1 

63.189,1 
227.343.4 
365.633,8 
170.630,3 
32.361,8 
23.215,0 

301.688.5 

51.304,8 
184.585,2 
95.792,0 
44.703,3 

8.478,4 
18.848,7 

244.947,6 

ВКУПНО: 2.089.241,8 1.325.635,3 . 763.606,5 

2. Републиките и автономните покраини се должни 
разликата меѓу 'конечниот износ на средствата на Фондот 
утврдени со оваа одлука и износот уплатен на име аконта-
ција на средствата на Фондот за 1988 година да ги уплатат 
на сметката на Фондот на федерацијата во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува so сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Бр. 509/4-89 
24 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штиглиќ, с. р. 

1139. 
Врз основа на член 316 став 1 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89,26/89, 
35/89 и 58/89) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ 

КРЕДИТИ НА ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Претпријатие, банка и друга финансиска организаци-
ја и друго правно лице (во натамошниот текст: давателот 
на кредит) може да им , дава потрошувачки кредити на гра-
ѓани за купување на трајни потрошни производи и други 
индустриски производи за лична потрошувачка. 

Член 2 
Потрошувачки кредити можат да им се даваат на си-

те граѓани - крајни корисници на кредитот, со рок за вра-
ќање до шест месеци. 

Член 3 
Давателот на потрошувачки кредит може да обезбеди 

враќање на кредитот со ставање забрана на личните при-
мања на крајниот корисник на кредитот или на гарантот, 
со менична гаранција или со друг инструмент за обезбеду-
вање наплата на кредитот. 

Член 4 
Продажбата на стоки на потрошувачки кредит за-

должително се врши со плаќање на камата. 
Давателот на потрошувачки кредит е должен да дого-

вори камата најмалку во височина на последната објавена 
камата од пазарот на пари и краткорочни хартии од вред-
ност, на денот на склучувањето на договорот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, да-
вателот на кредит може да договори просечна камата фор-
мирана на пазарот на пари и на краткорочни хартии од 
вредност во периодот на враќање на кредитот. 

Потрошувачкиот кредит за купување на книги, учеб-
ници и школски прибор, зимница и јаглен, давателот на 
кредит може да го дава под поповолна камата од камата-
та предвидена во ст. 2 и 3 на овој член. 

Давателот на потрошувачки кредит е должен во дого-
ворот за кредит посебно да ја искаже вредноста на стоките 
на денот на склучувањето на договорот, а посебно износот 
на каматата или да внесе клаузула за променливоста на 
каматата од став 3 на овој член. 

Член 5 
За обезбедување потрошувачки кредит не може да се 

користи чек издаден по тековна сметка и по жиро-сметка-
та на граѓаните. 

Член 6 
Контрола на правилноста на применувањето на оваа 

уредба, во рамките на своите права и должности, вршат 
Службата за општествено книговодство и органот на па-
зарната инспекција. 

Член 7 
Со парична казна од 45,000.000 до 450,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап давателот на потрошу-
вачки кредит ако му даде кредит на граѓанин кој не е кра-
ен корисник на дадениот кредит или ако кредитот го даде 
спротивно на условите пропишани со. оваа уредба (чл. 1 до 
6). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на даветелот на кредит со па-
рична казна од 2,500.000 до 25,000.000 динари. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за условите за давање кредити 
на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/89, 43/89 и 
46/89). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 717 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1140. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за општона-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), СО-
ЈУЗНИОТ извршен срвет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А П Р О И З В О Д И , О Б Ј Е К Т И И 
У Р Е Д И О Д П О С Е Б Н О З Н А Ч Е Њ Е ЗА Н А Р О Д Н А Т А 
О Д Б Р А Н А ЗА Ч И И С Т А Н Д А Р Д И Е П О Т Р Е Б Н А С О Г -
Л А С Н О С Т О Д С О Ј У З Н И О Т С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А Н А -

Р О Д Н А О Д Б Р А Н А 

1. Сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизацијата и организациите на здружен труд, 
здружени во заедници врз основа на сојузен закон, кои до-
несуваат грански стандарди, се'должни при стандардиза-
цијата и типизацијата претходно да прибават согласност 
од Сојузниот секретаријат за народна одбрана за следните 
производи, објекти и уреди: 
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1) нуркачка опрема; 
2) реморкери; 
3) речни влечачи и потиснувачи; 
4) рибарски бродови со корисен простор над 30 

бродски тони, со брзина над 9 јазли; 
5) патнинчки и товарни бродови, подразбирајќи и 

траекти со вкупна маса до 2000 тони; 
6) речни влечелници и'потисници; 
7) танкери за гориво и мазиво со вкупна маса до 

2.000 тони; 
81 пловни дигалки; 
9) речни скели; 

10) општи и специјални лучки средства, опрема и уре-
ди за изградба на брегови, молови и пристани; 

11) опрема за хидролошки мерења на море и реки; 
12) сите видови летала; 
13) сите типови монтажни елементи за изградба на 

објекти на сообраќајници и аеродроми; 
14) средства за одржување и поправка на аеродроми; 
15) железнички коли за превоз на тешки товари и на 

товарно-истоварна рампа на мрежата на ЈЖ; 
16) направи за механичко уривање на пруги; 
17) пруги, автопатишта и магистрални патишта од I 

ред (елементи на изградбата: товарни профили, слободни 
профили, осен притисок, влечни карактеристики на влеч-
ни средства врзани за надолжни наклони на пруги, мини-
мални дозволени полупречници на кривини и други еле-
менти); 

18) приклучоци на вагон-цистерни за течни и гасови-
ти горива, вода и други течности и гасови; 

19) специјални товарни автомобили - автомобили -
амбуланти со опрема за давање брза медицинска помош, 
автомобили-лаборатории за инфузиони раствори и за де-
текција на РНХ агенси, како и микробиолошки и токсико-
лошко-хемиски лаборатории и др.; 

20) влечачи; 
21) автомобили за вршење на работа - автомобили-

-дигалки, противпожарни автомобили, автомобили за раз-
мрзнување на полетно-слетни патеки; 

22) теренски возила; 
23) средства за интегрален транспорт; 
24) уреди за сигнализација на приклучни возила; 
25) автогуми и други производи од гума; 
26) влечни уреди за теренски возила, автомобили за 

превоз на товар, автобуси и трактори и нивни приколки; 
27) наливни грла на возила, цистерни, резервоари и 

летала и источувачи; 
28) приклучни елементи на свитливи црева за течни 

горива, гасови, киселини и бази на возила, источувачи, це-
воводи, резервоари и цистерни; 

29) сите видови течни (гасовити и цврсти) горива; 
30) сите видови мазива (масла, масти, средства за ла-

дење и специјални продукти за погон и подмачкување); 
31) сите видови објекти, транспортни средства и ма-

нипулативна опрема за гориво и мазиво; 
32) средства за постојана заштита, чистење и конзер-

вација; 
33) уреди за пронаоѓање и експлоатација на подземни 

води; 
34) минскоексплозивни средства; 
35) комплети за лансирни мостови; 
36) комплети за понтонски паркови; 
37) амфибиски средства; 
38) кислород што се употребува во здравството, воз-

духопловството, поморство^, рударството и во други 
специјализирани дејности; 

39) средства и опрема за добивање, комплексно пре-
чистување и контрола на квалитетот на водата; 

40) филтри за пречистување на водата за пиење; 
41) теренски уреди за производство на медицински 

кислород; 
42) сите видови дозиметри, преносни и превозни де-

тектори и радиометри со нуклеарно зрачење и радиомет-
риски лаборатории; 

43) сите видови заштитни маски, респиратори и изо-
лациони апарати за работа во затруена атмосфера и во 
подводни услови, како и приклучоци за цедила на заштит-
ни маски; 

44) лагери за цевчиња во пумпи на детектори за от-
ровни гасови: 

45) сите видови засолништа и други заштитни објек-
ти за заштита на луѓето и материјалните и други блага од 
воени дејства; 

46) системи за проветрување на сите видови засол-
ништа и други објекти за заштита од воени дејства; 

47) средства за затворање на сите видови отвори на 
засолништа и други објекти за заштита од воени дејства; 

48) инсталации и уреди, односно постројки за обезбе-
дување со вода и отстранување на отпадни води и фека-
лии, во сите засолништа и други заштитни објекти; 

49) инсталации и уреди, односно постројки со јака 
струја, телекомуникациони постројки, постројки за пренос 
на податоци на телемерење и телесигнализација и др. во 
сите складови и други заштитни објекти; 

50) уреди и средства за тревожење на населението; 
51) извори на електрична енергија - хемиски (примар-

ни и секундарни), електроагрегати со бензински и дизел-
-мотори и мини-хидроцентрали; 

52) опрема за дистрибуција и користење на електрич-
на енергија (трансформатори и трансформаторски стани-
ци со низок напон, оклопни апарати со низок напон, апа-
рати за заштита во постројки до 1 KV, противексплозиски 
електрични уреди, кабли и надземни водови, стабилизато-
ри на напон, постројки за непрекинато напојување со на-
изменичен напон, полначи на акумулаторски батерии, уре-
ди за вентилација и климатизација, пумпи и хидрофори и 
бродски електрични уреди); 

53) средства за врска, уреди и опрема на центрите за 
разузнавање и набљудувачки станици; 

54) средства за врска: радиоприемннцн, освен комер-
цијални, во фреквентен опсег на средни и ултракратки 
бранови и радиоприемници со моќност поголема од 1 W 
во сите фреквентни опсези; радиорелејни уреди; телефон-
ски и телеграфски уреди; мобилни радиотелефони; уреди 
за пренос на податоци - информациони системи; жичени 
опојни патишта и придружна опрема (модеми„ регенера-
тори и сл.); оптички кабли и придружна опрема за реали-
зација на оптичките комуникациони системи; уреди за 
криптозаштита; 

55) фарадееви кафези (стационарни и превозни) за за-
штита на електронски уреди и системи; 

56) композитни материјали. 
2. Оваа одлука се применува при донесувањето на ју-

гословенските и планските стандарди и на други прописи 
од областа на стандардизацијата, како и при дефинирање 
надипови за производи, објекти и уреди од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Органите надлежни за донесување на стандардите 
и типовите за производите, објектите и уредите од точка 1 
на оваа одлука, се должни сите нацрти на стандардите и 
типовите за тие производи, Објекти и уреди да ги достават 
на согласност до Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, освен нацртот за потребите на странските нарачу-
вани кои можат да договараат изработка на производи 
според стандардите и типовите што ќе ги определат сами. 

4. Сојузниот секретаријат за народна одбрана е 
должен за давањето на согласност да се изјасни во рок од 
30 дена од денот на приемот на нацртот на стандардите 
односно типовите. Ако Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, од оправдани причини, не може да се изјасни за 
давање согласност во рок од 30 дена од денот на приемот 
на нацртот на стандардите односно типовите, ќе побара 
од органот од точка 1 на оваа одлука да го продолжи ро-
кот. 

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана бара 
нацртот на стандардот или типот да се измени или при-
способи, должен е тоа барање да го образложи. 

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана не се 
изјасни во рокот од став 1 на оваа точка, се смета дека е 
согласен со предложениот нацрт. 

5. Контрола на, спроведувањето на оваа одлука 
вршат надлежните инспекции, како и инспекцијата за од-
бранбени подготовки на цивилните структури на општес-
твото на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, секо-
ја во рамките на својата надлежност. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. v 
Е. п. бр. 689 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 
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1141. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75, 70/78 и 54/86), по прибавеното мислење 
од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА-
ДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. За покривање на трошоците за контрола на квали-

тетот на земјоделските и прехранбените производи (во на-
тамошниот текст : производи), во смисла на Законот за 
контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи во надворешнотрговскиот промет, извозникот 
односно увозникот плаќа надомест предвиден со оваа од-
лука. 

2. Височината на надоместот од точка 1 на оваа одлу-
ка за производите што се извезуваат односно увезуваат се 
утврдува зависно од видот на пратката, тежината и начи-
нот на транспортот и изнесува: 

1) за вагонски, камионски, авионски и контејнерски 
пратки до 10 тони - по 75.000 динари, а за секоја натамош-
на тона односно започната тона на овие пратки зад 10 то-
ни - уште по 4.500 динари; 

2) за бродски пратки до 30 тони - по 60.000 динари, а 
за секоја натамошна тона односно секоја започната тона 
на овие пратки над 30 тони - уште по 1.500 динари; 

3) за денковни пратки до 5 колети - по 60.000 динари, 
а за секој натамошен колет на овие пратки - уште по 2.500 
динари. 

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, за коњи за 
колење и друга категорија коњи, освен коњите за приплод, 
како и за говедата за колење, вклучувајќи телињ,а и јуни-
ња, се плаќа надомест од 35.000 динари по грло. 

4. Ако контролата на квалитетот се врши ноќе или во 
недела или во денови на државни празници, надоместот 
од точ. 2 и 3 на оваа одлука се зголемува за 100%. 

Под ноќна работа, во смисла на став 1 од оваа точка, 
се подразбира работа од 19 до 6 часот. 

5. За земање извадоци на производи што се извезува-
ат односно увезуваат, а за кои е пропишано вршење на 
претходна анализа, надоместот од точка 2 на оваа одлука 
се зголемува за 20%. 

6. Ако извозникот односно увозникот навремено не 
ги подготви производите за преглед, а инспекторот излезе 
на местото на прегледот во определено време, должен е на 
име денгуба да плати износ од 40.000 динари по еден час. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината и начинот на 
плаќање надомест за покривање на трошоците за контрот 
ла на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешнотрговскиот промет („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 56/89). 

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

Е. п. бр, 535 
14 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совер 

Потпретседал, 
Александар Митровиќ, с. р. 

1142. 
Врз основа на член 27 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85,38/66,67/86,43/87,87/87 и 41/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ ВО СССР ВО 1989 ГОДИНА 
1. Извоз на стоки и услуги во СССР опфатени со сто-

ковните листи 2 и 2а за 1989 година организациите на 
здружен труд и други правни лица можат да вршат врз ос-
нова на потврда од Стопанската комора на Југославија де-
ка односните стоки односно услуги се во рамките на коли-
чините односно вредностите од тие листи. 

2. Извоз на стоки и услуги во СССР над количините 
односно вредностите од стоковните листи 2 и 2а за 1989 
година или надвор од тие стоковни листи организациите 
на здружен труд и други правни лица можат да вршат са-
мо ако тој извоз го наплатуваат со увоз на стоки односно 
услуги над количините односно вредностите од стоковна-
та листа 1 или надвор од таа стоковна листа во согласност 
со одредбите на Одлуката за условите под кои извозот на 
стоки и услуги може да се договара со наплата во стоки 
односно услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85,34/86 
и 51/88). 

Кон барањето за одобрување на зделка од став 1 на 
оваа точка организациите на здружен труд и други правни 
лица поднесуваат до Сојузниот секретаријат за економски 
односи со странство изјава на содоговорачите од СССР 
заверена од страна на надлежното министерство на СССР 
дека стоките што се увезуваат во рамките на таа зделка, а 
се содржани во стоковната листа 1, нема да ги товарат ко-
личините односно вредностите на тие стоки предвидени 
со таа листа. 

3. Договори за изведување на инвестициони работи 
во СССР над вредностите од стоковната листа 2 или над-
вор од таа стоковна листа организациите на здружен тру,д; 
и други правни лица можат да склучуваат само ако со тој 
договор обезбедат наплатата на тие работи во стоки или 
услуги над количините односно вредностите од стоковна-
та листа 1 или надвор од таа стоковна листа. 

Ако извозот на стоки се врши заради реализација на 
одобрениот договор за изведување на инвестициони рабо-
ти во СССР, организациите на здружен труд и други прав-
ни лица во извозната царинска декларација во рубриката 
„забелешка“ го наведуваат бројот на одобрениот договор. 

Сојузната управа за царини води евиденција за из-
вршениот извоз од став 2 на оваа точка и таа евиденција ја 
доставува месечно до Сојузниот секретаријат за економ-
ски односи со странство. 

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на изво-
зот на стоки и услуги во СССР за кој договорите се склу-
чени и исе пријавени на надлежната народна банка пред 
влегувањето во сила на оваа одлука и според кои е започ-
ната реализацијата. 

5. По исклучок од одредбата на точка 4 од оваа одлу-
ка, ако извозот по договорите склучени и пријавени на 
надлежната народна банка пред влегувањето во сила на 
оваа одлука би можел значително да влијае врз зголемува-
њето на југословенското побарувачко салдо во размената 
со СССР или да предизвика потешки растројства во таа 
размена, Сојузниот извршен совет може да го ограничи 
тој извоз или да определи услови за неговото извршување. 

6. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на изво-
зот во СССР што се наплатува во конвертибилни девизи и 
на извозот на вооружување и воена опрема, книги, списа-
нија, дневни весници, филателистички производи, како и 
на извозот по основа на договорите за долгорочна произ-
водствена кооперација по кои вредноста на извозот е ед-
наква или помала од вредноста на увозот. 

7. Организациите на здружен труд и други правни ли-
ца на кои им е одобрена работата во смисла на точка 2 од 
оваа одлука се должни по реализацијата на одобрената ра-
бота од таа точка да и достават на надлежната народна 
банка документација за реализацијата на одобрената ра-
бота (договор со советскиот содоговарач, извозна и увозна 
царинска декларација). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е.п. бр. 718 
15 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 
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1143. 
Врз основа на член 31а став 9 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 26/89, 
35/89 и 58/89) сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА-
ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧ-

НИТЕ ДОХОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на составување на пре-

сметката на средствата за исплата на бруто личните дохо-
ди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89) во член 1 став 1 по 
зборот: „добивката“ се додаваат зборовите во заградата: 
„(бруто личен доход по работник и стапката на акумула-
тивност)". 

Во став 4 точка 1 се менува и гласи: 
„1) под реден број 1 се внесува износот на исплатени-

те бруто лични доходи за претходниот месец (збир на из-
носите од ред. бр. И, 12 и 13) поделен со бројот на работ-
ниците што е искажан под реден број 4 на образецот ЛД 
што го составило за претходниот месец. -

Под исплатени бруто лични доходи за претходниот 
месец се подразбираат и неисплатените износи од налози-
те за исплата на бруто личниот доход за претходниот ме-
сец што се евидентирани кај Службата на општественото 
книговодство според одредбите на член 14 од Законот за 
финансиското работење. 

Ако правното лице ги исплатило бруто личните до-
ходи за претходниот месец и врз основа на месечната пе-
риодична пресметка, износот што ќе го утврди според 
став 1 на оваа точка, го зголемува за износот на исплате-
ната разлика на бруто личниот доход по работник за тој 
месец. 

По исклучок за месец октомври 1989 година правно-
то лице под реден број 1 го внесува износот искажан под 
реден број 7 на образецот ЛД-1;". 

Во точка 7 по зборовите: „или 10" се додаваат зборо-
вите во заградата „(помал износ под ред. бр. 8 или 9)". 

Член 2 
Во член 2 став 4 во точка 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 

кои гласат: 
„Правното лице кое не ги исплатило бруто личните 

доходи за август 1989 година до денот на влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополненија на Законот за 
финансиското работење, ниту до тој датум поднело до 
Службата на општественото книговодство налози за ис-
плата на бруто личните доходи, под реден број 1 го внесу-
ва износот на бруто личните доходи за август 1989 година 
што е исплатен по влегувањето во сила на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за финансиското работе-
ње. 

Правното лице што се финансира преку самоуправ-
ната интересна заедница од општествена дејност и лични-
те доходи ги усогласува со движењето на личните доходи 
во стопанството, под реден број 1 го внесува и износот на 
исплатените бруто лични доходи за август 1989 година по 
влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија 
на Законот за финансиското работење, ако таа исплата е 
извршена во согласност со општиот акт, со општествени-
от договор односно со законот." 

Член 3 
Во член 3 по зборот: „добивката“ се додаваат зборо-

вите во заградата: „(бруто личен доход по работник и 
стапка на акумулативност". 

Член 4 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на дел 

од бруто личниот доход на работниците чии места на ра-
бота се во странство, а што се исплатува во странска валу-
та“. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-13380/1 
13 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

1144. 
Врз основа на член 31 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, 40/88 и 70/89), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за остварување на 

правото на ослободување од плаќање царина („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/86, 31/87 и 55/88) во член 6 став 1 
точка 1 по зборовите: „четири години“ се става точка, а 
текстот до крајот на реченицата се брише. 

Во точка 2 по зборот: „две“ се брише запирката, и 
зборовите: „три, четири, пет, односно шест“. 

Во став 8 зборовите: „став 6" се заменуваат со зборо-
вите: „став 2". 

Член 2 
Во член 6 се додава член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
Повластица од член 28 точка 4 на Царинскиот закон, 

корисникот на повластицата остварува врз основа на ре-
шение за ослободување од плаќање царина кое го донесу-
ва царинарницата во вид на забелешка врз декларација-
та." 

Член 3 
Во член 7 ст. 1 и 3 зборовите: „точка 6" се заменуваат 

со зборовите: „точка 5". 

Член 4 
Во член 8 став 1, зборовите: „точка 7" се заменуваат 

со зборовите: „точка 6". 

Член 5 
Во член 9 став 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1, зборовите: 

„точка 8" се заменуваат со зборовите: „точка 7". 
Во став 3, кој станува став 2, зборовите: „став 2" се 

заменуваат со зборовите: ,,став 1". 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 6 
Во член 10 зборовите: „точка 9" се заменуваат со збо-

ровите: „точка 8", зборот: „сличен“ се брише, а по зборот: 
„приредба“ се додаваат зборовите: „од меѓународно зна-
чење“. 

Член 7 
Во член П зборовите: „точка 10" се заменува со збо-

ровите: „точка 9". 

Член 8 
Во член 12 зборовите: „точка П“ се заменуваат со 

зборовите: „точка 10". 
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Член 9 
Во член 13 став 1 зборовите: „точка 12" се заменуваат 

со зборовите: „точка 11". 

Член 10 
Во член 14 зборовите: „точка 13" се заменуваат со 

зборовите: „точка 12". 

Член 11 
Во член 15 зборовите: „точка 14" се заменуваат со 

зборовите: „точка 13". 

Член 12 
Во член 16 зборовите: „точка 15" се заменуваат со 

зборовите: „точка 14". 

Член 13 
Во член 16а зборовите: „точка 16" се заменуваат со 

зборовите: „точка 15". 

Член 14 
Во член 18 став 1 точка 2 по зборот: „цели“ се додава-

ат запирка и зборовите: „за заштита на човековата живот-
на и работна средина“. 

По точка 2 се додава точка 3, која гласи: 
„3) мислење на сојузниот орган на управата надлежен 

за работи на енергетиката и индустријата дека 'стоките 
што се увезуваат служат за заштита на човековата живот-
на и работна средина;". 

Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 15 
Член 19 се менува и гласи: 

„Заради користење на повластеницата од член 29 
став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот односно 
корисникот на повластицата, кон писменото барање за ос-
лободување од плаќале царина на царинарницата и под-
несува: 

1) потврда од надлежниот орган или извод од регис-
тарот на надлежниот суд дека организацијата на здружен 
труд односно претпријатието, здружението на уметници 
или друга организација регистрирана за вршење на науч-
ноистражувачка, образовна, културно-образовна дејност, 
техничка култура, културно-уметничка дејност, дејност на 
заштита на културните блага, Новинско-издавачка дејност 
дејност на радиото и телевизијата или кинематографијата 
и дејноста на физичката култура и спортот; 

2) потврда од соодветното здружение во рамките на 
Стопанската комора на Југославија дека стоките што се 
увезуваат не се произведуваат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

3) изјава од корисникот на повластената дека стоките 
ќе ги користи непосредно за вршење на дејноста за која ко-
рисникот на повластената е регистриран. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 16 
Во член 20 зборовите: „Југословенскиот црвен крст“ 

се заменуваат со зборовите: „организацијата на Југосло-
венскиот црвен крст“. 

Член 17 
Во член 25 точка 5 зборовите: „Заедницата за осигу-

рување“ се заменуваат со зборовите: „организацијата за 
осигурување“, а по зборовите: „по основ на осигурување“ 
се додаваат зборовите: „односно потврда од организација-
та за осигурување дека не врши осигурување за определен 
ризик на осигурување“. 

Член 18 
Член 26 се менува и гласи: 
„Заради користење на повластената од член 29 став 1 

точка 10 на Царинскиот закон, корисникот на повластена-

та, кон писменото барање за ослободување од плаќање ца-
рина, поднесува до царинарницата: 

1) потврда од надлежниот орган за здравство со која 
се докажува дека специфична опрема, уреди и инструмен-
ти за здравство, како и резервни делови и потрошен мате-
ријал за користење на таа опрема се увезуваат заради оп-

, ремување на организациите на здружен труд односно 
претпријатијата, во согласност со програмите за развој на 
здравството во републиката односно автономната покраи-
на; 

2) потврда од надлежниот орган за здравство со која 
се докажува дека се увезува специфична опрема за корис-
тење во заштитни работилници за рехабилитација, врабо-
тување и преквалификација на инвалиди; 

3) изјава од Сојузот на слепите на Југославија однос-
но од граѓани-членови на Сојузот на слепите на Југослави-
ја и на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Ју-
гославија односно од граѓаните - членови на Сојузот на 
здруженијата на дистрофичарите на Југославија дека спе-
цифичната опрема, уредите и инструментите, како и ре-
зервните делови и потрошниот материјал за користење на 
таа опрема се увезуваат за потребите на слепите лица од-
носно за потребите на лицата заболени од мускулни и не-
вромускулни болести и изјава од граѓанинот дека е член 
на Сојузот на слепите на Југославија односно член на Со-
јузот на здружението на дистрофичарите на Југославија; 

4) потврда од надлежниот орган за здравство со која 
се докажува дека специфичната опрема, уредите и инстру-
ментите за здравството и резервните делови и потрошни-
от материјал за користење на таа опрема граѓаниот ги 
увезува за лична употреба; 

5) потврда од стопанската комора на републиката од-
носно на автономната покраина дека производите за 
здравството од член 29 став 1 точка 10 на Царинскиот за-
кон, што се увезуваат, не се произведуваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 19 
По член 28 се додава член 28а, кој гласи: 

„Член 28а 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 14 на Царинскиот закон, корисникот на повластена-
та, кон барањето за ослободување од плаќање царина, 
поднесува до царинарницата потврда од Стопанската ко-
мора на Југославија - Здружението на индустријата за 
преработка на метали дека таа опрема не се произведува 
во земјата, како и мислење на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на енергетика и индустријата дека таа 
опрема служи непосредно за заштита на човековата 
животна и работна средина.". 

Член 20 
Во член 29 став 1 во уводната реченица зборовите: 

„ст. 1 до 5" се заменуваат со зборовите: „став 1". 
Во точка 1 зборовите: „24 месеци во три последова-

телни години, односно непрекинато најмалку три, четири, 
пет или непрекинато шест години“ се заменуваат со збо-
ровите: „најмалку 24 месеци во период од четири години“. 

Во точка 2 по зборовите: „две“ зборовите: „три, чети-
ри, пет односно шест“ се бришат. 

Во точка 4 во првата реченица по зборот: „инвентар“ 
се додаваат зборовите: „односно да врши земјоделска деј-
ност и да е обврзник на данок од земјоделска дејност за 
чие вршење ги увезува предметите на стопански инвен-
тар“. 

Во став 6 зборовите: „ст. 1 до 5" се заменуваат со збо-
ровите: „став 1". 

Член 21 
Член 30 се менува и гласи: 
„Корисникот на повластената од член 30 став 1 на 

Царинскиот закон, кога здружува труд и средства со дого-
ворно претпријатие или заради основање на договорно 
претпријатие, кон барањето за ослободување од пла-
ќање царина, поднесува до царинарницата: 
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1) докази од член 29 став 1 точ. 1 до 3 и точка 5 на 
овој правилник; 

2) договор за зружување на труд и средства со дого-
ворното претпријатие односно договор за основање на до-
говорното претпријатие. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 22 
Во член 31 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Врз основа на поднесените докази од став 1 на овој 

член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина“. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-13344/1 
14 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

1145. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), со-
јузниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПАДОБРАНСТВОТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за про-

изводство и одржување и начинот на користење на падоб-
рани со кои се скока од воздухоплов, стручната обука и ис-
питите и дозволите и овластувањата за вршење на опреде-
лени работи (во натамошниот текст: овластувањата). 

Член 2 
Падобран и падобрански автомат можат да се корис-

тат во рамките на ограничувањата утврдени во постапка-
та за хомологација, ако се технички исправни и ако по-
стои дозвола за нивната употреба издадена од Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски. 

Член 3 
Со падобран може да скока лице кое има дозвола на 

падобранец. 
По исклучок од став 1 на овој член, со падобран може 

да скока и лице кое нема дозвола ако падобранот го корис-
ти за спасување, лице кое се обучава за скокање со падоб-
ран ако е запишано во книгата на ученици - падобранци 
во една од организациите на Воздухопловниот сојуз на Ју-
гославија, како и лице кое скока со падобран во улога на 
патник во тандем-скокови. 

Член 4 
Лицето што се обучува за скокање со падобран однос-

но за определена стручна работа е ученик или приправник 
и скокањето може да го врши под надзор на лице што има 
важечка дозвола за вршење на определени стручни работи 
односно за вршење на посебни работи. 

За скокање со падобран лицето од став 1 на овој член 
се обучува во школските центри на организациите на Воз-
духопловниот сојуз на Југославија. 

Член 5 
Ученикот што се обучува за вршење на опредлени 

стручни работи мора да биде запишан во книгата на уче-

ници на школски центар на организацијата на Воздухоп-
ловниот сојуз на Југославија. 

Приправникот што се обучува за вршење на посебни 
работи или за вршење на посебна работа мора да биде за-
пишан во книгата на приправници на школскиот центар 
на организацијата на Воздухопловниот сојуз на Југослави-
ја. 

Во книгата на ученици односно на прирпавници се 
внесуваат податоци за:, ученикот односно приправникот, 
наставникот што ја врши обуката, положените испити, 
степенот на обученост, здравствените критериуми, како и 
видот на работите за кои ученикот односно приправникот 
се обучува. 

Член 6 
На лицето што завршило обука за падобранец, што 

ги исполнува здравствените и другите услови пропишани 
со овој правилник и што ќе положи испит за вршење на 
определени стручни работи, му се издава дозвола за са-
мостојно вршење на тие работи. 

Ако лицето од став 1 на овој член положи испит за 
вршење на посебни работи, во важечката дозвола му се за-
пишува дека може самостојно да ги врши и посебните ра-
боти за кои положил посебен испит. 

Лицето што има дозвола на падобранец може да 
врши и посебни работи ако положи посебен испит за 
вршење на тие работи и ако тоа му е запишано во дозво-
лата. 

Член 7 
Наведените изрази, употребени во овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) падобран е справа што служи да го забави падот 

на лице заради безбедно спуштање на опредлена површи-
на; 

2) падобрански автомат е справа што служи за отво-
рање на падобранот без дејство на лицето што скока со па-
добранот според однапред утврдена програма; 

3) ученик-падобранец е лице што се обучува за спор-
тски падобранец; 

4) приправник е лице што има дозвола на падобра-
нец, а што се обучува за вршење на определена стручна 
работа; 

5) школско-тренажни скокови се скокови со падоб-
ран заради обука и тренажа на падобранци; 

6) специјален (тандем) падобран е падобран наменет 
за спуштање на еден падобранец и патник, со вкупна маса 
до 180 kg; 

7) пробни скокови се скокови што се вршат заради 
испитување на падобран и опрема или заради испитување 
на можноста за скокови од одделни видови и типови воз-
духоплови; 

8)-скокови со специјална задача се скокови во рамки-
те на територијалната одбрана и цивилната заштита, како 
и заради спасување на луѓе и имот во случаи на елемен-
тарни непогоди; 

9) вонаеродромски скокови се скокови што се вршат 
надвор од регистрираните аеродроми и летал ишта; 

10) скокови од мали височини се скокови од височини 
до 1.000 метри; 

11) скокови од средни височини се скокови од височи-
ни од 1.000 до 4.550 метри; 

12) скокови од големи височини се скокови од височи-
на поголема од 4.550 метри; 

13) дневни скокови се скокови што се вршат во перио-
дот кој почнува пол час пред изгревот, а се завршува пола 
час по заоѓањето на сонцето; 

14) ноќни скокови се скокови што се вршат во перио-
дот што почнува пол час по заоѓањето на сонцето, а се за-
вршуваат пол час пред изгревот на сонцето; 

15) скокови без задржување во отворањето на падоб-
ранот се скокови при кои отворањето на падобранот се из-
вршува до пет секунди по одвејувањето од воздухопло-
вот; 

16) скокови со задржување се скокови при кои коман-
дирањето на отворањето на падобранот се извршува пет 
секунди по одвејувањето од воздухопловот; 

17) тандем-скок е скок со падобран во кој две лица 
скокаат користејќи ист главен и резервен падобран. 
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Член 8 
Лице кое има звање на воен падобранец односно ов-

ластување стекнато во вооружените сили на СФРЈ, за при-
знавање на тоа звање односно овластување мора да ги ис-
полни следните услови: 

1) лице кое има звање на воен падобранец мора да по-
лага комплетен теориски и практичен дел на испитот про-
пишан со овој правилник; 

2) лице кое има звање на инструктор, за добивање до-
звола на падобранец мора да го положи предметот од 
член 62 став 2 точка 6 на овој правилник; 

3), лице кое има звање на инструктор, за добивање на 
овластување за наставник по падобранство мора да го по-
ложи предметот од член бб став 2 точ. 4 и 5 на овој пра-

^ вил ник, како и комплетен практичен дел на испитот; 
4) лице кое има звање на инструктор од I класа за до-

бивање на овластување за наставник по падобранство мо-
ра да го положи предметот од член бб став 2 точка 5. 

/ 

И. ПРОИЗВОДСТВО НА ПАДОБРАНИ 

Член 9 
Производство на падобрани и на падобрански авто-

мати се врши според техничките услови и техничката до-
кументација за хомологиран тип на падобрани односно 
според техничката документација за измени на падобран и 
падобрански автомат. 

Член 10 
Измена на падобран и на падобрански автомат се 

врши со согласност од конструкторот односно производи-
телот, со детален опис на измената што ќе се врши и со со-
одветна техничка документација. 

Член И 
Падобраните, без оглед на намената, мораат да ги ис-

полнуваат следните аеродинамички и функционални усло-
ви: 

1) во текот на отворањето на падобранот да не дојде 
до загрозување на лицето што го користи падобранот; 

2) најголемото забавање во периодот на отворањето 
на падобранот да не смее да го надмине осумкратното за-
брзување на земјината тежа (8 g) - за школски и спортски 
падобрани односно десетткратното забрзување на земји-
ната тежа (10 g) - за резервни падобрани и падобрани за 
спасување; 

3) нишањето на падобранот да не смее да го надмине 
аголниот отклон од 150 во однос на вертикалата низ цен-
тарот на куполата. 

Член 12 
Силата на активирање на падобранот Со слободно 

дејство не смее да биде поголема од 16 daN, ниту помала 
од 2 daN. 

Јажето, ракофатот и сите споеви на рачната за акти-
вирање мораат да издржат оптоварување од 150 daN не 
помалку од три sec. 

Член 13 
Падобранските авотмати, зависно од начинот на ра-

ботата, можат да бидат анероидни и хронометарски. 
Падобранскиот авотмат мора да ги исполнува след-

ните услови: 
1) без оштетување да издржи забавање на дваесет-

кратно забрзување на земјината тежа (20 g) со дејство во 
секој правец; 

2) да е произведен од таков материјал што на надво-
решна температура од -60 0С до 4-60 0С и релативна 
влажност од 0% до 100% да не дојде до оштетување; 

3) силата на активирање да не биде помала од 50 N 
ни поголема од 100 N, одот на дејството да изнесува нај-
малку 65 mm, почетната сила на дејството да не биде по-
мала од 270 N и намаллувањето на силата на дејството по 
одот да не биде поголемо од 3,33 N/mm; 

4) хронометарскиот падобрански автомат да има оп-
сег на поставување од 2 до 10 sec, со точност од 10% од по-
ставената вреднсот, односно анероидниот падобрански 
автомат да има опсег на поставување од 500 m до 4.000 m 

височина над средното морско ниво, со толеранции даде-
ни во следната табела: 

Височина на поставување 
во метри 

Височина на активирање во метри 

500 500 до 750 
1.000 950 до 1.300 
2.000 1.900 до 2.350 
3.000 2.850 до 3.400 
4.000 3.800 до 4.450 

Член 14 
Зависно од намената, следните карактеристики на па-

добранот не смеат да бидат поголеми од: 

Вид на падобран Време на Пат на Вертикална Хоризонтална 
отворање отворање на 

падобранот 
брзина брзина 

Школски 5ѕ 150 m 8 m/s 
Спортски и без ограни-
тандем 5 ѕ 150 m 6 m/s чување 
Резервен 

чување 

- за обука 2,5 ѕ 90 m 7 m/s 4 m/s 
- за спорт без ограни-

3,5 ѕ 100 m 7 m/s чување 
-тандем 5 ѕ 150 m 6 m/s П 
Падобран за 
спасување 2,5 ѕ 90 m 7,5 m/s 4 m/s 

Член 15 
Падобран што се отвора при брзини поголеми од 240 

km/h мора да има посебен систем за продолжување на 
времето на отворањето на падобранот. 

Член 16 
Падобран кај кого односот на вертикалната спрема 

хоризоноталната брзина е 1 : 1 или поголем мора да има 
уред кој овозможува промена на хоризонталната брзина и 
на насоката. 

Член 17 
Сите делови на падобранот мораат да обезбедуваат 

стабилност на конструкцијата и функционалност во гра-
ниците на температура од - 45 0С до -И 40 0С. 

Член 18 
Површините на текстилните делови (на платното, 

јажињата, гуртните, лентите и др.) мораат да бидат мазни, 
чисти, со рамномерно ткаење и без јазли, а металните де-
лови - заоблени, со мазни рабови и површини и заштите-
ни од корозија. 

Член 19 
Пишување на Ознаки на падобранот се врши со неиз-

.бришлива контрастна боја. Металните делови мораат да 
имаат врежана или втисната ознака на жигот на контрала-
та на производителот. 

Полињата на куполата на падобранот се означуваат 
со арапски броеви, на долниот раб, лево од шевот, во пра-
вецот на движењето на стрелката на часовникот. 

Во последното поле на куполата на падобранот и на 
раницата мораат да бидат напишани следните ознаки: на-
зив на производителот на падобранот, тип на падобранот, 
фабрички број и датум на производството. 

Член 20 
Падобраните се произведуваат како комплетни или 

во делови. 
Падобраните што се произведуваат во делови како 

модуларни конструкции се комплетираат според желбата 
на корисникот од делови што ги утврдил производителот. 

Производителот го утврдува комплетот на падобра-
нот и издава лиск-а на заменливи делови (купола, уред за 
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активирање, резервен падобран, навлака, систем на врски, 
футрола-раница, пилот-падобран, слободни краеви на 
системот на врски и падобранец торба). 

А 

Член 21 
Пред издавањето на упатство од производителот за 

користење, чување и одржување на падобранот, подобра-
нот мора да се испита на земја и во воздух. 

Член 22 
Испитувањето на падобранот на земја опфаќа: про-

верка на надворешниот изглед, контрола на димензиите, 
проверка на квалитетот на изработката на падобранот, 
проверка на тежината на падобранот и на начинот и усло-
вите за пакување, како и на можноста за поставување на 
сигурносен уред (падобрански автомат), погодност за на-
местување на телото и ракување со падобранот, функција 
на деловите, компонентите и целиот падобран, како и ви-
зуелна проверка на падобранот по испитувањето во воз-

. дух. 

Член 23 
Испитувањето на падобранот во воздух опфаќа: ис-

питување на отпорноста на падобранот со. пробни кукли 
со тежина еден и пол пати поголема од предвидената мак-
симална носивост и при брзина што 'и одговара на макси-
малната предвидена брзина за отворање на падобранот и 
испитување на аеродинамичките особини на падобранот 
во воздухот со пробни кукли со тежина од 0,8 до 1,2 од 
предвидената носивост. 

Член 24 
При испитувањето на падобранот од член 23 на овој 

правилник, во најмалку пет скокања со падобранец се 
врши мерење на забавањето при отворањето на куполата 
и мерење на вертикалната и хоризонаталната брзина на 
нишањето на падобранот, така што сите мерења мораат 
да ги покажат пропишаните вредности. 

Член 25 
Испитувањето на падобранот со помош на кукла мо-

ра да се снима со кино-камера, со магнетоскоп и сл. 

Член 26 
Испитување на падобранот се врши со скокови на 

пробни падобранци во границите на метеоролошките ус-
лови утврдени во член 32 од овој правилник. 

Испитување на прототип на падобран се врши на нај-
малку два падобрани, а бројот на фрлањата на кукли од-
носно на скокањата на пробни падобранци се утврдува за-
висно од карактеристиките на падобранот што треба да се 
испита. 

Член 27 
Врз база на добиените резултати за исипитувањето 

на прототипот на падобранот, производителот е должен 
да состави упатство за пакување и користење на падобра-
нец кое треба да содржи: технички податоци за падобра-
нец упатство за пакување, упатство за користење и усло-
ви за чување и одржување на падобранот. 

Член 28 
При сериско производство на падобрани испитување 

се врши со најмалку 5% од падобраните произведени во 
една серија, и тоа со едно скокање на пробен падобранец 
заради утврдување дали се исполнети условите од член 11 
на овој правилник. 

Член 29 
ilo завршеното производство, производителот изда-

ва исправа за падобранец која содржи: тип и фабрички 
број, податок за носивоста изразена во килограми и за 
максималната брзина при отворањето на падобранец да-
тум ца. изработка, тежина на падобранец податоци за про-
изводителот и носителот на правото на располагање од-
носно за сопственикот на падобранец податоци во врска 

со издавањето дупликат на исправа, податоци за про-
должување на рокот на употребата на падобранец пода-
тоци за прегледите и проверувањето на падобранец пода-
тоци за пакувањето на падобранот и за скокањата со па-
добранец податоци за поправките и измените на падобра-
нец и забелешки во текот на користењето. 

Покрај податоците од став 1 на овој член, исправата 
на падобранот содржи и упатство за запишување на пода-
тоците за гарантниот рок на употреба и за бројот на ско-
кањата со падобранот што може да се извршат со падоб-
ранот во тој рок. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПАДОВ РАКОТ 

Член 30 
Користење на падобранот се врши според техничко-

то упатство на производителот за определен тип падобра-
НИ ' Член 31 

Падобраните според намената се делат на: школски, 
десантни, спортски, резервни, специјални (тандем) и па-
добрани за спасување. 

Член 32 
Падобранот може да се користи, освен во случај на 

опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, во 
следните метеролошки услови: 

1) ако небото fc покриено со облаци, долниот раб на 
облаците мора да биде најмалку 200 m над височината од 
која се врши скокање; 

2) ако, за скокање над облаци, при надлетување зара-
ди наведување на точката на скокање се гледа местото на 
приземјувањето и ако постои радиоврска помеѓу возду-
хопловот и падобранскиот старт односно местото на при-
земјувањето; 

3) ако брзината на ветрот изнесува: 3 т / ѕес - за учи-
ник - падобранец кој има до пет извршени скокови однос-
но до 5 т / ѕес за ученик - падобранец кој има над пет из-
вршени скокови; до 7 m/sec.-^за падобранци кои имаат 
дозвола, освен за ноќни скокови кога брзината на ветрот 
не смее да биде поголема од 5 т / ѕес и за вонаеродромски 
скокови кога брзината на ветрот не смее да биде поголема 
од 6 т /ѕес ; до 9 т / ѕес - за групни и поединечни фигура-
тивни скокови што се изведуваат со Главен падобран од 
типот крило; 

4) ако температурата на водата не е пониска од 4-19 
0С, а скокањето се врши на вода, освен ако падобранецот е 
опремен со соодветна заштитна нуркачка облека. 

Член 33 
За скокање, освен во случај на опасност, спортските 

падобранци односно учениците - падобранци мораат да 
бидат опремени со главен и резервен падобран и, зависно 
од видот на скоковите, со соодветна опрема, во согласност 
со упатството за изведување на тие скокови што го ут-
врдува Воздухоплониот сојуз на Југославија. 

При скокањето со специјален (тандем) падобран, па-
добранецот и патникот користат ист главен и резервен па-
добран. 

Член 34 
Резервниот падобран се користи ако главниот падоб-

ран поради кои и да било причини не се отвори, или ако 
тоа е предвидено со планот на обука или проверка. 

Член 35 
Падобрански автомат мораат да користат лица што 

немаат важечка дозвола на падобранец, лица со дозвола 
ако скокаат заради стручна проверка, како и сите Други 
лица ако тоа го бара раководителот на скоковите. 

Падобрански автомат мора да се користи при упот-
реба на падобран за спасување ако е тоа предвидено со 
упатството на производителот. 

Член 36 
Максималниот број на скокови во текот на 24 часа из-

несува: 
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1) за ученици - падобранци при изведувањето на 
првиот скок - еден; 

2) за ученици - падобранци до дозволата - три скока; 
3)за падобранци - шест скокови; 
4) за падобранци за време на организирани подготов-

ки - 12 скокови. 

Член 37 
Теренот на кој може да се скока со падобран мора да 

биде со следните димензии: 
1) најмалку 60 - 400 метри за првите десет скокови на 

ученици, односно 600 - 200 метри за над десет скокови на 
ученици; 

2) најмалку 100 - 50 метри - за падобранци; 
3) без ограничување за падобранци што имаат нај-

малку 20 вонаеродромски скокови на терени со димензии 
100 - 50 метри. 

Како терен од став 1 на овој член се смета терен без 
вештачки и природни пречки (објекти, далноводи, сообра-
ќајници за друмски и железнички сообраќај, дрвја, канали 
и др). 

Член 38 
Ако на оддалеченост од 200 m од работ на теренот на 

кој се скока со падобран се наоѓа водена површина (река, 
езеро и сл.), на водената површина за време на скокањето 
со падобран мора да се наоѓа служба за спасување на вода. 

Член 39 
Ако падобранот се користи за скокање на вода, мора-

ат да се обезбедат најмалку три чамци опремени со сараци 
за извлекување на падобранот и со појаси за спасување. 

Раководителот на скокањето со падобран може да оп-
редели и поголем број чамци наведени во став 1 од овој 
член, зависно од условите под кои се изведуваат скокови-
те, како и од бројот на скоковите. 

Со падобран на вода можат да скокаат само лица 
што знаат да пливаат. 

Член 40 
За секое користење на падобран се определува рако-

водител на скокањето со падобран кој мора да има важеч-
ка дозвола на падобранец и овластување на наставник по 
падобранство или на организатор на скокови. 

Раководителот на скокањето со падобран е одгово-
рен за подготовката што му претходи на скокањето со па-
добран, за организацијата и безбедното скокање со падоб-
ран, а особено за скокањето со падобран што се изведува 
заради обука на ученик - падобранец. 

Член 41 
Раководителот на скокањето со падобран и наставни-

кот по падобранство ако раководи со обука на ученик во 
воздух се должни: 

1) да го организираат скокањето со падобран во сог-
ласност со одредбите од овој правилник; 

2) да ја спроведуваат подготовката за скокање со па-
добран во согласност со член 43 став 2 точ. 1 до 4 од овој 
правилник; 

3) пред почетокот на скокањето со падобран да ја 
проверат лично документацијата на падобранците за да се 
утврди дали се оспособени за изведување на скоковите 
што се планираат; 

4) да ја проверат опременоста на воздухопловот од 
кој се врши скокање и оспособеноста на екипажот на воз-
духопловот за исфрлање на падобранци; 

5)'да даваат задачи и да се запознаваат со задачите на 
падобранците и да го контролираат нивното извршување; 

6) да бидат во реонот на стартот за време на скокови-
те, а ако се наоѓаат во воздухопловот, да определат лице 
што ќе ги заменува на земјата; 

7) да го запознаат екипажот на воздухопловот со 'за-
дачата на падобранците; 

8) да забранат скокање со падобран на лице што на 
кој и да е начин ја нарушува безбедноста на воздушната 
пловидба односно скокањето со падобранот. 

Член 42 
Минималната височина на отворањето на главниот 

падобран изнесува: 
1) за ученици - падобранци 750 т ; 
2) за спортски падобранци 500 т . 

Член 43 
Пред скокањето со падобран мора да се изврши под-

готовка што ја изведува раководителот на скоковите или 
наставникот по падобранство кој истовремено раководи 
со подготовката на ученик-падобранец и со подготовката 
во изведувањето на повисок степен на обука. 

Подготовката, по правило, се изведува на денот на 
изведувањето на (скоковите или најрано три дена пред из-
ведувањето на скоковите и опфаќа: 

1) најавување на скокањето со падобран на обласната 
контрола на летањето; 

2) контрола на степенот на оспособеноста на падоб-
ранците, со увид во падобранската документација (во до-
зволата и во книшката на скокови); 

3) преглед на падобранската опрема; 
4) проверка на метеоролошките услови и поставува-

ње на стартот; 
5) преглед и пакување на падобранот и регулирање 

на системот на врските; 
6) објаснение и разработка на задачите според про-

грамата за обука или Проверка (скицирање на теренот, за-
бележување на пречките, приод кон целта, пресметка на 
занесувањето за ученици до дозвола на падобранец, однос-
но контрола на пресметката на занесувањето на ученик 
што се обучува за самостојно наведување на воздухопло-
ви. 

Член 44 
Спортскиот падобранец е одговорен за подготовката 

и за извршувањето на скок и е должен, зависно од видот 
на скокот, да биде опремен со соодветна опрема, да ја про-
вери документацијата на падобранот, да изврши преглед 
и пакување на падобранот, да изврши преглед на падоб-
ранската опрема и да ја разработи задачата на скокот и 
мерките за безбедно изведување на скокот. 

IV. ОДРЖУВАЊЕ НА ПАДОБРАНОТ 

Член 45 
Носителот на правото на располагање односно ко-

рисникот на падобранот е должен во текот на користење-
то да го одржува падобранот во технички исправна состој-
ба со која се обезбедува безбедно скокање со падобранот. 

Член 46 
Одржувањето и користењето на падобранот се врши 

во согласност со техничкото упатство за одржување, што 
го издава производителот на падобранот, и со одредбите 
од овој правилник. 

Главниот падобран мора да се препакува најрано 30 
дена пред изведувањето на скокот, а резервниот падобран 
и падобранот за спасување - најрано 90 дена пред изведу-
вањето на скокот. 

Падобранот што не се употребува мора да се чува ма-
гацински здиплен, мора да биде проветрен и препакуван 
најмалку еднаш во три месеци, а затегачите на падобра-
нот мораат да бидат отпуштени. 

Падобранот го пакува падобранец Ладобранот што 
се користи за обука на падобранци го пакуваат и учеиици-
те-падобранци под надзор на наставникот по падобран-
ство. 

Падобранот за спасување го пакува и пломбира на-
ставникот по падобранство, кој со својот потпис во книш-
ката за користење и одржување на падобранот заверува 
дека пакувањето е извршено во согласност со упатството 
на производителот. 

Член 47 
Исправноста на падобранот и на падобранскиот ав-

томат за безбедно скокање се утврдува со технички пре-
глед. 
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Основниот преглед на падобранот и на падобрански-
от автомат се врши пред регистрацијата на падобранот и 
на падобранскиот автомат. 

Редовен преглед на падобранот се врши еднаш во 12 
месеци, а на падобранскиот автомат ^ по секои 200 акти-
вирања или по 12 месеци, зависно од тоа што ќе настапи 
попрво. 

Вонреден преглед на падобранот се врши по барање 
од носителот на правото на располагање со падобранот, 
по извршена поправка или модификација, како и по бара-
ње од сојузниот воздухопловен инспектор. 

Член 48 
Прегледите на падобраните ги врши организацијата 

на здружен труд што за тоа ќе ја овласти Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски, а која за прегледот на падоб-
раните, најдоцна 15 дена од денот на прегледот, го извес-
тува Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Член 49 
Дозвола за употреба на падобранот и на падобран-

скиот автомат се издава при воведувањето на падобранот 
или на автоматот во експлоатација и важи додека падоб-
ранот односно падобранскиот автомат технички е испра-
вен. 

Член 50 
Кон барањето за издавање на дозвола за употреба на 

падобранот и на падобранскиот автомат, носителот на 
правото на располагање односно корисникот на падобра-
нот и на падобранскиот автомат е должен да поднесе из-
вештај за техничкиот преглед на падобранот односно на 
падобранскиот автомат. 

Покрај извештајот од став 1 на овој член, носителот 
на правото на располагање односно корисникот на падоб-
ранот и на падобранскиот автомат е должен до Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски да ја достави на увид 
книшката за користење и одржување на падобранот од-
носно на падобранскиот автомат. 

Член 51 
Дозволата за употреба на падобранот се изработува 

од платно во бела боја, со димензии од 400 mm х 110 mm, 
со два преклопи. 

Член 52 
Падобранот мора да има книшка за користење и 

одржување на падобранот. 
Книшката за користење и одржување на падобранот 

ја издава производителот или овластената орранизција на 
здружен труд или друга организација. 

Во книшката за користење и одржување на школски, 
десантни, резервни падобрани и падобрани за спасување 
се внесуваат податоци за: скоковите, пакувањето и препа-
кувањето на падобранот, редовните и вонредните прегле-
ди, оштетувањата, поправките и измените на падобранот. 

Во книшката за користење и одржување на спортски 
падобрани се внесуваат и податоци за: техничките прегле-
ди, оштетувањата, поправките и измените на падобр^нот, 
како и податоци за дневниот број на скоковите извршени 
со тој падобран. 

Член 53 
За падобран произведен во странство книшка за ко-

ристење и одржување на падобранот издава организација-
та од член 52 став 2 на овој правилник. 

Член 54 
Падобранот мора да се чува здиплен во падобранска 

торба, која мора да биде сместена во орман, на полица 
или во специјална кутија во светла и сува просторија, чиј 
под не смее да биде од бетон или од земја и во која не смее 
да има масти и киселини. 

Температурата на просторијата мора да биде од 
Ч-50С до 4-300С, а влажност на воздухот од 40% до 70%. 

Падобраните не смеат да бидат изложени на дирек-
тно дејство на сончевата светлина. 

Член 55 
По секоја употреба на падобранот за спасување и на 

резервниот падобран што се користи за спасување, падоб-
ранот мора да се подложи на технички преглед заради ут-
врдување на техничката исправност за безбедно користе-
ње. 

Член 56 
Падобранскиот автомат мора да се регулира по се-

кои 100 активирања. 

V. ПАДОБРАНСКИ ПЕРСОНАЛ 

Член 57 
Дозвола на падобранец може да добие лице кое има 

завршено обука за падобранец, најмалку 50 скокови со па-
добран, од што најмалку 20 скокови со задржување на па-
добранот во отворање подолго од 10 секунди и најмалку 5 
скокови со задржување на падобранот во отворање од 25 
до 30 секунди, и положен испит за падобранец. 

Член 58 
Кон практичниот дел на обуката за падобранец може 

да му пристапи лице кое навршило 16 години живот, и 
тоа: 

1) ако во поглед на телесната и душевната способ-
ност ги исполнува пропишаните услови; 

2) ако претходно завршило теориска и практична 
обука; 

3) ако е запишано во книгата на ученици - падобран-
ци на организација на Воздухопловниот сојуз на Југосла-
вија во која се обучува; 

4) ако има писмена согласност од родителите - за ли-
це помладо од 18 години. 

Дозвола може да му се издаде на лице со навршени. 
16 години возраст, ако лицето има писмена согласност од 
родителите. 

Член 59 
Лице што се обучува за падобранец е ученик или при-

правник и тие работи може да ги врши само под надзор на 
наставник по падобранство. 

Член 60 
При изведувањето на практичната обука во воздух 

еден наставник по падобранство може да обучува најмно-
гу десет ученици по класична метода, односно најмногу 
три ученици по методите на напредно учење на слободен 
пад. 

При изведувањето на обука за падобранец од возду-
хоплови, со повеќе седишта во воздухопловот мора да се . 
наоѓа еден наставник по падобранство. 

При изведувањето на обука од воздухоплови што но-
сат до три падобранци, до првите пет скокови на ученици 
во воздухопловот мора да се наоѓа наставник по падоб-
ранство или организатор на скокови, а по пет скокови ис-
фрлањето може да го врши и лице со дозвола на падобра-
нец што има најмалку 150 скокови. 

Член 61 
На лице што е стручно обучено, што ги исполнува 

здравствените и други услови пропишани со овој правил-
ник и што ќе положи испит за вршење на определени 
стручни работи, му се издава дозвола за самостојно врше-
ње на тие работи. 

Лекарско уверение за ученик односно за приправник 
падобранец не може да биде постаро од 24 месеци. 
. ' Ако лицето од став 1 на овој член положи испит за 

вршење на определени работи, во дозволата се запишува 
дека може самостојно да врши и определени работи за кои 
го положило испитот. 

Лице што има дозвола на падобранец може да врши 
и определени работи ако положи посебен испит за вршење 
на тие работи и ако тоа му е запишано во дозволата. 

Член 62 
Испитот за падобранец се состои од теориски и прак-

тичен дел. 
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Програмата за полагаат на теорискиот дел на испи-
тот опфаќа: 

1) основи на теоријата на скокот со падобран; 
2) техника на скокот со падобран; 
3) познавање на падобранот, опремата и воздухопло-

вот за скокање на падобранец; 
4) основи на воздухопловната метеорологија; 
5) вонредни постапки; 
6) воздухопловни прописи. 
Практичниот дел на испитот е проверка на способ-

носта на падобранецот за: извршување на подготовката за 
скок со падобран, наведување на авионот за извршување 
на скокот, изведување на лево и на десно свртување за 3600 

и на задно салто во слободен пад, маневрирање со купола-
та на падобранот, приземјување на определен простор 
(50 т) . 

Член 63 
Барање за продолжување на рокот на важењето на до-

зволата на падобранец може да поднесе имателот на таа до-
звола што во моментот на продолжувањето на рокот на 
важењето на дозволата ги исполнува здравствените услови и 
има најмалку 20 скокови со падобран во текот на важењето 
на дозволата. 

Член 64 
Во дозволата на падобранец може да се запише овлас-

тување за вршење на определени стручни работи, и тоа: на-
ставник по пад странство, проба и испитување на прототи-
пови на падобрани и организатор на скокови. 

Член 65 
Наставник по падобранство може да биде падобранец 

кој има најмалку 500 скокови со падобран, овластување за 
организатор на скокови, најмалку два скока на вода, два ско-
ка со задржување во слободен пад од 60 секунди, три скока 
ноќе и 20 вонаеродромски скокови и кој е оспособен за нај-
малку две падобрански дисциплини односно за слободен 
пад и за управување со падобран, а тоа се: 

а) скокови на цел - најмногу 1,5 m оддалеченост од цел-
та од три последователни скокови; 

б) фигуративни скокови - комплет за фигури за најмно-
гу 12 сек.; 

в) групни фигуративни скокови (RW) - успешно скокна-
та „група 4" (влегување како четврти или резултат во сек-
венци на „група 4") или „група 3" направена на испитот; 

г) групни фигуративни скокови со отворени куполи 
(CRW) - успешно скокната „група 4М или „група Т направе-
на на испитот. 

На лицето што условите од став 1 на овој член ги стек-
нало на официјален натпревар, тие услови му се признаваат 
за пристапување кон испит за добивање на овластување за 
наставник по падобранец. 

За исполнувањето на условите од став 2 на овој член се 
прилага официјален билтен од натпреварувањето. 

Член бб 
Испитот за вршење на определени работи на наставник 

по падобранство се состои од теориски и практичен дел. 
Програмата за полагање на теорискиот дел на испитот 

опфаќа: 
1) основи на теоријата на скокот со падобран; 
2) познавање на падобраните и воздухопловите за ско-

кање со падобран; 
3) вонредни постапки; 
4) основи на воздухопловната метеорологија; 
5) воздухопловни прописи; 
6) психофизиологија на летачот односно на скокањето 

со падобран; 
7) методика на наставата во обуката за скокање со па-

добран; 
8) организација на скоковите со падобран; 
9) познавање на техничките услови за проба ма падоб-

ран од сериско производство; 
10) основи за давање на прва помош. 
Практичниот дел на испитот е проверка на кандидатот 

за наставник по падобранство и на неговите способности за 
подготовка на ученици за скокање со падобран, и опфаќа: 

1) познавање на падобранот и на опремата; 
2) методика на пад странската обука; 
3) испитни скокови. 

Покрај скоковите од дисциплината што ја пријавил, 
кандидатот мора да ја покаже техниката на изведување на 
скокови со школски падобран со отворена на резервниот па-
добран. 

Член 67 
Врз основа на положениот испит наставникот по па-

дстранство врши: обука на ученици за стекнување на услови 
за полагање на стручен испит за дозволи односно за овлас-
тувања на падобранец, сите видови на обука за кои е оспосо-
бен, проверување на стручноста на падооранците, проба на 
падобранот по основните, редовните и вонредните прегледи 
и по генералната поправка, како и други работи во врска со 
пад странството за кои има положен испит и организира из-
ведување на падобрански скокови. 

Член 68 
Проба и испитување на прототипови на падобрани 

може да врши лице што има дозвола на падобранец, овлас-
тување на организатор на скокови, најмалку 1000 скокови со 
падобран, со најмалку осум типови на падобрани, и положен 
посебен стручен испит за проба и испитување, на прототипо-
ви на падобрани, и на кого во важечката дозвола му е запи-
шано дека може да врши и определени работи за кои по-
ложил испит. 

Член 69 
Испитот за вршење на определени работи, проби и ис-

питувања на прототипови на падобрани се состои од теорис-
ки и практичен дел. 

Програмата за полагање на теорискиот дел на испитот 
опфаќа: 

1) основи на теоријата на скокот со детаљно познавање 
на конструкцијата на падобранот; 

2) познавање на техничките услови што се однесуваат 
на деловите на падобранот; 

3) познавање на условите што се однесуваат на испиту-
вањето на прототиповите на падобрани;, 

4) техника на испитувањето на перформансите на па-
добранец 

Практичниот дел на испитот е проверка на сручното 
знаење и оспособеноста за самостојно испитување на прото-
типовите на падобрани во воздух и на земја и утврдување на 
нивните особини, според утврдената програма за обучување. 

Член 70 
Врз основа на положениот испит за проба и испитува-

ње на падобрани, падобранецот има право да ги испитува 
прототиповите на падобрани и падобраните од сериско про-
изводство, по основните, редовните и вонредните прегледи, 
како и по генералната поправка. 

Член 71 
Организатор на скокови може да биде лице што има 

најмалку три години дозвола на падобранец, најмалку 300 
скокови со падобран, положен испит за организатор на ско-
кови и успешно завршено стажирање. 

Член 72 
Испитот за вршење на определени работи на организа-. 

хор на скокови се состои од теориски и практичен дел. 
Програмата за полагање на теорискиот дел на испитот 

опфаќа: 
1) организација на изведувањето на скоковите; 
2) воздухопловни прописи; 
3) основи на воздухопловната метеорологија; 
4) основи за давање на прва помош. 
Практичниот дел на испитот е проверка на стручните 

способности на кандидатот за организирање на скокови. 
Пред пристапувањето кон практичниот дел на испи-

тот, кандидатот е должен да приложи доказ за извршено-
то стажирање во траење од 15 дена на три различни аерод-
роми, под контрола на три различни наставници, кои со 
својот потпис потврдуваат дека кандидатот е оспособен за 
организатор на скокови. 

Член 73 
Врз основа на положениот испит, организаторот на 

скокови организира изведување на падобрански скокови 
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за лица што имаат дозвола на падобранец, а заради тре-
нажа на тие лица. 

VI. ИСПИТИ 

Член 74 
Испитот за стекнување на дозвола односно испитот 

за стекнување на овластување за вршење на определена 
стручна работа (посебниот испит) се состои од теориски и 
практичен дел. 

Теорискиот дел на испитот се сосоти од писмен и ус-
тен дел. 

Практичниот дел на испитот за стекнување на дозво-
ла и на посебниот испит за стекнување на овластување се 
состои од практично применување на стекнатото знаење 
во работата на определени стручни работи. 

Член 75 
Писмена пријава за полагање на испитот и на посеб-

ниот испит кандидатот поднесува до Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски најдоцна 30 дена пред редовниот 
испитен рок. 

Покрај писмената пријава за полагање на испитот и 
на посебниот испит, кандидатот поднесува докази за ис-
полнувањето на пропишаните услови, и тоа: за школската 
подготовка, дека стручно е обучен, дека поминал опреде-
лено време на соодветни работи и дека уплатил надомест 
за проверување на стручната способност. 

Писмена пријава кандидатот поднесува и крга полага 
поправен испит. 

Член 76 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, по прие-

мот за пријавата за полагање на испит, утврдува дали кан-
дидатот ги исполнува пропишаните услови за полагање 
на испитот. 

Ако утврди дека кандидатот ги исполнува пропиша-
ните услови, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
пријавата донесува решение за формирање на Комисија за 
полагање на испит (во натамошниот текст: Комисијата), 
со кое се определува бројот на членовите и составот на 
Комисијата, како и денот, часот и местото на полагањето 
на испитот. Денот на полагањето на испитот не може да 
биде определен во рок пократок од 15 дена од денот на 
врачувањето на решението на кандидатот, освен ако кан-
дидатот бара испитот да го полага пред тој рок. 

Член 77 
- Комисијата ја сочинуваат претседател, потребен број 

на членови и секретар. 
Бројот на членовите на Комисијата се утврдува за-

висно од бројот на предметите, односно од обемот на 
практичниот дел на испитот, при што еден член на Коми-
сијата може да биде испитувач најмногу за три предмети. 

За член на Комисијата за теорискиот дел на испитот 
може да биде именувано лице што има најмалку важечка 
дозвола и овластување за кое кандидатот го полага испи-
тот. 

Со решението за именување на Комисијата се опреде-
лува и претседател на Комисијата од редовите на члено-
вите на Комисијата. 

За член на Комисијата, по правило, се именува лице 
кое не го обучувало кандидатот за практичниот дел на ис-
питот. 

Член 78 
Претседателот на Комисијата го испитува кандида-

тот од областа за која е именуван со решението, присус-
твува на сите фази на испитот, се грижи за законитоста и 
правилноста на спроведувањето на испитот, врши увид во 
подготовката на испитот и на испитниот материјал и 
идентификација на пријавените кандидати, по завршениот 
испит го оценува успехот на кандидатот и го внесува ре-
зултатот во испитната листа на кандидатот. 

Член на Комисијата го испитува кандидатот од об-
ласта за која е именуван во решението. По завршениот ис-
пит го оценува успехот на кандидатот и резултатот го вне-
сува во испитниот лист на кандидатот, со потпис. 

Секретарот на Комисијата го подготвува решението 
за формирање на Комисијата, го организира целокупниот 
тек на испитот во согласност со програмата за стручно 

обучување и проверување на стручноста на падобрански-
от персонал, ги изработува испитните прашања, тестовите 
и др., го подготвува испитот и испитниот материјал и 
врши други административно-технички работи во врска 
со организацијата и спроведување на испитот. 

Член 79 
За работата на Комисијата и за испитите се води за-

писник. 
Записникот го води секретарот на Комисијата однос-

но член на Комисијата што ќе го определи претседателот 
на Комисијата. 

Записникот го потпишува претседателот, членовите 
на Комисијата и секретарот и го доставуваат, заедно со 
извештајот за резултатот од испитот, до Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски. 

Член 80 
Испитот се полага во редовни и во вонредни исптини 

рокови, што ги утврдува Сојузниот секретаријат за сооб-
раќај и врски. 

Редовните испитни рокови се определуваат најмалку 
трипати годишно, во интервали од четири месеци. 

Вонредни испитни рокови ,се определуваат ако се 
пријават повеќе од пет кандидати, односно ако за тоа се 
покаже особена потреба. 

Член 81 
Усниот дел на испитот кандидатот го полага по ус-

пешно изработениот писмен дел на испитот. 
Писмениот дел на испитот успешно е изработен ако 

содржи најмалку 80% точни одговори, а од предметот вон-
дредни постапки - 100% точни одговори. 

Кандидатот што на теорискиот дел на испитот од-
носно на теорискиот дел на посебниот испит не положил 
два предмета, може да полага поправен испит во рок што 
ќе го определи Комисијата, а кој не може да биде покра-
ток од 30 дена од денот на соопштувањето на резултатите 
од испитот. 

Ако кандидатот не го положи поправниот испит, ќе 
се сМета дека испитот не го положил и мора повторно да 

' го полага. 

Член 82 
По положениот теориски дел на испитот и посебниот 

испит, кандидатот го полага практичниот дел на испитот. 
Ако кандидатот не го положи практичниот дел на ис-

питот, ќе се смета дека испитот не го положил. 

Член 83 
Полагањето на испитот односно на посебниот испит 

кандидатот може да го повтори ако времето помеѓу двете 
полагања не е пократко од три месеци. 

Член 84 
Комисијата го оценува целокупниот успех на канди-

датот на испитот односно на посебниот испит со оцена 
„положил“ или „не положил“. 

Член 85 
Одредбите од чл. 74 до 84 на овој правилник се при-

менуваат и врз спроведувањето на испит при вонредна 
проверка на стручната способност. 

VII. ДОЗВОЛИ 

Член 86 
По барање на лицето што го положило испитот за 

стекнување на дозвола, Сојузниот секретаријат за сообра-
ќај и врски издава дозвола, врз основа на која тоа лице 
може самостојно да ги врши работите за кои го положило 
испитот. 

По барање на лицето што го положило посебниот ис-
пит за вршење на определена стручна работа, Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски во важечката дозвола за-
пишува овластување за самостојно вршење на определена 
стручна работа за кое го положило посебниот испит. 
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Барањето од став 1 на овој член се поднесува во рок 
од 30 дена од денот на полагањето на испитот. По истекот 
на тој рок, кандидатот повторно пристапува кон испитот. 

Член 87 
Барањата од член 86 на овој правилник ги содржат 

личните податоци на поднесителот на барањето: име и 
презиме, датум и место на раѓањето, адреса на живеалиш-
тето односно на престојувалиштето и назначување на до-
зволата за чие издавање се поднесува барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага увере-
ние за положениот испит односно посебен испит и доказ 
за здравствената способност на подносителот на барање-
то. 

Член 88 
Барање за продолжување на рокот на важењето на 

дозволата може да се поднесе најрано 30 дена пред исте-
кот на рокот на важењето на дозволата. 

Член 89 
Кон барањето за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата на подобранец имателот на дозволата мо-
ра да поднесе: 

1) ако е во прашање редовно продолжување: 
а) лекарско уверение; 
б) доказ за проверката на стручната способност што 

ја извршил овластен наставник по падобранство; 
в) доказ дека извршил најмалку 20 скокови; 
2) ако е во прашање продолжување на дозвола по ис-

текот на нејзината важност до 12 месеци; 
а) лекарско уверение; 
б) доказ за проверката на стручната способност што 

ја извршил овластен наставник по падобранство, и тоа на-
ставник по експлоатација на падобрани со присилни по-
стапки; ^ 

в) доказ за бројот на извршените сококови со падоб-
ран за редовно продолжување на дозволата; 

3) ако е во прашање продолжување на дозволата по 
истекот на нејзиното важење над 12 месеци: 

а) лекарско уверение; 
б) доказ за проверка на стручната способност што ја 

извршила Комисијата за полагање на испит по експлоата-
ција на падобрани со присилни постапки, како и за еден 
изведен скок; 

в) доказ дека извел 20 сококови во последните 12 ме-
сеци. 

Ако од денот на истекот на рокот на важењето на до-
зволата поминале повеќе од 24 месеци, имателот на дозво-
лата мора повторно да полага испит за стекнување на до-
звола. 

Лицето што не скокало со падобран подолго од 90 де-
на мора да пристапи кон практична проверка на знаењето 
што ја врши наставник по падобранство. 

Член 90 
Рокот на важењето на дозволата се продолжува за 

она овластување за кое се стекнале условите пропишани 
со овој правилник. 

Овластувањето за вршење на определана стручна ра-
бота престанува да важи ако не се стекнале условите про-
пишани со овој правилник. 

Член 91 
Образецот на дозволата од член 86 на овој правилник 

содржи: грб на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, назив на сојузниот орган на управата што ја 
издал дозволата, назив на дозволата и рубрики во кои се 
внесува регистарскиот број, името и презимето и адресата 
на имателот на дозволата, датум на издавањето на дозво-
лата и потпис на овластеното лице што ја издало дозвола-
та, место за фотографија и потпис на имателот на дозво-
лата, место за запишување на овластувањето за вршење 
на определени стручни работи и место за запишување на 
продолжувањето на рбкот на важењето на дозволата. 

Образецот на дозволата се печати на еден од јазиците 
на народите и народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на англиски јазик. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Со парична казна од 90.000 до 450.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако падобраните и падобранските автомати не ги 
произведува според техничките услови и техничката доку-
ментација за хомологиран тип на воздухоплов односно 
според техничката документација за измени на падобран 
нот (член 9); 

2) ако пред издавањето на техничкото упатство за ко-
ристење на падобранот, падобранот не го испита на земја 
и во воздух (член 21); 

3) ако испитувањето на падобранот со помош на кук-
ла не го снима со кино-камера, со магнетоскоп и сл. (член 
25); 

4) ако падобранот не го испитува со најмалку два па-
добран, а бројот на фрлањето на куклите односно на ско-
кањето на пробни падобранци не го утврдува зависно од 
карактеристиките на падобранот што треба да се испита 
(член 26 став 2); , 

5) ако врз база на добиените резултати за испитува-
њето на прототипот на падобранот не состави упатство за 
пакување на падобранот и за користење (член 27); 

6) ако при сериско производство на падобрани испи-
тувањето не го врши со најмалку 5% падобрани прозведе-
ни во една серија, и тоа со едно скокање на пробен падоб-
ран (член 28); 

7) ако по завршеното производство не издаде исправа 
за падобранот (член 29). 

- За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд однос-
но одговорното Лице во друго празно лице со парична каз-
на од 50.000 до 250.000 динари. 

Член 93 
Со парична казна од 90.000 до 450.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на Воздухопловниот со-
јуз на Југославија односно сопственик на падобран: 

1) ако не го користи падобранот и падобранскиот ав-
томат во рамките на ограничувањето во постапката за хо-
мологација или користи падобран што не е технички ис-
правен или падобран што нема дозвола за употреба што 
ја издал Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски (член 
2); 

2) ако ученик или приправник што се обучува за 
вршење на определени стручни работи или за вршење на 
посебна работа не е запишан во книгата на ученици или во 
книгата на приправници на организација на Воздухоплов-
ниот сојуз на Југославија, или ако во книгата на ученици 
или во книгата на приправници не ги внесува пропишани-
те податоци (член 5); 

3) ако падобранот не го користи според техничкото 
упатство на производителот за определен тип падобрани 
(член 30); 

4) ако падобранот го користи, освен во случај на 
опасност и ако скокањето се изведува за специјални цели, 
спротивно на член 32; 

5) ако за скокање на падобраници, освен во случај на 
опасност, не обезбеди спортските падобраници односно 
учениците-падобранци да бидат опремени со главен и ре-
зервен падобран или, зависно од видот на скокот, со соод-
ветна опрема во согласност со упатството за изведување 
на тие скокови (член 33 став 1); 

6) ако не обезбеди падобранскиот автомат да го ко-
ристат лица што немаат важечка дозвола на падобранец 
или лица со дозвола ако скокаат заради проверка или дру-
ги лица ако тоа го бара раководителот на скокот (член 
35); 

7) ако дозволи максималниот број на скоковите во те-
кот на 24 часа да биде спротивен на член 36; 

8) ако не обезбеди теренот на кој може да се скока со 
падобран да ги има пропишаните димензии (член 37); 

9) ако не обезбеди на аеродромот односно на друг те-
рен на кој се изведува скокање со падобран да се наоѓа 
служба за спасување на вода ако на оддалеченост од 200 m 
од работ на теренот на кој се изведува скокањето со падоб-
ран се наоѓа водена површина (член 38); 
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10) ако не обезбеди најмалку три чамци опремени со 
сараци за извлекување на падобранот или со појаси за спа-
сување ако падобранот се користи за скокање на вода, или 
ако дозволи со падобран на вода да скокаат лица што не 
знаат да пливаат (член 39 ст. 1 и 3); 

11) ако за секое скокање со падобран не обезбеди ра-
ководител на скокањето со падобранот кој има важечка 
дозвола на падобранец и овластување на наставник по па-
добранство или овластување на организатор на скокови 
(член 40 став 1); ' 

12) ако во текот на користењето не го одржува падоб-
ранот во технички исправна состојба која обезбедува без-
бедно скокање со падобранот (член 45); 

13) ако не го одржува падобранот во согласност со 
техничкото упатство за одржување што го издал произво-
дителот на падобранот, или ако главниот падобран не го 
препакува најдоцна 30 дена пред извршувањето на скокот, 
или ако резервниот падобран, падобранот за спасување 
или падобранот што не е во употреба не го провери или не 
го препакува најмалку еднаш во три месеци, или ако зате-
гачите на падобранот кога падобранот не е во употреба не 
се отпуштени (член 46 ст. 1 до 4); 

14) ако не обезбеди прегледите на падобранот да ги 
врши организација на здружен труд што за тоа ќе је овлас-
ти Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски (член 48); 

15) ако падобранот нема книшка за користење и 
одржување на падобранот, или ако во таа книшка не ги 
внесува пропишаните податоци (член 52); 

16) ако падобранот не го чува здиплен во падобран-
е ц торба сместена во орман, на полица или во специјална 
кутија во светла и сува просторија чиј под nfe е од бетон 
или земја и во која нема масти и киселини, или ако не 
обезбеди температурата на просторијата да биде од - 50 

до Ч-300С и влажност на воздухот до 70%, или ако падоб-
раните се изложени на директно дејство на сончевата свет-
лина (член 54); i 

17) ако по секоја употреба на падобранот за спасува-
ње и на резервниот падобран што се користи за спасување 
не го подложи падобранот на технички преглед (член 55); 

18) ако не обезбеди падобранскиот автомат да се ре-
гулира по секои 1000 активирања (член 56). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во Воздухопловниот сојуз на Југославија со 
парична казна од 50.000 до 250.000 динари. 

Член 94 
Со парична казна од 50.000 до 250.000 динари ќе се 

казни за прекршок раководителот на скокањето со падо-
бран односно наставникот по падобранство: 

1) ако дозволи со падобран да скока лице што нема 
дозвола (член 3 став 1); 1 

2) ако дозволи користење на падобран спротивно на 
техничкото упатство за определен тип падобран (член 30); 

3) ако дозволи падобранот да се користи, освен во 
случај на опасност и ако скокањето се изведува за специ-
јални цели, спротивно на метеоролошките услови пропи-
шани во член 32 од овој правилник; 

4) ако не обезбеди резервниот падобран да се користи 
ако е тоа предвидено со планот на обука или проверка 
(член 34); 

5) ако дозволи лица што немаат важечка дозвола на 
падобранец или лица со дозвола ако скокаат заради про-
верка или други лица по барање од раководителот на ско-
кањето со падобранот да не го користат падобранскиот 
автомат при скокањето со падобран (член 35); 

6) ако дозволи максималниот број на скоковите во те-
кот на 24 часа да биде поголем од бројот пропишан ,во 
член 36 на овој правилник; 

7) ако дозволи скокањето со падобранот да се изведу-
ва спротивно на член 37 од овој правилник; 

8) ако дозволи да се изведува скокање со падобран а 
не обезбедил на аеродромот односно на друг терен на кој 
се изведува скокање со падобран да се наоѓа служба за спа-
сување на вода ако на оддалеченост од 200 ш од работ на 
теренот на кој се изведува скокањето со падобран се наоѓа 
водена површина (член 38); ч 

9) ако нема важечка дозвола на падобранец и овлас-
тување за наставник по падобранство или за организатор 
на скокови (член 40); 

10) ако раководи со скокање со падобран противно на 
член 41 од овој правилник; 

11) ако пред скокањето со падобран не изврши подго-
товка (член 43); 

12) ако при изведувањето на практична обука во воз-
дух обучува повеќе од 10 ученици по класична метода или 
повеќе од три ученици по методите на напредно учење со 
слободен пад, или ако при изведувањето на обука за па-
добранец од воздухоплови со повеќе седишта не се наоѓа 
во воздухопловот, или ако при изведувањето на обука од 
воздухоплов што носи три падобранци, до првите пет ско-
кови на учениците не се наоѓа во воздухопловот (член 60). 

Член 95 
Со парична казна од 25.000 до 2Ј0.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
1) ако користи падобран спротивно на член 2 од овој 

'правилник; 
2) ако со падобран скока од воздухоплов, а нема до-

звола на падобранец (член 3 став 1); 
3) ако користи падобран спротивно на техничкото 

упатство на производителот (член 30); 
4) ако падобранот го користи, освен во случај на 

опасност или ако скокањето се изведува за специјални це-
ли, спротивно на пропишаните метеоролошки услови 
(член 32); 

5) ако скока со падобран, освен во случај на опасност, 
без главен и резервен падобран или соодветна опрема 
(член 33); ' 

6) ако не го користи падобрансќиот автомат при 
употребата на падобран за спасување кога е тоа предвиде-
но со упатството на производите,лот (член 35 став 2); 

7) ако во текот на 24 часа изведе поголем број на ско-
кови од пропишаниот во член 36; 

8) ако скока со падобран на терен чии димензии се по-
мали од пропишаните (чле1н 37 точ. 1 и 2); 

9) ако не спроведе подготовка за скокање со падобран 
во согласност со член 43 став 2 точ. 1 до 4 од овој правил-
ник, или ако пред почетокот на скокањето со падобран не 
ја провери личната документација на падобранецот, опре-
меноста на воздухопловот од кој се изведува скокањето и 
оспособеноста на екипажот на воздухопловот за исфрлање 
на падобранци, или ако не издаде задача или не го запоз-
нае 1тадобракецот со задачата, или ако не го контролира 
извршувањето на задачата, или ако не се наоѓа во реонот 
на стартот за време на изведувањето на скоковите, или 
ако се наоѓа во воздухопловот но не определил лице што 
ќе го заменува на земјата, или ако екипажот на воздухоп-
ловот не го запознае со задачата на падобранецот, или ако 
не му забрани скокање со падобран на лице кое на кој и да 
било начин ја нарушува безбедноста на воздушната пло-
видба или скокањето со падобран (член 41 став 1 точ. 2 до 
8); 

10) ако пред скокањето со падобран не изврши подго-
товка (член 43); 

11) ако не е опремен, зависно од видот на скокот, со 
соодветна опрема или ако, пред скокањето со падобран, 
не ја провери документацијата на падобранот, или не из-
врши преглед и пакување на падобранот, или не изврши 
преглед на падобранската опрема, или не ја разработи за-
дачата на скокот и мерките за безбедно извршување на 
скокот (член 44); 

12) ако обучува ученик или приправник, а нема овлас-
тување за наставник по падобранство (член 59). 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 96 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за производството, ко-
ристењето и одржувањето на падобрани („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 48/80, 45/81, 21/83 и 66/84). 

Член 97 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1139/3 
6 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 
Јожеф Слокар, с. р. 
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Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89) во спогодба со сојузниот секретар за економски односи со странство, сојуз-
ниот секретар за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-

та цена. Увозната цена е износот кој претставува царинска основица на производиот, зголемен за износот на царината и 
другите увозни давачки, без посебната давачка. 

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Реден 
број 

Тарифен број 
на Царинската 

тарифа 
Тарифна 

ознака Н а и м е н у в а њ е н а с т о к и т е 

Просечна цена 
на домашниот 

пазар од 
претходниот 

месец 

1 01.02 

2 01.03 

3 01.04 

4 01.05 

5 02.01 

Живи животни, вид говеда: 
0102.90 - Друго: 
0102.901 бикови 
0102.904 јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 
0102.905 јунад згоени над 280 до 450 kg 
0102.906 јуниња други 

Свињи, живи: 
0103.9 - Друго: 
0103.91 - - со маса помала од 50 kg: 
0103.913 масни за колење 
0103.919 друго 
0103.92 - - со маса од 50 kg или повеќе: 
0103.922 месеста за колење 
0103.923 масне за колење 
0103.929 друго 

Овци и кози, живи: 
0104.10 - Овци: 
0104.102 за колење 
0104.109 јагниња, други 

Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и 
мерки): 

0105.9 - Друго: 
0105.91 - - кокошки: 
0105.919 други 

Месо говедско, свежо или разладено: 
0201.10 - Трупови и полутки: 
0201.101 телешки 
0201.102 јунешки 
0201.103 - - - говедски 
0201.109 други 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.201 телешки 
0201.202 јунешки: 
0201.2021 компензирани четврти 
0201.2022 предни четврта 
0201.2023 задни четврти 
0201.2029 друго / 
0201.203 говедски: 
0201.2031 компензирани четврти 
0201.2032 предни четврти 
0201.2033 задни четврти 
0201.2039 друго 
0201.30 - Б е з коски: 
0201.301 телешки 
0201.302 ју пешки: 
0201.3021 компензирани четврти 
0201.3022 предни четврти 
0201.3023 задни четврти 
0201.3029 друго 
0201.303 говедски: 
0201.3031 компензирани четврти 
0201.3032 предни четврти 
0201.3033 задни четврти 
0201.3039 друго 
0201.309 друго 

дин/kg 

143.560 
161.600 
143.560 
143.560 

113.000 
113.000 

116.600 
102.700 
102.700 

61.750 
93.380 

50.800 

330.000 
315.830 
236.870 
236.870 

435.600 

423.210 
362.570 
484.480 
289.930 

317.400 
282.580 
352.700 
226.000 

580.800 

564.280 
483.400 
645.970 
386.570 

423.200 
376.770 
470.270 
301.300 
457.980 
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6 02.02 

7 02.03 

8 0204 

Месо говедско, замрзнато: 
0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 
0202.102 јунешки 
0202.103 говедски 
0202.109 друго 
0202.20 - Други парчиња со коски: 
0202.201 телешки 
0202.202 ју пешки: 
0202.2021 - - - - компензирани четврти 
0202.2022 а- предни четврти 
0202.2023 задни четврти 
0202.2029 друго 
0202.203 говедски: 
0202.2031 компензиране четврти 
0202.2032 предни четврти 
0202.2033 задни четврти 
0202.2039 друго 
0202.209 друго 
0202.30 - Без коски: 
0202.301 телешки 
0202.302 јунешки: 
0202.3021 компензирани четврти 
0202.3022 7 предни четврти 
0202.3023 задни четврти 
0202.3029 друго 
0202.303 говедски: 
0202.3031 компензирани четврти 
0202.3032 предни четврти 
0202.3033 задни четврти 
0202.3039 друго 
0202.309 друго 

Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
0203.1 - Свежо или разладено: 
0203.11 - - трупови и полутки 
0203.12 - - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 
0203.19 - - д р у г о . 
0203.2 - Замрзнато: 
0203.21 - - трупови и полутки 
0203.22 - - бутови, плешки и парчиња од нив со коски 
0203.29 - - друго 

Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
0204.10 - Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени 
0204.2 - Друго месо овчо, свежо или разладено: 
0204.21 - трупови и полутки 
0204.22 - - други парчиња со коски 
0204.23 - - без коски 

дин/kg 

231.000 
221.080 
165.800 
165.800 

304.920 

296.250 
253.800 
339.140 
202.950 

222.180 
197.800 
246.890 
158.200 
240.460 

406.560 

395.000 
338.380 
452.180 
270.600 

296.240 
263.740 
329.190 
210.910 
320.590 

279.840 
408.560 
367.700 

195.890 
286.000 
257.390 

186.760 
) 

123.500 
123.500 
154.380 

0204.4 - Друго месо овчо, замрзнато: 
0204.41 — трупови и полутки 86.450 
0204.42 - - други парчиња со коски 86.450 
0204.43 - - без коски 108.070 

9 02.07 Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05, 
свежи, разладени или замрзнати: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 116.330 
0207.2 - Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
0207.21 - - кокошки, домашни 81.430 
0207.3 - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи ин-

тери, свежи или разладени: 
0207.39 - - друго 100.040 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, освен џигери, смрзнати: 

70.030 0207.41 - - од кокошки, домашни 70.030 
10 10.01 

1001.10 
Пченица и надолница: 
- Тврда пченица: 

1001.102 друга 6.550 
1001.90 - Друго: 
1001.902 друга пченица 5.950 

11 10.05 
1005.90 

Пченка: 
- Друга: 

1005.901 бела 5.900 
1005.902 жолта 5.900 

12 10.06 
1005.909 други 5.900 

12 10.06 
1006.10 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или суров): 

1006.109 друг 22.230 
1006.20 - Ориз излупен (костенлив) 48.560 
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1006.30 

1006.301 
1006.309 
1006.40 

13 12.01 1201.00 
14 12.05 1205.00 
15 12.06 1206.00 
16 12.12 

Ј 7 

18 

19 

20 

15.07 

15.12 

15.14 

17.01 

21 24.01 

1212.9 
1212.91 

1507.10 
1507.90 

1512.1 
1512.11 
1512.19 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 
1701.99 
1701.992 

2401.10 
2401.20 
2401.30 

- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или 
глазиран: 

полубел и бел 
полиран и глазиран 

- Кршен ориз 
Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена 
Семе од маслена репка, вклучувајќи кршена и дробена. 
Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено 
Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна 
трска, свежи или суви, вклучувајќи и мелени, голушка и јат-
ки од голушки од овошје и други растилни производи (вклу-
чувајќи корен од цикорија, непржен од видот Cichorium inty-
bus sativum, вид што првенствено се употребува за човечка 
исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репа 
Соино масло и негови фракции, пречистени или непречисте-
ни, но хемиски немодификувани: 
- Сурово масло, вклучувајќи дегумираџо (без смола) 
- Друго 
Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и 
нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски 
немодификувани: 
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 
- - сурово масло 
- - друго 
Маслсј) од репка или масло од синап и нивни фракции, рафи-
нирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерка трска и шеќерна репка и хемиски чиста 
сахароза, во цврста состојба: 

. - Сурова шеќер без додатни средства за ароматизација и 
материи за бојосување: 

- - шеќер од шеќерна репка 
- - друго: 
- г - шеќер од шеќерна репка, рафиниран 
Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или целосно оджилен 
- Отпадоци од тутун 

дин/kg 

50.500 
52.440 
36.420 
17.180 
15.620 
16.270 

2.140 

38.900 
51.850 

Дин/1 
45.750 
61.000 

38.900 

51.850 

40.230 

42.000 

49.400 
88.700 
4.970 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89). 

4. Ова наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1400/2 
16 ноември 1989 година 
Белград 

1147. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
серктар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВО-
ЗОТ ПРЕКУ ТЕРИ“ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧА-
ПУНКАРИ И НА ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПА-
ДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБ-

ЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 

престанува да важи Наредба за забрана на увозот во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и прово-
зот преку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на чапункари и на производи, суро-

Сојузен секретар 
за трговија, 

м-р Назми Мустафа, с. р. 

вини и отпадоци по потекло од чапункари од Република 
Италија („Службен лист ,на СФРЈ“, бр. 34/89). 

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

Бр. 4237/2 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Заменик на Сојузниот 
секретар за земјоделство, 

дипл. инж. Антун Шеда, с. р. 

1148. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 

став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 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 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА П О Д Н Е С У В А Њ Е Н А И С П Р А В И В О Ц А Р И Н С К А Т А 

П О С Т А П К А 

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 и 
85/87) во член 4 точка 3 се менува и гласи: 

,,З) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларција-
та) во три шифрени полиња со должина по две места се за-
пишува со цифри денот, месецот и годината на поднесува-
њето на декларација во смисла на одредбата од член 257 
став 4 од Царинскиот закон (на пример датум: „2 декем-
ври 1989 година“ се запишува: „02 12 89"), а во про-
должение надвор од шифрените полиња се запишува ча-
сот кога е примена декларацијата. Таа рубрика ја попол-
нува царинарницата кај која се врши царинење на стоки-
те;" 

Во точка 19 одредбите под а и в се менуваат и гласат: 
„а) за стоки што ќе се увезат, па и преку слободна или 

царинска зона - денот, месецот и годината кога стоките ја 
преминале царинската линија, а за стоките што од слобод-
ната зона се пуштаат во промет на единствениот југосло-
венски пазар - денот, месецот и годината кога стоките 
преминале од слободна зона на единствениот југословен-
ски пазар; 

в) за привремено увезени стоки што се царинат ко-
нечно - денот, месецот и годината кога е поднесена дек-
ларцијата за'конечно царинење на тие стоки, односно со 
истекот на рокот за кој е одобрен привремен увоз;". 

По одредбата под е се додава одредба под ж, која гла-
си: 

,,ж) за стоки што се увезени без плаќање на царина, 
врз основа на член 50 од Царинскиот закон, а кои не се из-
везени во роковите од член 50 на тој закон - денот, месе-
цот и годината на истекот на пропишаните рокови од 
член 50 на наведениот закон, односно денот, месецот и го-
дината на поднесување на барањето за пресметка и плаќа-
ње на царина и други увозни давачки, ако барањето е под-
несено пред истекот на роковите од член 50 на царинскиот 
закон." 

Точка 21 се менува и гласи: 
„21) во рубриката 21 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува бројот од евиденцијата што ја води организа-
цијата на здружен труд, односно претпријатието, под кој е 
заведен договорот за надворешнотрговска работа, врз чи-
ја основа се реализира увозот на стоки. Во таа рубрика не 
се запишуваат другите броеви, подброеви, букви или озна-
ки, освен основниот број на договорот. 

Ако се царинат стоки што се враќаат од странство 
согласно со член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон, во 
шифреното поле на рубриката 21 се запишува бројот на 
извозната царинска декларација врз чија основа се извезе-
ни тие стоки. 

Ако се царинат стоки што се испраќаат во замена за 
несоодветни вратени стоки, во шифреното поле на рубри-
ката 21 се запишува бројот на договорот врз чија основа 
се увезени несоодветните стоки. 

Ако се царинат стоки што се испраќаат без плаќање 
на противвредноста, т. е. стоки што се порано фактурира-
ни и оцаринети, а дополнително комисиски е утврдено де-
ка стоките не се испорачани, во шифреното поле на рубри-
ката 21 се запишува бројот на договорот за увоз врз чија 
основа стоките се порано оцаринети:" 

Точка 22 се менува и гласи: 
„22) во рубриката 22 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое се запишува со цифра денот, месецот и годината од 
евиденцијата во која е заведен договорот врз чија основа' 
се реализира увозот на стоките. 

Ако се царинат стоки што се враќаат од странство 
согласно со член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон, во 
шифреното поле на рубриката 22 се запишува со цифри 
денот, месецот и годината кога царинарницата ја примила 
извозната царинска декларација врз чија основа стоките 
биле извезени. 

Ако се царинат стоки што се испраќаат во замена за 
несоодветни вратени стоки, во шифреното поле на рубри-

ката 22 се запишува со цифри денот, месецот и годината 
од евиденцијата во која е заведен договорот врз чија осно-
ва се увезени ^соодветните стоки. 

Ако се царинат стоки што се испраќаат без плаќање 
на противвредноста т. е. стоки што се порано фактурира-
ни и оцаринети, а дополнително комисиски е утврдено де-
ка стоките не се испорачани, во шифреното поле на рубри-
ката 22 се запишува со цифри денот, месецот и годината 
од евиденцијата во која е заведен договорот врз чија осно-
ва се стоките порано оцаринети;". 

Во точка 23 зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија“ се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за економски односи во странство“. 

Во точка 29 став 1 бројот: „69/85" се заменува со бро-
евите: „82/87, 19/88, 34/88, 43/88, 51/88, 63/88, 76/88, 
13/89, 24/89, 45/89 и 49/89". 

Во став 4 по бројот: „7/84" се додаваат броевите: 
„71/84, 69/85, 43/86, 70/86 и 81/87". 

Во точка 33 став 1 бројот: „10" се заменува со бројот: 
„12". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Во точка 46 став 1 зборот: „осум“ се заменува со збо-

рот: „девет“. 
Во точка 48 зборовите: „SAD Ѕ, KAN Ѕ, sfr." се за-

менуваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 
Во точка 50 став 1 бројот: „10" се заменува со бројот: 

„12". 
Во точка 51 став 1 зборот: „девет“ се заменува со бро-

јот: „12". 
Во точка 54 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако се увезуваат суровини и репродукционен мате-

ријал заради производство на стоки за извоз во смисла на 
точка За од Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки, во рубриката 54 се запи-
шува шифрата „22". 

Во точка 56 по зборовите: „царинска декларација“ се 
додаваат зборовите: „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 
41/79, 18/81 и 18/82);" 

Точка 57 се менува и гласи: 
„57) во рубриката 57 (Број на решението за контин-

гентот) се пополнува само шифреното поле во должина од 
три места, во кое се запишува редниот број под кој во Со-
јузната управа за царини е евидентирано решението доне-
сено врз основа на член 49 од Царинскиот закон;". 

Во точка 58 зборовите: („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
35/76, 41/79, 18/81 и 18/82)" се бришат. 

Член 2 
Членот 4а се брише. 

Член 3 
Во член 9 точка 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на деклараци-

јата) во три шифрени полиња со должина по две места се 
запишуваат со цифри денот, месецот и годината на подне-
сувањето на декларацијата во смисла на одредбата од 
член 257 став 4 на Царинскиот закон (на пример датумот: 
„2 декември 1989 година“ се запишува: „02.12 89"). Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши ца-
ринење на стоките;" 

Во точка 17 на крајот точката и запирката се замену-
ваат со точка и се додава нова реченица, која гласи: „Оваа 
рубрика не се пополнува ако самата декларација е реше-
ние“. 

Се додава став 2, кој гласи: 
„Кај работи на посредување во надворешнотрговски-

от промет (реекспорт) за кое се поднесува царинска декла-
рација во оваа рубрика се запишува бројот и годината на 
решението на сојузниот орган на управата, со кој е одоб-
рена работата на посредување;". 

Во точка 19 зборовите: „USA Ѕ sfr. DDR OS" се заме-
нуваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 

Точка 20 се менува и гласи: 
„20) во рубриката 20 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува бројот на договорот за извоз на услуги од 
евиденцијата што ја води организацијата на здружен труд, 
односно претпријатието, под кој е заведен договорот за 
извоз на услуги, врз чија основа и се реализира работата 
на извоз на услуги. Во таа рубрика не се запишуваат дру-
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гите броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основни-
от број на договорот за извоз на услуги.. 

Ако увозот се реализира по основ на работи на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, во оваа рубри-
ка се запишува податок за бројот на договорот за посреду-
вање од евиденцијата што ја води организацијата на 
здружен труд, односно претпријатието;". 

Точката 21 се менува и гласи: 
„21) во рубриката 21 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое се запишува со цифри денот, месецот и годината од 
евиденцијата во која е заведен договорот врз чија основа 
се реализира давањето на услуги односно работата на по-
средување во надворешнотрговскиот промет“. 

Во точка 29 бројот: ,ДО“ се заменува со бројот: „12". 

Член 4 
Во член 11 точката 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на деклараци-

јата) во три шифрени полиња со должина по две места се 
запишува со цифри денот, месецот и годината на поднесу-
вање на декларацијата во смисла на одредбата од член 257 
став 4 на Царинскиот закон (на пример: датумот: „2 де-
кември 1989 година“ се запишува: „02.12 89"). Таа рубрика 
ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на 
стоките." ,. 

Во точка 13 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, DDR OS се за-
менуваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 

Член 5 
Во член 13 точка 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларција-

та) во три шифрени полиња со должина по две места се за-
пишува со цифри денот, месецот и годината на поднесува-
њето на декларацијата во смисла на одредбата од член 257 
став 4 на Царинскиот закон (на пример датумот: 2 декем-
ври 1989 година“ се запишува: „02.12 89"). Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата кај која се врши царинење на 
стоките." 

Во точка 13 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, sfr., Bug. OS, 
DDR OS" се заменуваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 

Во точка 28 став 1 зборот: „десет“ се заменува со бро-
јот: „12". 

Во точка 37 зборот: „десет“ се заменува со бројот: 
„12". 

Точка 40 се менува и гласи: 
„40) во рубриката 40 се пополнува само шифреното 

поле со должина од три места, во кое се запишува редниот 
број под кој во Сојузната управа за царини е евидентира-
но решението донесено врз основа на член 49 на Царин-
скиот закон;". 

Во точка 41 по ставот 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Ако се увезуваат суровини и репродукционен мате-

ријал заради производство на стоки за извоз во смисла на 
точка За од Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки, во рубриката 41 се запи-
шува шифрата „22". 

Член 6 
Членот 13а се брише. 

Член 7 
Во член 18 точката 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на деклараци-

јата) во три шифрени полиња со должина по две места се 
запишува со цифри денот, месецот и годината на поднесу-
вање декларација во смисла на одредбата од член 257 став 
4 на Царинскиот закон (на пример датумот: „2 декември 
1989 година“ се запишува: „02.12 89"). Таа рубрика ја по-
полнува царинарницата во која се врши царинење на сто-
ките;" 

Во точка 10 ст. 2 и 3 се бришат. 
Точка 18 се менува и гласи: 
„18) во рубриката 18 шифреното поле со должина од 

шест места се пополнува со бројот на решението за увоз 
на стоки условен со извоз (член 50 од Царинскиот закон). 

Ако се извезуваат стоки во чие производство се упот-
ребени суровини и репродукционен материјал увезени во 
смисла на точка За од Одлуката за определување на стоки-
те на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на да-

ночното оптоварување на увезени стоки, во првите четири 
места се запишува шифрата „2222", а во преостанатите 
две места се запишува годината на царинењето на увезе-
ните суровини и репродукционен материјал. 

Ако се извезуваат стоки-всх чие производство се упот-
ребени суровини и репродукционен материјал увезени во 
смисла на член 50 од Царинскиот закон, во првите четири 
места се запишува шифрата „5040", а во преостанатите 
две места се запишува годината на царинењето на увезе-
ните суровини и репродукционен материјал. 

Ако се извезуваат стоки во чие производство се упот-
ребени суровини и репродукционен материјал увезени во 
смисла на член 50 од Царинскиот закон и во смисла на 
точка За од Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки, во првите четири места се 
запишува шифрата: „5050", а во преостанатите две места 
се запишува годината на царинењето на увезените сурови-
ни и репродукционен материјал. 

Ако се извезуваат стоки со кои се сака да се правда 
дополнителен контингент, во оваа рубрика се запишува 
бројот на решението за дополнителен контингент за увоз 
на суровини и репродукционен материјал заради произ-
водство за извоз, што го донесува Сојузниот секретаријат 
за економски односи со странство, односно карактерис-
тичниот број „88" за Здружението на текстилната и индус-
тријата на облека;" 

Точка 20 се менува и гласи: 
„20) во рубриката 20 се запишува бројот на решение-

то на Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство, со кое се одобрени работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет за кои се поднесува декла-
рација или број на решението под кој во Сојузната управа 
за царини е евидентирано решението за царинскиот кон-
тингент на увоз на опрема за реализација на заедничката 
програма за развој на производството ч извозот." 

Во точка 30 став 1 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, sfr." се 
заменуваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 

Во точка 32 зборот: „десет“ се заменува со бројот: 
„12". 

Во точка 33 став 1 зборот: „десет“ се заменува со бро-
јот: „12". 

Точката 34 се менува и гласи: 
„34) во рубриката 34 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува бројот на договорот за извоз на стоки од еви-
денцијата што ја води организацијата на здружен труд од-
носно претпријатието, под кој е заведен договорот за из-
воз на стоки, врз чија основа се реализира работата на 
извоз на стоките. Во таа рубрика не се запишуваат другите 
броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основниот 
број на договорот за извоз на стоки. 

Ако извозот се реализира по основ на работи на по-
средување во надворешнотрговскиот промет, во оваа руб-
рика се запишува податок за бројот на договорот за посре-
дување од евиденцијата што ја води организацијата на 
здружен труд, односно претпријатието;". 

Точката 35 се менува и гласи: 
„35) во рубриката 35 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое се запишува со цифри денот, месецот и годината од 
евиденцијата во која е заведен договорот врз чија основа 
се реализира извозот на стоки, односно работата на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет“. 

Член 8 
Членот 18а се брише. 

Член 9 
Во член 21 точката 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на деклараци-

јата) во три шифрени полиња со должина по две места се 
запишува со цифри денот, месецот и годината на поднесу-
вање на декларацијата во смисла на одредбата од член 257 
спав 4 од Царинскиот закон (на пример датумот: „2 декем-
ври 1989 година“ се запишува: „02 12 89". Таа рубрика ја 
пополнува царинарницата кај која се врши царинење на 
стоките;". 

Точката 15 се менува и глаби: 
„15) во рубриката 15 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува бројот на договорот за извоз на услуги од 
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евиденцијата што ја води организацијата на здружен труд, 
односно претпријатието, под кој е заведен договорот за 
извоз на услуги, врз чија основа се реализира работата на 
извоз на услуги. Во таа рубрика не се запишуваат другите 
броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основниот 
број на договорот за извоз на услуги. 

Ако извозот се реализира по основ на работи на по-
средување во надворешнотрговскиот промет, во оваа руб-
рика се запишува податокот за бројот на договорот за по-
средување од евиденцијата што ја води организацијата на 
здружен труд односно претпријатието;" 

Точката 16 се менува и гласи: 
„16) во рубриката 16 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест места, во 
кое се запишува со цифри денот, месецот и годината од 
евиденцијата во која е заведен договорот врз чија основа 
се реализира извозот на услуги, односно работата на по-
средување во надворешнотрговскиот промет;". 

Точката 20 се менува и гласи: 
„20) во рубриката 20 се запишува бројот на решение-

то на Сојузниот секретаријат за економски односни со 
странство, со кое е одобрена работата на посредување во 
надворешнотрговскиот промет кај која се врши облагоро-
дување.". 

Точката 21 се менува и гласи: 
„21) во рубриката 21 шифреното поле со должина од 

осум места се пополнува со бројот на решението за увоз 
на стоки условен со извоз (член 50 од Царинскиот закон). 

Ако се извезуваат стоки во чие производство се упот-
ребени суровини и репродукционен материјал ^везени во 
смисла на точка За од Одлуката за определување на стоки-
те на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезени стоки, во првите четири 
места се запишува шифрата „2222", а во преостанатите 
две места се запишува годината на царинење на увезените 
суровини и репродукционен материјал. 

Ако се извезуваат стоки во чие производство се упот-
ребени суровини и препродукционен материјал увезени во 
смисла на член 50 од Царинскиот закон, во првите четири 
места се запишува шифрата „5040", а во преостанатите 
две места се запишуга годината на царинењето на увезени-
те суровини и репродукционен материјал. 

Ако се извезуваат стоки во чие производство се упот-
ребени суровини и репродукционен материјал увезени во 
смисла на член 50 од Царинскиот закон и во смисла на 
точка За од Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки, во првите четири места се 
запишува шифрата „5050", а во преостанатите две места 
се запишува годината на царинењето на увезените сурови-
ни и репродукционен материјал“. 

Во точка 31 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, sfr" се замену-
ваат со зборовите: ,,USD, DEM, XSU". 

Во точка 33 бројот: „10" се заменува со бројот: „12". 
Во точка 35 зборот: „десет“ се заменува со бројот: 

„12". 
Во точка 36 став I зборот: „десет“ се заменува со бро-

јот: „12". 
Во точка 42 зборовите: USA Ѕ, CAN Ѕ sfr." се замену-

ваат со зборовите: USD, DEM, XSU". 
Во точка 44 зборот: „десет“ се заменува со бројот: 

„12". 
Во точка 51 став 1 зборот: „десет“ се заменува со бро-

јот: „12". 
Член 10 

Во член 23 точка 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум на приемот на деклараци-

јата) во три шифрени полиња со должина по две места се 
запишуваат со цифри денот, месецот и годината на подне-
сувањето на декларацијата во смисла на одредбата од 
член 257 став 4 на Царинскиот закон (на пример датумот: 
„2 декември 1989 година“ се запишува: „02 12 89"). Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши ца-
ринење на стоките;". 

Во точка 16 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, sfr" се замену-
ваат со зборовите: „USD, DEM, XSU". 

Точка 17 се менува и ,гласи: 
„17) во рубриката 17 (Број на заклучокот) се пополну-

ва само шифреното поле со должина од шест места, во кое 
се запишува бројот од евиденцијата што ја води организа-
цијата на здружен труд, односно претпријатието, под кој е 
заведен договорот за надворешнотрговска работа, врз чиг 

ја основа се реализира споменатата работа. Во таа рубри-
ка не се запишуваат другите броеви, подоброеви, букви 
или ознаки, освен основниот број на договорот. 

Точка 18 се менува и гласи: 
„18) во рубриката 18 (Датум на заклучокот) се попол-

нува само шифреното поле со должина од шест меса, во 
кое се запишува со цифри денот, месецот и годината од 
евиденцијата во која е заведен договорот врз чија основа 
се реализира конкретната извозна работа“. 

Во точка 26 зборот: „десет“ се заменува со бројот: 
„12". 

Член 11 
Во член 26 ставот 2 се брише. 

Член 12 
Членот 28 се менува и гласи: 
„По приемот на декларацијата што ги исполнува си-

те услови од член 257 став 1 на Царинскиот закон, цари-
нарницата на секој нејзин примерок го запишува бројот 
под кој е заведена (регистрирана) во контролникот на дек-
ларациите. На секој примерок на декларацијата и на сите 
исправи приложени кон декларацијата, царинарницата 
става отпечаток на царинскиот службен печат“. 

Член 13 
Во член 32 точката 3 се менува и гласи: 
„3) во рубриката 3 (Датум) во три шифрени полиња 

со должина по две места се запишува со цифри денот, ме-
сецот и годината кога излезниот лист на консигнационите 
стоки е поднесен кај царинарницата во смисла на одредба-
та од член 257 став 4 на Царинскиот закон (на пример да-
тумот: „2 декември 1989 година“ се запишува: „02 12 89"). 
Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши 
царинење на стоките;". 

Во точка 9 зборовите: „USA Ѕ, CAN Ѕ, sfr, DDR OS" 
се заменуваат со зборовите: USD, DEM, XSU". 

Член 14 
Во член 35 точка 3 ставот 1 се менува и гласи: 
л3) во рубриката 3 (Датум) во три шифрени полиња 

со должина по две места се запишува со цифри денот, ме-
сецот и годината кога е спецификацијата поднесена до ца-
ринарницата во смисла на одредбата од член 257 став 4 на 
Царинскиот закон (на пример датумот: „2 декември 1989 
година“ се запишува со: „02 12 89"). Таа рубрика ја попол-
нува царинарницата кај која се врши царинење на стоки-
те;". 

Во точка 16 бројот: „10" се заменува со бројот: „12". 

Член 15 
Во член 37 точка 3 ставот 1 се менува и гласи: 
,,З) во рубриката 3 (Датум) во три шифрени полиња 

со должина по две места се запишува со цифри денот, ме-
сецот и годината кога е спецификацијата поднесена до ца-
ринарницата во смисла на одредбата од член 257 став 4 на 
Царинскиот закон (на пример датумот: „2 декември 1989 
година“ се запишува: „02 12 89"). Таа рубрика ја пополну-
ва царинарницата кај која се врши царинење на стоките:". 

Во точка 16 став 1 бројот: „10" се заменува со бројот: 
„12". 

Член 16 
Во член 39 во точка 7 зборовите: „USA Ѕ, DDR OS" се 

заменуваат со зборовите: ,,USD, DEM, XSU". 

Член 17 
Во член 43 точката 3 се менува и гласи: 
,,З) во рубриката 3 (Датум) се запишува со цифри де-

нот, месецот и годината кога листот на промена на пода-
тоците е поднесен до царинарницата во смисла на одред-
бата на член 257 став 4 од Царинскиот закон. Ако решени-
ето со кое се менуваат податоците го донесува царинарни-
цата по службена должност, во рубриката 5 се запишува 
со цифри денот, месецот и годината кога царинарницата 
го донесла решението (на пример датумот: „2 декември 
1989 година“ се запишува: „02 12 89"). 

Во точка 13 став 1 бројот: „П“ се заменува со бројот: 
„12 . 

Во точка 14 став 1 бројот: „П“ се заменува со бројот: 
„12 . 
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Член 18 
Во член 63 став 6 зборот: „Царинарницата“ се заме-

нува со зборовите: „Царинската изостава“, а зборовите: 
„во рок од три дена“ се заменуваат со зборовите: „наред-
ниот ден“. 

Член 19 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправи-

те во царинска постапка, што е составен дел на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинска постапка, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во глава I Царинарници и нивни организациони 
единици, во редниот број 10 по точка 5 се додава точка 6, 
која гласи: 

„6) Царински реферат Пазин 44083" 
Во редниот број 20 по точка 7 се додава точка 8, која 

гласи: 
„8) Царинска испостава Царинска зона Љубљана 

61093". 
Во редниот број 32 по точка 8 се додаваат точ. 9 и 10, 

кои гласат: 
„9) Царински реферат Горњи Милановац 14117 
10) Царински реферат Приепоље 14125" 
Во редниот број 34 по точка 5 се додава точка 6, која 

гласи: , 
„6) Царински реферат Лапово 17078". 
Во редниот број 40 по точка 6 се додава точка 7, која 

гласи: 
„7) Царински реферат Зрзе 31097" 
2) во глава IV Дражен, по редниот број 127 се додава 

реден број 127а, кој гласи: 
„127а Маршалски острови MHI 584"; 
3) во глава VI Видови на увоз, редниот број 5 се бри-

ше. По редниот број 86 се додава нов број 8в, кој гласи: 
„8в) Привремен увоз на стоки заради комисиона про-

дажба во СЦП 32". 
Редниот број 13 се менува и гласи: 
„13) Привремен увоз на опрема во закуп-лизинг. 
4) Глава IX. Начин на плаќање на цариснките давач-

ки, се менува и гласи: 

„IX. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ 

Реден 
број Начин на плаќање Шифра 

1 2 3 

1 

2 
3 

Плаќање со општ налог за пре-
нос (Налог 50) 
Плаќање кај царинарницата 
Плаќање со општ налог за пре-
нос од страна на шпедитерот 

1 
7 

8". 

1 2 3 
1 член 25 став 1 точка 1 2511 
2 член 25 став 1 точка 2 2512 
3 член 25 став 1 точка 3 2513 
4 член 25 став 1 точка 4 2514 
5 член 26 став 1 точка 1 2611 
6 член 26 став 1 точка 2 2612 
7 член 26 став 1 точка 3 2613 
8 член 27 став 1 точка 1 2711 
9 член 27 став 1 точка 2 2712 
10 член 27 став 1 точка 3 2713 
11 член 27 став 2 точка 1 2721 
12 член 27 став 2 точка 2 2722 

1 2 3 

13 член 27 став 2 точка 3 2723 
14 член 27 став 5 2750 
15 член 27 став 6 2760 
16 член 27 став 7 2770 
17 член 27 став 9 2790 
18 член 28 став 1 точка 3 2803 
19 член 28 став 1 точка 4 2804 
20 член 28 став 1 точка 5 2805 
21 член 28 став 1 точка 6 2806 
22 член 28 став 1 точка 7 2807 
23 член 28 став 1 точка 8 2808 
24 член 28 став 1 точка 10 2810 
25 член 28 став 1 точка 11 2811 
26 член 28 став 1 точка 14 2814 
27 член 28 став 1 точка 15 2815 
28 член 29 став 1 точка 1 2901 
29 член 29 став 1 точка 2 2902 
30 член 29 став 1 точка 3 2903 
31 член 29 став 1 точка 4 2904 
32 'член 29 став 1 точка 5 2905 
33 член 29 став 1 точка 6 2906 
34 член 29 став 1 точка 7 алинеја 3 2973 
35 член 29 став 1 точка 7 алинеја 4 2974 
36 член 29 став 1 точка 7 алинеја 5 2975 
37 член 29 став 1 точка 8 2908 

1 38 член 29 став 1. точка 9. 2909 
39 член 29 став 1 точка 10 2910 
40 член 29 став 1 точка 11 2911 
41 член 29 став 1 точка 12 2912 
42 член 29 став 1 точка 13 2913 
43 член 29 став 1 точка 14 2914 
44 член 30 став 1 3010 
45 член 30 став 2 3020 
46 член 30 став 11 3011 
47 член 49 став 2 4920 
48 член 50 став 2 5020 
49 член 50 став 3 5030 
50 член 50 став 1 („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 40/89) 5040 
51 член 57. 5700". 

5) Глава XVII. Законски основ за ослободување^ не-
плаќање на царина, односно снижување на стапката на ца-
рината по Царинскиот закон, се менува и гласи: 

„.XVII. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ, НЕ-
ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА, ОДНСНО СНИЖУВАЊЕ НА 
СТАПКАТА НА ЦАРИНАТА ПО ЦАРИНСКИОТ ЗА-

КОН 

Ред. Ослободување, неплаќање однсоно 
број снижување на царината по член, став, Шифра 

точка и алнија на Царинскиот закон 

6) По Глава XVII се додава нова Глава XVIII, која 
гласи: 
„XVIII. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА НЕПЛАЌАЊЕ, ОД-
НОСНО СНИЖУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ЦАРИНА-

ТА ПО ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Реден Неплаќање, односно снижување на на-
број рината по членот, ставот, точката и Шифра 

алинејата ЗОЦТ 

1 2 3 

1 Член 7ѓ став 1 од ЗОЦТ (снижување 
на стапката на царината за 50%, за 
потребите на СР Босна и Херцегови-
на) 7771 

2 Член It став 1 од ЗОЦТ (снижување 
на стапката на царината за 50%, за 
потребите на СР Црна Гора) 7772 

3 Члан 7ѓ став 1 од ЗОЦТ (снижување 
на стапката на царината за 50%, за 
потребите на СР Македонија 7774 

4 Член 7ѓ став 1 од ЗОЦТ (снижување 
на стапката на царината за 50%, за 
потребите на СР Србија) 7777 

5 Член 7ѓ став 1 од ЗОЦТ (снижување 
на стапката на царината за 50%, за 
потребите на САП Косово) 7779 

6 член 7ѓ. став 2 од ЗОЦТ 7888 
7 член It став 3 од ЗОЦТ 7999". 

Член 20 
Во образецот XXIII Зелен штембил за увозни царин-

ски стоки односно за транзитни ̂ царински стоки рубрика-
та: „Да се пријави кај царинарницата“ се менува и гласи: 
„Да се пријави кај царинарницата во станицата 
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Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01/5 Д-9309/1 
16 ноември 1989. година 
Белград 

В,д. директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошчиќ, с.р. 

Број Височина на 
на тарифниот Вид на работи надоместот 

став 

1 2 3 

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

а) Трансфери 

1. Надомест по работи на 
девизни трансфери 

1%о (од илјада) најмалку 
80.000 динари 

2) на дознаките од странство и во странство во ко-
рист односно врз товар на девизните сметки и девизните 
штедни влогови; 

3) при трансферот на средства помеѓу сметките на 
странски банки; 

4) при трансферите што се вршат помеѓу овластената 
банка и Народната банка на Југославија по основа на от-
платата на рефинансираните обврски. 

Како дознака, во смисла на тарифниот став 1, се под-
разбираат сите инструметни за плаќање во платниот про-
мет со странство. 

1149. 
Врз основа на член 76 и член 80 точка 23 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуввернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛА-
ТУВААТ НАДОМЕСТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ 
ВРШАТ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИ-

ТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Народната банка на Југославвија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошнио текст: народните банки), за услугите 
што ги вршат во своето работење, наплатуваат надомест 
според одредбите на тарифата од оваа одлука (во ната-
мошниот текст: тарифата). 

2. Ако за ист вид на услуги странски кореспондент на-
платува различен износ на надомест од надоместите од 
оваа тарифа, народните банки ќе го применат принципот 
на реципроцитет. 

Одредбата од став 1 на оваа точка народните банки 
ќе ја применат и спрема странските државјани во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија ако спрема 
југословенските државјани во земјата на странскиот 
државјанин се применуваат повисоки ставови од ставови-
те предвидени во оваа тарифа. 

3. Надоместот по работите на девизните трансфери 
народните банки го наплатуваат од динарската против-
вредност на девизниот износ. 

4. Надоместите за услугите од точка 1 на оваа одлука 
народните банки ги наплатуваат по одделни видови на ра-
боти според следната тарифа: 

Т А Р И Ф А 

2. Надомест за работи на 
девизните трансфери 
преку сметките на' На-
родната банка на Југо-
славија 

20%о (од илјада) најмалку 
80.000 динари 

Надоместот по тарифниот став 2 го наплатува На-
родната банка на Југославија непосредно или преку на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини по дознаките за странство и од стран-
ство кога се извршуваат преку сметките на Народната 
банка на Југославија. 

Надоместот по тарифниот став 2 не се наплатува на 
дознаките по основ на сторно. 

6) Ефективни валути 

3. Откуп на валути 

4. Продажба на валути 

5. Вештачење на фалси-
фикати 

2% (од сто) 
најмалку 40.000 динари 
4% (од сто) 
најмалку 40.000 динари 
2% (од сто) 
од номиналната вредност 
на фалсификатот и фактич-
ките трошоци 

в) Чекови, кредитни писма и лични акредитиви 

6. Издавање на чекови и 
кредитни писма 

7. Отворање на лични ак-
редитиви 

8. Анулирање на чекови и 
кредитни писма 

9. Откуп на чекови и ис-
плата на кредитни пис-
ма влечени на југосло-
венските банки во кон-
вертибилни валути 

10. Исплата на лични ак-
редитиви 

11. Пренос на личен акре-
дитив 

12. Исплата на туристички 
динарски чекови изда-
дени од Народната 
банка на Југославија 

2% (од сто) 
најмалку 40.000 динари 
3%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
2% (од сто) 
најмалку 40.000 динари 
80.000 динари 

1% (од сто) 
најмалку 40.000 динари 
1%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
без надомест 

г) Инкасо-документи 

13 

Надоместот по тарифниот став 1 се наплатува на 
прометот на девизните редовни или посебни тековни 
сметки во странство и во земјата од овластените банки по 
секоја дознака за странство и од странство, без оглед дали 
таа се извршува преку сметките на тие банки во странство 
или преку сметките на странските банки во земјата. 

Надоместот по тарифниот став 1 се наплатува истов-
ремено со извршувањето на трансферот. 

Надоместот по тарифниот став 1 не се наплатува од 
овластените банки: 

1) на дознаките од странство во корист на девизната 
сметка на странско лице, освен по диспозициите на соп-
ствениците на тие сметки кога се наплатува надомест ако 
дознаката се врши во странство или во земјата; 

Чекови, штедни книш-
ки, полиси за осигуру-
вање, обврзници и дру-
ги документи 
а) испратени во стран-

ство 
б) примени од стран-

ство 
в) одобренија и за-

долженија по реше-
нија на надлежниот 
сојузен орган 

14. Стоковни исправи: 
а) испратени во стран-

сво 
б) примени од стран-

ство 
15. Инкасо-меници: 

а) без протест 

2%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
2%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
2%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 

1%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
1%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 
1%о (од илјада) 
најмалку 200.000 динари 
најмногу 2.000.000 динари 



Страна 1780 - Број 73 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок,' 17 ноември 1989 

б) со протест 

в) прибавување на ак-
цент 

г) испраќање на мени-
ца во странство 

2%о (од илјада) 
најмалку 320.000 динари 
најмногу 2.000.000 динари 
1%о (од илјада) 
најмалку 200.000 динари 
најмногу 2.000.000 динари 
400.000 динари 
по меница 

д) Гаранции 

16. Ностро-гаранции: 
а) издавање на гаран-

ција со покритие 

б) издавање на гаран-
ција без покритие 

в) издавање на гаран-
ција со обезбедува-
ње на покритие на 
плаќањето 

г) измена на условите 
на гаранцијата 

д) манипулација со 
документите по 
ностро-гаранција 

Издавање на гаранции 
и на други форми на 
емство по кредити за 
рефинансирање 
Лоро-гаранции: 
а) спроведување на га-

рантно писмо 
б) нотификација без 

обврска на банката 
в) манипулација со ис-

правите под а) и б) 
г) издавање односно 

конфирмација 

17. 

18. 

д) исплата по доку-
ментите предвиде-
ни во гаранциите 
под г) од овој тари-
фен став 

ѓ) измена на условите 
на гаранција 

2%о (од илјада) 
најмалку 400.000 динари 
се наплатува тримесечно 
3,5%о (од илјада) 
најмалку 400.000 динари 
се наплатува тримесечно 
2,5%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари се наплату-
ва тримесечно 

400.000 динари 

1,25%о (од илјада) најмал-
ку 200.000 динари 

1%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари се наплату-
ва тримесечно 

400.000 динари 

1%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари 
1,5%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари 
2%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари се наплату-
ва тримесечно 
1,5%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари 

400.000 динари 

Како ностро-гаранции се подразбираат гаранции 
што народната банка ги издава на странство за сметка на 
домашни налоголавци, а како лоро-гаранции - гаранции 
што во корист на домашни корисници ги издаваат стран-
ски банки или, по нивно барање, централна банка. 

За телеграфско издавање на ностро-гаранцин, покрај 
надоместот од тарифниот став 16, се наплатуваат 80.000 
динари при издавањето на гаранција, како и износот на 
фактичките трошоци. 

Со надоместот за издавање на лоро-гаранции (спро-
ведување на гарантно писмо, нотификација без обврска на 
банката) се опфатени сите други дејствија (прибавување 
на акцепт, преглед и испраќање на документи), освен изме-
ни на условите и извршувањето на трансферот. 

Надоместот по гаранциите се пресметува на износот 
по кој банакта е во обврска, и тоа од моментот на настану-
вањето на обврската, а се смета однапред за секое започна-
то тримесечје на износот на гаранцијата што е тогаш во 
важност. Основица за надоместот претставува главницата 
зголемена за каматата, како и за другите трошоци докол-
ку народните банки и за нив гарантираат. 

Кога се издаваат супергаранции според посебни про-
писи, народните банки наплатуваат 50% од надоместот од 
тарифниот став 16. 

ѓ) Акредитиви 

19. Ностро-акредитив: 
а) отворање на акре-

дитив 

б) отворање на акре-
дитив со одложено 

1,5%о (од илјада) најмалку 
200.000 динари се наплату-
ва тримесечно 
2,5%о (од илјада) најмалку 
200.000 динари 

полагање на покри-
тие и со давање на 
инструменти за 
обезбедување на по-
критието 

в) конфирмација 

г) пренос на акреди-
тив и други измени 

20. Лоро-акреднтиви: 
а) нотификација без 

обврската на банка-
та 

б) конфирмација 

в) пренос на акреди-
тив 

г) измени на акреди-
тив 

д) преземање на доку-
менти врз основа 
на кои се врши ис-
плата по нотифици-
рани акредитиви 

ѓ) преземање на доку-
менти врз основа 
на кои се врши ис-
плата по конфирми-
рани акредитиви 

1,50/оо (од илјада) најмалку 
400.000 динари се наплату-
ва тримесечно 
400.000 динари 

1,5%о (од илјада) најмалку 
200.000 динари се наплату-
ва тримесечно 
2%о (од илјада) најмалку 
400.000 динари се наплату-
ва тримесечно 
0,75%о (од илјада) на изно-
сот што се пренесува нај-
малку 200.000 динари 
400.000 динари 

1,5%о (од илјада) најмалку 
200.000 динари 

2%о (од илјада) најмалку 
200.000 динари 

За телеграфско отворање на увозни ностро-акредити-
ви, покрај надоместот од тарифниот став 20 и износите на 
фактичките трошоци се наплатуваат 80.000 динари при от-
ворањето на акредитивите. 

Налогодавецот по увезниот ностро-акредитив е 
должен да ги намири сите надомести и трошоците со кои 
странскиот кореспондент ги товари народните банки, без 
оглед дали акредитивот се отвора како покриен или не-
покриен. Овој надомест се плаќа во динари согласно со 
прописите. 

Надоместот се наплатува однапред, а секое започна-
то тримесечје се смета како цело. Во случаите кога акреди-
тивот ќе се искористи делумно, наплатената провизија не 
се враќа. 

За клириншките акредитиви надомест се наплатува 
од тарифниот став 2 на оваа одлука при секое користење 
на акредитив. 

е) Тековни сметки на странски лица 

21. Лоро-сметки: 
а) уплата 
б) исплата 

без надомест 
2%о (од илјада) најмалку 
100.000 динари (се напла-
тува од корисникот на ис-
платата) 

II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ 

22. За чување на депози-
ти: 
а) затворени-запечате-

ни депозити со оз-
нака на вредноста 

б) затворени-запечате-
ни депозити, без оз-
нака на вредноста 

в) запечатени депози-
ти со резервни клу-
чеви (само од бан-
ките) 

23. За чување на специја-
лен, судски и други де-
позит со скапоцености 
и со странска валута: 

2%о (од илјада) годишно 
најмалку 40.000 динари 
најмногу 160.000 динари 
наплата годишно однап-
ред 
по тежина 40.000 динари 
по килограм годишно, се-
кој започнат килограм се 
смета како цел, наплата 
годишно однапред 
80.000 динари по депозит 
за година, наплата годиш-
но однапред 
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а) држење на депози-
тот 

б) за процена и про-
дажба 

3% (од сто) најмалку 80.000 
динари најмногу 400.000 
динари наплата годишно 
однапред 
20% (од сто) од вредноста 

Надоместот за чување, процена и продажба се напла-
тува од корисникот на депозитот. 

24. За откуп на злато, 
платина и други бла-
городни метали 

25. Замена на пари: 
а) замена на оштетени 

банкноти 
б) замена на оштетени 

сребрени ковани па-
ри 

в) замена на други 
оштетени ковани 
пари 

26. Дополнителна замена 
на банкноти и ковани 
пари повлечени од оп-
тек 

без надомест 

5% (од сто) од номимална-
та вредност 
20% (од сто) од номинал-
ната вредност 

без надомест 

5% (од сто) од номинална-
та вредност 

III. ЗАЕМИ 

27. Внатрешни заеми: 
а) издавање на хартии 
ч од вредност (освен 

благајнички записи) 
б) амортизација на 

хартии од вредност 
(освен благајнички 
записи) 

в) исплата на втасани 
купони, обврзници 
и други хартии од 
вредност 

г) депозити на невра-
чени обврзници на 
државни заеми и 
благајнички записи 

д) преземање на хар-
тии од вредност од 
седиштето на 
Службата на оп-
штественото книго-
водство на СР и 
С АЛ 

28. Надворешни заеми: 
а) ликвидација на ку-

пони и обврзници 
по предвоени заеми 

б) ликвидација на об-
врзници по ме-
ѓудржавни спогод-
би 

1%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
40.000 динари 
2%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
40.000 динари 

1,5%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
120.000 динари 

80.000 динари по парче за 
година 

1%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
80.000 динари 

1,5%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
80.000 динари 
1,5%о (од илјада) од номи-
налната вредност најмалку 
120.000 динари 

IV. ПОСЕБНИ РАБОТИ 
29. Користење и отплата 

на странски заеми и 
кредити за сметка на 
општествено-политич-
ките заедници 

30. Агенциска провизија 
по кредити за рефи-
нансирање 

31. Издавање, дистрибу-
ција и евиденција на 
таксени, даночни и 
други вредносници 

32. Замена на оштетени, 
откуп на неупотребли-
ви и откуп на оштете-
ни таксени и даночни 
вредносници 

0,1%о (од илјада) годишно 
најмалку 12.000 динари од-
напред од странските кре-
дити кон крајот на измина-
тото полугодие 
0,10%о (од илјада) годиш-
но најмалку 400.000 дина-
ри 
5% (од сто) на номинални-
от износ на продадените 
таксени и даночни вред-
носници (административ-
ни, судски и таксени марки 
и менични бланкети) 
3% (Од сто) на номинални-
от износ 

33. Издавање на конзулар-
ни марки 

34. Продажба на динарски 
банкноти на странски 
кореспонденти 

35. Поврат на динарски 
банкноти од странски 
кореспонденти до из-
нос од 10% по 
аранжман 
а) за кореспонденти -

купувачи по договор 
со Народната баћка 
на Југославија 

5% (од сто) на номинални-
от износ на издадените 
вредносници 
износ на фактичките тро-
шоци 

б) за кореспонденти 
што не се купувачи 
по договор 

36. Продажба на нумизма-
тички пари на стран-
ски купувачи 

- износ на фактичките 
трошоци 

- 2%о (од илјада) за бан-
кноти 
(најмалку 40.000 динари) 
сметано на номиналната 
вредност на пратката 

- 4%о (од илјада) за кова-
ни пари 
(најмалку 80.000 динари) 
сметано на номиналната 
вредност на пратката 

-.износот на фактичките 
трошоци 

- 5%о (од илјада) за бан-
кноти 
(најмалку 40.000 динари) 
сметано на номиналната 
вредност на пратката 

- 10%о (од илјада) за купу-
вање на пари 
(најмалку 80.000 динари) 

- фактички трошоци и 
10% (од сто) на про-
дажната цена на нумиз-
матичките пари 

V. ДРУГИ РАБОТИ 

2%о (од илјада) 
најмалку 80.000 динари 

200.000 динари 

износ на фактичките тро-
шоци . 

20.000 динари по парче 

37. Достава на вредности: 
,а) достава на вреднос-

ти преку пошта 
б) известувања за до-

става на вредности 
38. Разно: 

а) публикации на На-
родната банка на Ју-
гославија 

б) издавање на разни 
потврди, уверенија 
и др. 

39. Покрај надоместот 
што е предвиден со 
оваа тарифа народните 
банки ги наплатуваат 
сите фактички трошо-
ци што ги имале во 
врска со извршувањето 
на услугата 
Како фактички трошоци се подразбираат: 

а) поштарина за пре-
порачани, експресни 
и авионски пратки, 
пратки со рецепис и 
други посебни раку-
вања со пратки, по-
штарина за пакети, 
како и транспортни 
трошоци 

в) трошоци за матери-
јалите за пакување 

д) провизија и трошо-
ци што ги засмету-
ваат странски банки 

б) трошоци за телегра-
ми, телекс, телефакс 
и за телефонски раз-
говори 

г) трошоци што ги за-
сметуваат другите 
банки во земјата 
кои учествуваат во 
извршувањето на 
работите 

ѓ) такси, даноци и 
слично што народ- ч 
ната банка ги плаќа 
за вметка на корис-
никот на услугата 
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е) трошоци за премија 
на осигурување што 

1 народната банка ги 
плаќа за сметка на 
корисникот на услу-
гата 

ж) други издатоци што 
се направени по ба-
рање од корисникот 
на услугата. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за единствената тарифа по 
која се наплатуваат надоместите за услугите што ги 
вршат Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88). 

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

О. бр. 118 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/8Ѕ, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАША-

ЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
Се назначува Виолета Малинска-Петрушевска за по-

мошник на секретарот за труд, здравство, боречки праша-
ња и социјална политика, порано помошник на претседа-
телот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита. 

С. п. п. бр. 2444 
31 август 1989 година 
Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1132. Закон за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ 1761 

Страна 
1133. Измени и дополненија на Буџетот на федера-

цијата за 1989 година 1768 
1134. Закон за Музејот на револуцијата на народите 

и народностите на Југославија 1179 
1135. Закон за Музејот на II заседание на АВНОЈ во 

Јајце 1781 
1136. Одлука за измена на Одлуката за распореду-

вање на средствата за финансирање на Про-
грамата за техничко-технолошка модерниза-
ција на сојузните органи за периодот од 1987 
до 1990 година утврдени во Буџетот на феде-
рацијата за 1989 година 1782 

1137. Одлука за измена на Одлуката за распореду-
вање на средствата за изградба на станови за 
потребите на сојузните органи, утврдени во 
Буџетот ца федерацијата за 1989 година 1783 

1138. Одлука за утврдување на годишниот износ на 
средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни 
покраини за 1988 година — 1783 

1139. Уредба за условите за давање на потрошувач-
ки кредити на граѓаните 1784 

1140. Одлука за определување на производи, објек-
ти и уреди од посебно значење за народната 
одбрана за чии стандарди е потребна соглас-
ност од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана 1784 

1141. Одлука за височината и начинот на плаќање 
надомест за покривање на трошоците за ко-
нтрола на квалитетот на зе^оделските и 
прехранбените производи во иадворешнот-
рговскиот промет 1786 

1142. Одлука за привремено регулирање на извозот 
на стоки и услуги во СССР во 1989 година - 1786 

1143. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на составување на пре-
сметка на средствата за исплата на бруто лич-
ните доходи 1787 

1144. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за постапката за остварување на 
правото на ослободување од плаќање царина 1787 

1145. Правилник за падобранството 1789 
1146. Наредба за височината на посебната давачка 

при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи 1798 

1147. Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за забрана на увозот во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и прово-
зот преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на чапун-
кари и на производи, суровини и отпадоци по 
потекло од чапункари од Република Италија 1800 

1148. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за поднесување на исправи во ца-
ринската постапка 1800 

1149. Одлука за единствената тарифа по која се на-
платуваат надоместите за услугите што ги 
вршат Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини 1805 

Назначување и разрешувања 1808 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
- Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


