
СЛУЖБ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД1 

БЕЛГРАД. 

БРОЈ 49 ГОД. XLV 

766, 
Врз основа на член 49 став 2 од Законот за сметковод-

ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗА-
ЦИЈАТА ОДНОСНО НА ОТПИШУВАЊЕ НА ВРЕД-
НОСТИТЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛ-

НИТЕ ВЛОЖУВАЊА 

Член I 
Правните лица ја пресметуваат амортизацијата од-

носно ги отпишуваат вредностите на нематеријалните и 
материјалните вложувања (во натамошниот текст: основ-
ните средства) на начинот што е пропишан со оваа уред-
ба. 

Член 2 
Под пресметување на амортизацијата, во смисла на 

оваа уредба, се подразбира надоместување на потрошена-
та и намалената вредност на основните средства во упот-
реба и надоместот на неамортизираната вредност на ос-
новните средства што се ставени вон од употреба, поради 
физичка дотраеност или техничка застареност, пред да би-
де надоместена нивната вредност. 

Под отпишување на вредноста, во смисла на оваа 
уредба, се подразбира спроведување исправка на вреднос-
та на основните средства во деловните книги на правното 
лице за износот на амортизацијата пресметан по годишна-
та пресметка односно за износот на надоместот на неа-
мортизираната вредност при расходувањето на основните 
средства. 

Член 3 
Под основни средства што како материјални 

вложувања подлежат на обврската на пресметување на 
амортизацијата односно на отпишувањето на вредноста 
(во натамошниот текст: на пресметување на амортизаци-
ја), во смисла на оваа уредба се подразбираат: згради и 
други градежни објекти, опрема, повеќегодишни засади, 
основни стада (работни и приплодни грла на добиток), 
вложувања за подигање на плантажи на брзорастечки 
дрвја и вложувања за користење (експлотација) на оддел-
ни шуми, руди, води и други природни богатства. 

Под основни средства што како нематеријални 
вложувања подлежат на обврската на пресметување на 
амортизација, во смисла на оваа уредба, се подразбираат: 
вложувања за истражување и развој, патенти, лиценци, 
мостри, модели, заштитни знаци (фабрички, услужни, 
трговски и други), вложувања за набавка (купување и из-
работка) на техничка и технолошка документира за про-
изводство на одделни производи, делови на производи 
или хемиски супстанции, з̂ ?ожувања за стекнување конце-
сии, вложувања по основ на лизинг, вложувања за стекну-
вање право на употреба на освоени средства од други 
правни и физички лица (право на службеност), вложувања 
за спроведување комасација, арондација или други мерки 
за унапредување на земјоделското или на друго производ-
ство, вложувања за користење на основни средства по ос-
нов на закуп и основачки вложувања. 

Член 4 
За основните средства набавени (купени, изградени и 

доградени) од средствата остварени со здружување, по ос-

нов на заедничко вложување, по основ на кооперација или 
друга деловна соработка, амортизацијата ја пресметува 
правното лице кај кое се наоѓаат таквите основни сред-
ства односно се користат за вршење на дејност или се нао-
ѓаат вон од употреба во времето за кое се пресметува 
амортизацијата, ако со договор за здружување, за заеднич-
ко вложување, за кооперација или друга деловна соработ-
ка не е поинаку определено. 

Член 5 
За основните средства што служат за работа во 

странство, податоците за пресметување на амортизација-
та, на начинот пропишан со оваа уредба, ги обезбедува 
правното лице со седиште во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во чиј состав се наоѓа погонот, 
работната единица или друга форма на организирање за 
чии потреби се користат основните средства во странство. 
Амортизацијата пресметана за тие основни средства се 
надоместува од приливот остварен со работењето во 
странство. 

Член 6 
За основните средства чиј рок на амортизацијата, из-

разен во стапките пропишани со Номенклатурата на сред-
ствата за амортизација, која претставува составен дел на 
Уредбата за номенклатурата на средствата за амортиза-
ција, со годишни амортизациони стапки („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 27/89) е покус од 15 години, амортизацијата 
се пресметува од првиот ден на наредниот месец откако 
тие основни средства почнале да се користат за вршење на 
дејноста (за дејноста за која се и наменети или за други 
дејности). 

За основните средства чиј рок на амортизацијата, из-
разен во стапките пропишани со Номенклатурата на сред-
ствата за амортизација, е подолг од 15 години, амортиза-
цијата се пресметува од првиот ден на наредната година 
по истекот на годината во која тие основни средства се 
пуштени во употреба односно во која почнале да се корис-
тат за вршење на дејноста. 

За основните средства што се наоѓаат во фаза на на-
бавка, а за чија набавка (купување, изградба и доградба) 
истекнал рокот утврден во инвестициониот елаборат од-
носно ревидираниот инвестиционен елаборат амортизаци-
јата се пресметува од првиот ден на наредната година по 
истекот на годината во која требало да се набават тие ос-
новни средства. 

Член 7 
Амортизација на основните средства се пресметува 

додека вредноста која претставува основица за пресмету-
вање на амортизацијата не биде во целост надоместена. 
Кога ќе се надомести вредноста која претставува основи-
ца за пресметување на амортизацијата, престанува ната-
мошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и 
ако основните средства и потоа се користат за вршење на 
дејноста. 

Член 8 
Започнатото пресметување на амортизацијава не се 

запира ако дојде до прекин на користењето на основните 
средства за вршење на дејноста и амортизацијата не се на-
малува ако основните средства во вршењето на дејноста 
се користат со намален капацитет. 

По исклучок од став 1 на овој член, за основните 
средства оштетени од виша сила и за основните средства 
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функционално поврзани со основните средства оштетени 
од виша сила, пресметувањето на амортизацијата може да 
се запре или амортизацијата да се намали додека основни-
те средства оштетени од виша сила не се оспособат за по-
вторно користење односно за користење со полн капаци-
тет. Запирање на пресметувањето на амортизацијата од-
носно намалување на износот на амортизацијата може да 
се примени и за основните средства што не се оштетени, 
но нивната употреба е оневозможена поради дејство на 
виша сила. 

Под виша сила, во смисла на оваа уредба, се подраз-
бираат природни стихии (земјотреси, поплави, лизгалиш-
те и одрони, оркански ветрови и сл.), како и мерките на 
државните органи врз чија примена не може да влијае 
правното лице чии основни средства поради тоа се вон од 
употреба или се користат со помал капацитет. 

Член 9 
Со општиот акт на правното лице поблиску се уреду-

ваат роковите за пресметување на амортизацијата во те-
кот на годината, годишните стапки за пресметување на 
амортизацијата и начинот (методот) на пресметување на 
амортизацијата за основните средства во употреба, за ос-
новните средства во фаза на набавка за кои рокот за набав-
ка истекол и за основните средства вон од употреба чија 
вредност која претставува основица за пресметка на амор-
тизацијата не е надоместена. 

Начинот на пресметување на амортизацијата се опре-
делува зависно од условите и начинот на користење на ос-
новните средства за вршење на дејноста и зависно од тех-
ничкото и технолошкото ниво на развојот на основните 
средства за кои се пресметува амортизацијата. 

Член 10 
Во времето на почетокот на пресметувањето на амор-

тизацијата се утврдува вредноста која претставува осно-
вица за пресметување на амортизацијата и основните 
средства се распоредуваат во амортизациони групи и де-
лови на амортизациони групи пропишани во Номенклату-
рата на средствата за амортизација. 

Во деловните книги на правното лице се внесуваат 
податоци за извршениот распоред на основните средства 
во амортизационите групи и во деловите на амортизацио-
ните групи, за вредноста која претставува основица за 
пресметување на амортизацијата и за времето од кога се 
пресметува амортизацијата. 

Член 11 
За згради и други градежни објекти основица за пре-

сметување на амортизацијата претставуваат издатоците 
за нивното купување односно изградба или доградба. По-
крај цената на добавувачот односно на изведувачот на ра-
ботите искажана во фактурата или во друга исправа за 
плаќање, во вредноста која претставува основица за пре-
сметување на амортизацијата на зградите и на други гра-
дежни објекти се вклучуваат и следните издатоци: 

- издатоците за проектна и друга документација врз 
основа на која купувањето односно изградбата или до-
градбата е извршена; 

- издатоците за подготвување на терен за градба 
(расчистување, рамнење, нивелација, насипување, ископи, 
дренажа и сл.); 

- издатоците за добивање потребни дозволи за из-
градба на приклучоци кон водоводната, канализационата, 
енергетската, топловодната, телефонската и друга мрежа; 

- издатоците за уредување на површините наменети 
за згради односно други градежни објекти (пристапни па-
тишта и патеки, паркинзи, огради, зелени површини и сл.) 
како и издатоците за громобранска заштита и за заштита 
на животната и работната средина. 

По исклучок од став 1 на овој член, за патишта, ули-
ци, аеродроми и други сообраќајници во вредноста која 
претставува основица за пресметување на амортизацијата 
се вклучуваат само издатоците за изградба на нивните 
горни слоеви (газечки површини што се абат) и издатоци-
те за набавка (купување и монтажа, изградба или доград-
ба) на придружните градежни објекти на нив. 

Член 12 
За опремата основица за пресметување на амортиза-

цијата претставуваат издатоците за нејзиното купување 
односно за изработка или за доработка. Покрај износот на 
цената од добавувачот односно од изведувачот на работи-
те искажана во фактурата или во друга исправа за плаќа-
ње, во вредноста што ја претставува основицата за пре-
сметување на амортизација на опремата, се вклучуваат и 
следните издатоци: 

- издатоците за проектна и друга документација врз 
основа на која е купена, односно изградена или доградена 
опремата; 

- издатоците за допремување на опремата, односно 
на деловите на опремата до местото на работата (трошо-
ци за натовар и претовар, за превоз, за осигурување за вре-
ме на превозот, истоварот и преземањето); 

- издатоците за монтирање односно за вградување и 
наместување на опремата на местото на работата, како и 
издатоците за проверка на техничката исправност на оп-
ремата и за добивање дозвола за пуштање на опремата во 
употреба; 

- издатоците за давачки при набавката на опрема, до 
пуштањето на опремата во употреба (царини и други 
увозни давачки за увезената опрема, даноци и придонеси 
ако се плаќаат за набавка на опремата и сл.), како и други-
те издатоци неопходни за набавка на опрема (купување, 
изградба и доградба) или пуштање во употреба на набаве-
ната опрема. 

Во вредноста што ја претставува основицата за пре-
сметување на амортизацијата на опремата се вклучуваат и 
издатоците за набавка на резервни делови и прибор неоп-
ходни за пуштање на опремата во употреба односно за ко-
ристење на опремата во вршењето на дејноста во пропи-
шаниот амортизационен век на траење. 

По исклучок од став 1 на овој член, за опремата на 
домашни правни лица што е користена за работа во 
странство, а потоа вратена во Југославија, основица за 
пресметување на амортизацијата претставува вредноста 
на таа опрема која до враќањето во Југославија не е амор-
тизира^ зголемена за цената на деловите и другите 
вложувања при реконструкција, адаптација или модерни-
зација за времето на користењето на опремата во стран-
ство. 

Член 13 
За повеќегодишните засади и за плантажите на брзо-

растечките дрвја основица за пресметувањето на аморти-
зацијата претставува вредноста што го опфаќа вкупниот 
износ на издатоците за подготовка на земјиштето за саде-
ње (одводнување, наводнување, ископи, ѓубрење), за на-
бавка и садење на садници и за потрошената работа и ма-
теријалот во времето на подигањето на засадите, односно 
на плантажите до крајот на годината во која се оспособе-
ни за раѓање односно за експлоатација - за повеќегодиш-
ните засади тоа е почетокот на родот, а за плантажите на 
брзорастечки дрвја почеток на експлоатација. 

Член 14 
За работните и приплодните грла на добиток основи-

ца чџѕ пресметување на амортизацијата претставува изно-
сов via разликата помеѓу пазарната (набавната) и кланич- ^ 
на 1 к т т на таквиот добиток. 

ВДкдсот на раз̂ Јжа̂  помеѓу пазарната и кланичната 
цена се Утврдува При пуштањето на работниот и приплод-
ниот добиток во употреба односно кога таквите грла на 
добиток ќе почнат да се користат за работа или за при-
плод. 

Плен 15 V 

За основните средства што претставуваат вложувања 
за стекнување право на патент, на индустриска мостра 
или модел, на заштитен знак, на лиценца на користење 
техничка или технолошка документација, на концесија, на -
лизинг и користење основни средства на други лица по ос-
нов на службеност или закуп, основица за пресметување 
на амортизацијата претставува износот што е платен или 
по договор треба да му се плати на оној од кого таквото 
право е прибавено. 
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За вложувањата при спроведување на комасација, 
арондација или други мерки на унапредување на земјодел-
ското, шумарското, рударското или водостопанското про-
изводство и за вложувањата заради стекнување право за 
приредување на саеми и изложби, како и за вложувањата 
заради стекнување право за излагање, дистрибуција или 
прикажување дела на ликовната, вжарената, филмската, 
музичката или друга уметност, основица за пресметување 
на амортизацијата претставува износот на издатоците на-
правен до моментот на стекнувањето на тие права. 

Член 16 
За основните средства што се во фаза на набавка, а за 

набавката им истекол рокот предвиден во елаборатот ос-
новица за пресметување на амортизацијата претставува 
износот на издатоците направен до крајот на годината ко-
га истекол рокот за набавка. 

Член 17 
За основните средства што се преземени со пренос 

без надомест или се преземени со делумен надомест, осно-
вица за пресметувале на амортизацијата претставува неа-
мортизираната (сегашната) вредност на тие средства по 
која се водени кај пренесувачот до моментот на преземе-
њето, зголемена за издатоците на преносот и нивното 
пуштање во употреба за вршење на истите или на други 
работи односно дејности. 

Член 18 
Промените на вредноста која претставува основица 

за амортизација по основ на реконструкција, адаптација, 
модернизација и друга доградба се земаат предвид за на-
тамошно пресметување на амортизацијата од првиот ден 
на наредната година откако настанале, односно откако се 

, утврдени, а промените по основ на Ревалоризација се зе-
маат предвид при утврдувањето на износот на амортиза-
цијата при составувањето на годишната пресметка. 

Кога во текот на употребата на основните средства 
ќе додје до уништување, оштетување или друго намалува-
ње на вредноста која претставува основица за пресметува-
ње на амортизацијата на основните средства, тие промени 
се земаат предвид од првиот ден на наредниот месец отка-
ко настанале. 

Член 19 
За основните средства што ќе се пуштат во употреба 

пред да се обезбедат сите потребни податоци за утврдува-
ње на вредноста која претставува основица за пресметува-
ње на амортизацијата, се определува привремена основи-
ца за пресметување на амортизацијата. 

Привремената основица за пресметување на аморти-
зацијата се користи додека не се обезбедат сите потребни 
податоци за утврдување на вредноста која претставува ос-
новица за пресметка. Ако во рок од две години не се собе-
рат сите потребни податоци за утврдување на вредноста 
на основните средства што претставуваат основица за 
пресметување на амортизацијата, со проценка се утврдува 
конечната вредност која претставува основица за пресме-
тување на амортизацијата, а според пазарната цена на ис-
тите или на слични основни средства во времето кога се, 
врши таа процена. 

Член 20 . - ^ ' 
Амортизација се пресметува со методот определен со 

општиот акт. Методот на пресметка може да биде според 
проценетото временско траење или според ефектот што се 
остварува со употреба на основните средства во периодот 
за кој се пресметува амортизацијата. 

Член 21 
За опремата наменета за вршење на производствени 

дејности и на дејности на транспорт, амортизацијата се 
пресметува според ефектот што се остварува со употреба-
та на тие основни средства во периодот за кој се пресмету-
ва амортизацијата со тоа што по конечната годишна пре-
сметка износот на амортизацијата да не биде помал од 
износот 'што ќе се добие со примената на стапките пропи-
шани со Номенклатурата на средствата за амортизација. 

Член 22 
За нематеријалните вложувања, за повеќегоидшните 

засади,' работните и приплодните грла на добиток, за 
граджените објекти, за предметите на опрема за вршење 
на дејности на сообраќај, трговија, угостителство, тури-
зам, занаетчиство, ^производствени дејности, општестве-
ни дејности и дејности на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници и општествените орга-
низации, амортизацијата се пресметува по стапките опре-
делени според проценетото време на траење односно по 
стапките определни со општиот акт на правно лице, со 
тоа што определените стапки да не бидат пониски од стап-
ките што за тие основни средства се пропишани со Номен-
клатурата на средствата за амортизација. 

Член 23 
Амортизацијата на основните средства се пресметува 

по деловите на амортизационите групи пропишани со Но-
менклатурата за амортизација, а така се искажуваат и 
промените во состојбата на вредноста на основните сред-
ства кои претставуваат ист дел на амортизационата група 
(зголемување или намалување на таа вредност). 

Со општиот акт на правното лице, за сите или за од-
делни основни средства, може да се определи пресметува-
ње на амортизацијата поединечно за определено или за се-
то време на амортизацијата. 

Стапките за пресметување на амортизацијата опреде-
лени со општиот акт можат да бидат пропорционални, 
прогресивни или депресивни. Просечните прогресивни и 
просечните дегресивни стапки определени во општиот акт 
не можат да бидат пониски од стапките што за основните ' 
средства се пропишани со Номенклатурата на средствата 
за амортизација. 

Член 24 
Основните средства пренесени по основ на статусни 

промени кај правното лице на кое е извршен преносот, се 
искажуваат по набавните, амортнзираните и неамортизи-
раните вредности по кои во времето на преносот биле ис-
кажани кај пренесувачот, а амортизацијата се пресметува 
по стапките што ќе ги определи правно лице, со тоа што 
тие да не бидат пониски од стапките пропишани за тие ос-
новни средства со Номенклатурата на средствата за амор-
тизација. 

Член 25 
Ако основните средства се уништат или оштетат Од 

виша сила или поради други причини, од вкупниот при-
ход односно од приходот на правното лице остварен во 
годината кога настанало уништувањето или оштетување-
то, како вонредни расходи, се надоместува износот на неа-
мортизираната вредност на тие средства во делот кој не е 
покриен од надоместот остварен по основ на осигурување. 

Ако основните средства се пренесат на друго лице без 
надомест или со делумен надомест, а тој пренос не е пора-
ди спроведување на статусни промени, пазарната цена на 
пренесените основни средства во целост се надоместува 
од вкупниот приход во годината во која е извршен прено-
сот на основните средства. 

Член 26 
Ако основните средства се стават вон од употреба, а 

за нивното користење постои интерес кај други правни ли-
ца или постои можност да се употребат за основање на но-
ви правни лица или на нови работни единици на постојни-
те правни лица, правното лице е должно тие основни сред-
ства да ги употреби за развивање на постојните односно 
за започнување на нови дејности или да изврши нивна 
продажба односно отстапување на друг начин (со давање 
во закуп, на привремено користење и сл.) на заинтересира-
ни правни лица, со обврска тие лица да го продолжат пре-
сметувањето на амортизацијата до полниот надомест на 
нивната неамортизирана вредност. 

Продажбата односно отстапувањето на основните 
средства вон од употреба на други заинтересирани правни 
лица се огласува во средствата за јавно информирање во 
рок од 90 дена откако основните средства се ставени трај-
но вон од употреба. Во огласот, покрај наведувањето на, 
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цената на продажбата односно на друго отстапување, се 
внесуваат и податоци за набавките, амортизираните и неа-
мортизираните вредности на основните средства чиј пре-
нос се нуди, намените за кои беа користени средствата до 
ставањето трајно вон од употреба, местото каде се наоѓа-
ат по ставањето трајно вон од употреба, времето кога за-
интересираните лица можат да ги разгледаат и времето и 
местото кога се решава за нивниот пренос на најповолни-
от понудувач, т. е. на заинтересираното лице. По потреба, 
во огласот се наведуваат и други податоци. 

Ако се изврши продажба на основните средства што 
не се амортизнрани по цена поголема од нивната неамор-
тизирана вредност, како и ако се изврши продажба на 
амортизираните основни средства, износот што е оства-
рен со продажбата, по одбивањето на трошоците на про-
дажбата (огласување на продажбата, спроведување на ли-
цитација. склучување и пренос на договор и сл.), се ис-
кажува во амортизацијата како вонреден приход кога е 
извршена продажбата, со тоа што за износот што ја пре-
минува неамортизираната вредност се зголемуваат соп-
ствените извори на деловните средства (деловен фонд). 

Член 27 t 
Ако употребата за други намени или продажбата од-

носно отстапувањето на основните средства ставени вон 
од употреба на друго лице не се изврши во рок од 90 дена 
откако основните средства се ставени вон употреба, неа-
мортизираната вредност на тие основни средства се рас-
ходува односно се отпишува на товар на вкупниот приход 
на правното лице остварен во годината во која се исполну-
ва условот за отпис. 

Член 28 
Во смисла на оваа уредба, под основни средства ста-

вени вон од употреба се подразбираат: основните сред-
ства што со одлука на органот на управувањето, поради 
физичка дотраеност, техничка застареност или други при-
чини, се ставени вон од употреба, основните средства кои 
повеќе од една година непрекинато не се користат за рабо-
та, а користењето не е запрено поради реконструкција или 
друга доградба, основните средства кои во последните пет 
години непрекинато се користат најмногу до 30% од сво-
јот програмиран капацитет, основните средства во фаза 
на набавка од чија натамошна изградба односно купување 
со одлука на органите на управувањето се откажало и ос-
новните средства во фаза на набавка кај кои повеќе од че-
тири години едноподруго не се врши вложување за про-
должување на започнатата набавка. 

Член 29 
Ако за основните средства што се наоѓаат трајно вон 

од употреба, а кои се нудат на продажба или отстапување 
по друг основ има повеќе заинтересирани правни лица, 
пренос се врши на она лице кое нуди најповолни услови 
во поглед на висината и времето на надоместот и можнос-
та за користење на тие основни средства за смекнување до-
ход и добивка, како и за вработување на невработени ли-
ца. 

Член 30 
На начинот пропишан во чл. 26 до 29 на оваа уредба 

се постапува и со резервните делови за основни средства 
ставени вон од употреба, како и за работите што се ис-
кажани како амбалажа или како ситен инвентар. 

Член 31 
На начинот пропишан со оваа уредба се постапува и 

при пресметување на амортизацијата за основните сред-
ства за неделовни намени односно и за материјалните и 
нематеријалните вложувања за задоволување на потреби-
те за заедничка потрошувачка на работниците (одмора-
лишта, ресторани за општествена исхрана и сл.). 

Член 32 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 443 
20 јули 1989 година 
Белград 

Сојузев извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

767. 
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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИ-
НОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за мерилата и начинот за утврдување 

на посебната давачка при увозот на одделни замјоделски 
и прахранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
35/86 и 5/89), во точка 4 став 1 зборовите: „за изминатите 
три месеци“, се заменуваат со зборовите: „врз база на 
движењето на цените од претходниот месец“. 

Во став 2 зборовите: „Сојузниот завод за цени“, се за-
менуваат со зборовите: „функционерот што раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работите на 
трговијата во спогодба со функционерот што раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работите на еко-
номските односи со странство.". 

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

Е. п. бр. 453 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

768. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
82/87, 19/88, 34/88, 43/88, 51/88, 63/88, 68/88, 76/88, 
13/89,24/89 и 45/89) во Списокот на стоките со форми на 
извозот и увозот се вршат следните измени: 

!) Во колоната / кратенката: „Ј1БО" се заменува со 
кратенката: „Ј1Б" во тарифните ознаки: 0101.191,0101.192, 
0104.102, 0104.202, 0104.209, 0105.191, 0105.199, 0105.991, 
0105.999, 0106.003, 0202.103, 0202.109, 0202.203, 0202.209, 
0202.303,0202.309,0206.80,0207.42,0207.43,0208.10,0406.20, 
0406.30,0406.40,0406.90,0407.002,0407.007,0505.10,0505.90, 
0510.001,0510.009,0601.10,0601.20,0705.11,0705.19,0706.10, 
0706.90, 0709.51, 0709.52, 0709.70, 0712.10, 0712.30, 0712.90, 
0713.101,0713.40,0804.20,0810.30,0810.40,0810.90,0811.909, 
0904.20, 0909.509, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 
0910.91, 0910.99, 1003.003, 1003.009, 1005.901, 1005.903, 
1005.909, 1102.10, 1102.30, 1102.90, 1103.12, 1103.13, 1103.14, 
1103.19, 1103.21, 1103.29, 1104.11, 1104.12, 1104.19, 1104.21, 
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1104.22, 1104.23, 1104.29, 1104.30, 1105.10, 1105.20, 1108.11, 
1108.13, 1108.19, 1108.20, 1203.00, 1207.91, 1208.10, 1208.90, 
1209.24, 1209.25, 1209.26, 1209.29, 1209.99, 1211.10, 1211.20, 
1211.901, 1211.902, 1211.904, 1211.905, 1211.906, 1211.907, 
12U.908,1211.909,1212.30,1213.00,1214.10,1214.90,1301.10, 
1301.20, 1301.90, 1302.12, 1302.14, 1302.19, 1402.10, 1402.91, 
1402.99,1403.10,1403.90,1404.10,1404.90,1501.001,1501.009, 
1502.002, 1502.009, 1503.001, 1503.002, 1503.009, 1505.10, 
1506.00, 1515.29, 1516.201, 1516.209, 1601.001, 1601.009, 
1602.10,1602.20,1602.50,1602.90,1701.91,1702.301,1702.309, 
1702.40, 1702.50, 1702.60, 1702.902, 1702.903, 1702.909, 
1806.20, 1806.31, 1806.32, 1806.90, 1901.20, 2002.90, 2005.51, 
2006.00, 2009.80, 2102.201, 2102.30, 2103.20, 2103.901, 
2103.909, 2104.10, 2105.00, 2206.001, 2206.002, 2206.003, 
2206.004, 2206.009, 2208.30, 2208.909, 2209.001, 2209.002, 
2209.009, 2302.20, 2302.40,2302.50, 2303.10, 2303.30, 2307.00, 
2309.901, 2309.902, 2402.10, 2402.90, 2403.101, 2403.102, 
2403.109,2403.91,2403.99,2602.002,2605.00,2617.90,3102.30, 
3901.20, 3904.10, 3904.21, 3904.22, 4202.11, 4202.12, 4202.21, 
4202.22, 4202.29, 4202.31, 4202.32, 4202.39, 4202.91, 4202.92, 
4202.99, 4203.10, 4203.21, 4203.29, 4203.30, 4203.40, 4303.10, 
4303.90,4304.009,4403.10,4805.10,4805.29,4805.30,4805.409, 
4805.509, 4805.601, 4805.602, 4805.70, 4806.10, 4806.409, 
4807.10, 4807.99, 4808Л0, 4808.20, 4808.30, 4808.90, 4809.10, 
4809.20, 4809.90, 4810.11, 4810.12, 4810.21, 4810.29, 4810.91, 
4810.99,4811.10,4811.21,4811.29,4811.31,4811.399,4811.909, 
4813.10, 4813.20, 4813.90, 4814.10, 4814.20, 4814.30, 4814.90, 
4816.10, 4816.20, 4816.30, 4816.90, 4817.10, 4817.20, 4817.30, 
4819.10, 4819.20, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4821.10, 4821.90, 
4822.10, 4822.90, 4823.11, 4823.19, 4823.30, 4823.40, 4823.51, 
4823.59,4909.001,4909.009,4910.00,5106.10,5106.20,5107.10, 
5107.20, 5108.10, 5108.20, 5109.10, 5109.90, 5110.00, 5306.10, 
5306.20, 5401.10, 5401.20, 5402.101, 5402.102, 5402.109, 
5402.201, 5402.209, 5402.311, 5402.312, 5402.319, 5402.321, 
5402.322, 5402.329, 5402.331, 5402.339, 5402.391, 5402.399, 
5402.411, 5402.412, 5402.419, 5402.42, 5402.43, 5402.491, 
5402.499, 5402.511, 5402.512, 5402.519, 5402.52, 5402.591, 
5402.599, 5402.611, 5402.612, 5402.619, 5402.62, 5402.691, 
5402.699, 5403.10, 5403.20, 5403.32, 5403.33, 5403.39, 5403.41, 
5403.42, 5403.49, 5404.10, 5404.90, 5405.00, 5406.10, 5406.20, 
5501.909, 5507.001, 5507.009, 5508.10, 5508.20, 5509.11, 
5509.12, 5509.21, 5509.22, 5509.31, 5509.32, 5509.41, 5509.42, 
5509.51, 5509.52, 5509.53, 5509.59, 5509.61, 5509.62, 5509.69, 
5509.91, 5509.92, 5509.99, 5510.11, 5510.12, 5510.20, 5510.30, 
5510.90, 5804.10, 5804.21, 5804.29, 5804.30, 5806.10, 5806.20, 
5806.31, 5806.32, 5806.39, 5806.40, 6002.10, 6002.20, 6002.30, 
6212.10, 6212.20, 6212.30, 6212.90, 6401.10, 6401.91, 6401.92, 
6401.99, 6402.11, 6402.12, 6402.20, 6402.30, 6402.91, 6402.99, 
6403.11, 6403.19, 6403.20, 6403.30, 6403.40, 6403.50, 6403.59, 
6403.91, 6403.99, 6404.11, 6404.19, 6404.20, 6405.10, 6405.20, 
6405.90, 6503.001, 6503.009, 6504.00, 6701.001, 6701.003, 
6701.009,6702.10, 6702.90,6703.00,6704.11,6704.19, 6704.20, 
6704.90, 7006.00, 7007.11, 7007.19, 7007.21, 7007.29, 7008.00, 
7009.10,7009.91,7009.92,7011.90,7019.102,7019.209,7019.31, 
7019.32,7019.33,7019.90,7020.00,7109.00,7201.101,7201.109, 
7201.20, 7201.30, 7201.40, 7203.10, 7203.90, 7205.10, 7205.21, 
7205.29,7301.109, 7301.20,7505.11, 7505.12,7505.21,7506.10, 
7506.20, 7507.11, 7507.12, 7803.00, 7804.11, 7804.19, 7804.20, 
7903.10, 7903.90, 7904.00, 7905.00, 8104.901, 8104.902, 

"8104.903, 8104.904, 8104.909, 8111.001, 8111.009, 8309.10, 
8471.926, 8471.931, 8482.91, 8482.991, 8482.999, 8483.10, 
8483.301, 8483.40, 8483.50, 8483.60, 8483.90, 8484.10, 8484.90, 
8505.11, 8505.19, 8505.20, 8505.30, 8505.90, 8532.10, 8532.21, 
8532.22, 8532.23, 8532.24, 8532.25, 8532.29, 8532.30, 8532.90, 
8533.10, 8533.21, 8533.29, 8533.31, 8533.39, 8533.40, 8533.90, 
8534.00,8540.12,8540.201,8540.209,8540.30,8540.41,8540.42, 
8540.49, 8540.81, 8540.89, 8540.99, 8541.10, 8541.21, 8541.29, 
8541.30, 8541.40, 8541.50, 8541.60, 8541.90, 8542.11, 8542.19, 
8542.20, 8542.80, 8542.90, 9406.001, 9406.002, 9406.004, 
9406.005,9506.009. 

2) Во колоната 7 кратенката: „ Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛБ" во тарифните ознаки: 1703.901, 1802.00, 
5204.11, 5204.19, 5205.11, 5205.12, 5205.13, 5205.14, 5205.15, 
5205.21, 5205.22, 5205.23, 52b5.24, 5205.25, 5205.31, 5205.32, 
5205.33, 5205.34, 5205.35, 5205.41, 5205.42, 5205.43, 5205.44, 
5205.45, 5206.11, 5206.12, 5206.13, 5206.14, 5206.15, 5206.21, 
5206.22, 5206.23, 5206.24, 5206.25, 5206.31, 5206.32, 5206.33, 
5206.34, 5206.35, 5206.41, 5206.42, 5206.43, 5206.44, 5206.45, 
5307.10, 5307.20. 

3) Во колоната 7 кратенката: „Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛЕС“ во тарифните ознаки: 0901.21, 1212.91, 
2009.50, 2303.20,4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93 и 8540.11. 

4) Во колоната Т кратенката: „ЛЕО“ се заменува со 
кратенката: „ЛЕС“ во тарифната ознака: 0207.39, 0805.20, 
2402.20. 

5) Во колоната 7 кратенката: „Ќе“ се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тарифните ознаки: 5602.10, 5602.21, 
5602.29, 5701.10, 5701.90, 5702.10, 5702.31, 5702.32, 5702.39, 
5702.41, 5702.42, 5702.49, 5702.51, 5702.52, 5702.59, 5702.91, 
5702.92, 5702.99, 5703.10, 5703.20, 5703.30, 5703.90, 5904.10, 
5904.91, 5904.92, 6101.10, 6101.20, 6101.30, 6101.90, 6102.10, 
6102.20, 6102.30, 6102.90, 6103.11, 6103.12, 6103.19, 6103.21, 
6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 
6103.41, 6103.42, 6102.43, 6103.49, 6104.11, 6104.12, 6104.13, 
6104.19, 6104.21, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 
6104.33, 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 
6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61, 6104.62, 6104.63, 
6104.69, 6105.10, 6105.20, 6105.90, 6106.10, 6106.20, 6106.90, 
6107.11, 6107.12, 6107.19, 6107.21, 6107.22, 6107.29, 6107.91, 
6107.92,6107.99,6108.11,6108.191,6108.199,6108.21,6108.22, 
6108.29, 6108.31, 6108.32, 6108.39, 6108.91, 6108.92, 6108.99, 
6109.10, 6109.90, 6110.101, 6110.102, 6110.109, 6110.201, 
6110.202, 6110.209, 6110.301, 6110.302, 6110.309, 6110.90, 
6112.11, 6112.12, 6112.19, 6112.20, 6112.31, 6112.39, 6112.41, 
6112.49, 6114.10, 6114.201, 6114.209, 6114.301, 6114.309, 
6114.901,6114.909,6201.11,6201.12,6201.13,6201.19,6201.91, 
6201.92, 6201.93, 6201.99, 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.19, 
6202.91,6202.92,6202.93,6202.99,6203.11,6203.121,6203.129, 
6203.191, 6203.192, 6203.199, 6203.21, 6203.221, 6203.229, 
6203.231, 6203.239, 6203.291, 6203.299, 6203.31, 6203.321, 
6203.329, 6203.331, 6203.339, 6203.391, 6203.399, 6203.41, 
6203.421, 6203.429, 6203.431, 6203.439, 6203.491, 6203.499, 
6204.11,6204.12,6204.13,6204.19,6204.21,6204.221,6204.229, 
6204.231, 6204.239, 6204.291, 6204.299, 6204.31, 6204.321, 
6204.329, 6204.331, 6204.339, 6204.391, 6204.399, 6204.41, 
6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.49, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 
6204.59, 6204.61, 6204.621, 6204.629, 6204.631, 6204.639, 
6204.691,6204.699,6205.10,6205.20,6205.30,6205.90,6206.20, 
6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 
6207.29,6207.91,6207.92,6207.99,6208.11,6208.191,6208.199, 
6208.21, 6208.22, 6208.29, 6208.91, 6208.92, 6208.99, 6210.10, 
6210.20, 6210.30, 6210.40, 6210.50, 6211.20, 6211.31,6211.321, 
6211.322, 6211.329, 6211.331, 6211.339, 6211.391, 6211.399, 
6211.41, 6211.421, 6211.422, 6211.429, 6211.431, 6211.439, 
6211.491,6211.499,6301.20,6301.30,6301.40,6301.90,6302.10, 
6302.21,6302.22,6302.29,6302.311,6302.319,6302.32,6302.39, 
6302.40, 6302.51, 6302.52, 6302.53, 6302.59, 6302.60, 6302.91, 
6302.92, 6302.93, 6302.99, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6303.91, 
6303.92, 6303.99, 6601.10, 6601.91, 6601.99. 

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

Е. п. бр. 452 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р: 

169. 
Врз основа на член 397, став 5 од Царинскиот закон 

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

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ СТО-
КИ И РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО 

ТАА ПРОДАЖБА 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на продажба 

на царински стоки и распоредот на средствата добиени со 
продажбата на тие стоки, и тоа: 
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1) стоки што железничката станица ft ги предала на 
царинарницата како вишок (член 87 став 3 од Царинскиот 
закон); 

2) оштетени моторни возила со странска регистраци-
ја, предадени на царинарницата без право на надомест 
(член 99 став 2 од Царинскиот закон); 

3) напуштени моторни возила со странска регистра-
ција (член 100 став 4 и член 101 став 2 од Царинскиот за-
кон); 

4) стоки чиј увоз е забранет (член 205 од Царинскиот 
закон); 

5) стоки чиј рок за лежење истекол (член 229 од Ца-
ринскиот закон); 

6) стоки предадени на царинарницата на слобдно рас-
полагање (член 279 став 4 од царинскиот закон); 

7) привремено увезени оштетени стоки, предадени на 
царинарницата (член 324 став 3 од Царинскиот закон); 

8) стоки од поштенски пратки што испраќачот не са-
ка да ги прими (член 344 став 2 од Царинскиот закон); 

9) стоки одземени во прекршочна постапка. 
2. Моторните возила чија проценета вредност не пре-

минува 25% од вредноста на ново возило од ист вид, ако 
не можеле да се продадат на лицитација се уништуваат 
под царински надозор. 

Трошоците што настанале во врска во превозот, 
сместувањето, чувањето и уништувањето на моторните 
возила од став 1 на оваа точка ќе се намират на товар на 
средствата добиени со продажба на други моторни вози-
ла. 

Ако трошоците од став 2 на оваа точка не можат да 
се намират од средствата добиени со продажба на мотор-
ните возила на една јавна гтодажба, можат да се намират 
на товар на средствата добиени на наредната јавна про-
дажба. 

3. Врз основа на евиденцијата што ја води за стоките 
(член 206 од Царинскиот закон) царинарницата составува 
списоци на стоките (по видот, трговскиот назив и количи-
ната) за кои се стекнале услови да бидат изложени на про-
дажба, и тоа одвоено по основите по кои се продадени, 
одземени или на друг начин преземени од старана на ца-
ринарницата. 

4. За преглед, мерење и процена на вредноста на сто-
ките по списоците од точка 6 на оваа одлука, како и за 
проверка дали се стекнати условите за продажба на тие 
стоки царинарницата формира комисија од три члена. 

Комисијата е должна да утврди дали стоките наведе-
ни во списоците одговораат на податоците од исправите 
по кои царинарницата ги примила ги одзела или ги презе-
ла стоките на друг начин. Комисијата за својата работа 
составува записник. Ако комисијата утврди дека состојба-
та на стоките во поглед на квалитетот или количината не 
се согласува со податоците од наведените исправи, 
должна е тоа да го констатира во записникот. 

Комисијата во записникот посебно констатира дека 
се стекнати условите предвидени со законот за излагање 
на стоките на продажба, односно за уништување на стоки-
те во смисла на точка 2 од оваа одлука. 

По извршениот преглед, мерењето и проценувањето 
на вредноста на стоките комисијата ја запишува утврдена-
та вредност на стоките во соодветните рубрики на списо-
ците од точка 3 на оваа одлука. 

Ако во работата на комисијата учествува вештак, 
трошоците за вештачењето се намируваат од средствата 
добиени со продажбата на стоките. 4 

5. При утврдувањето на врдноста на стоките во смис-
ла на точка 4 од оваа одлука комисијата ја зема предвид 
цената на такви или слични стоки на домашниот пазар, по 
одбивањето на вообичаените трошоци за работењето во 
трговијата. 

6. Царинарницата до почетокот на јавната продажба 
може да му одобри на лицето на кое гласи превозната ис-
права или на сопственикот на стоките, освен стоките одзе-
мени во прекршочна постапка, да ги подигне стоките зара-
ди царинење или враќање во. странство. 

Ако стоките не се продадат на првата јавна продажба 
царинарницата може да дозоли подигање на стоките во 
смисла на став 1 од оваа точка, до почетокот на наредната 
јавна продажба. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка, лицето кое ги 
подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци што 
царинарницата ги имала поради држењето, чувањето, пре-

возот и процената на стоките, објавувањето на јавна про-
дажба, како и другите проценети трошоци во врска со про-
дажбата на стоките. 

7. Стоките од точка 1 на оваа одлука ги продаваат ца-
ринарниците што ќе ги овласти директорот на Сојузната 
управа за царини, и тоа по пат на јавна продажба. 

8. Јавната продажба се објавува во дневниот печат, и 
тоа најдоцна 10 дена пред денот на јавната продажба. 

Огласот за јавна продажба треба да ги содржи: усло-
вите за јавна продажба, податоците за видот и состојбата 
на стоките, почетната цена, денот, часот и местото на 
одржување на јавната продажба, висината и начинот на 
полагање кауција за учествување во јавната продажба, ка-
ко и за денот, часот и местото на кое може да се разгледа-
ат стоките што се изложуваат на продажба. 

9. На јавната продажба можат да учествуваат физич-
ки и правни лица, под услов да ја положат пропишаната 
кауција. 

Царинарницата во условите за продажба може да оп-
редели на јавната продажба да не можат да учествуваат 
физички лица. 

10. Пред почетокот на јавната продажба понудувачи-
те се должни да положат кауција во износ од 20% од почет-
ната цена на стоките, со тоа што тој износ не може да биде 
помал од 100.000 динари. 

11. Првата јавна продажба може да се одржи само ако 
на неа учествуваат најмалку тројца понудувачи. 

Ако првата јавна продажба не успее, се закажува вто-
ра јавна продажба, која може да се одржи ако на неа учес-
твуваат најмалку двајца понудувачи. Втората јавна про-
дажба се објавува на ист начин како и првата; со Тоа што 
во огласот се назначува дека е тоа втора јавна продажба. 

Јавната продажба од ст. 1 и 2 на оваа точка се смета 
за неуспешна ако за стоките ни по третото повикување не 
е понудена цена поголема од почетната цена. 

Ако стоките не се продадат ни на втората јавна про-
дажба, продажбата може да се изврши по пат на собирање 
понуди односно со непосредна погодба. 

12. За секоја јавна продажба се води записник во кој 
се внесуваат податоците за стоките, почетната цена на 
стоките, учесниците на наддавањето на јавната продажба, 
поднесените понуди, постигната продажна цена и купува-
чот. 

Записникот за јавната продажба го потпишувааат 
членовите на комисијата, купувачот и присутните понуду-
вачи. 

Записникот од став 2 на оваа точка се истакнува на 
огласната табла на царинарницата во рок од два дена од 
денот на завршената продажба и мора да се наоѓа на ог-
ласната табла три дена од денот на истакнувањето, во кој 
рок учесниците на јавната продажба можат да поднесат 
приговор за работата и постапката на комисијата. 

За поднесениот приговор царинарницата донесува 
решение во рок од три дена од денот на поднесувањето 
приговор. 

13. Купувачот е должен купопродажната цена да ја 
уплати и стоките да ги преземе во рок до пет дена од де-4 

нот на извршената продажба, односно од денот на за-
вршувањето на постапката по поднесениот приговор. 

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка не ја 
уплати купопродажната цена го губи правото на враќање 
на кауцијата, а стоките повторно се излагаат на јавна про-
дажба. 

14. По исклучок од одредбите на точка 7 од оваа од-
лука, продажба на брзо расипливи стоки како и на отпадо-
ци што се јавуваат во процесот на облагородување на при-
времено увезени стоки царинарницата може да врши по 
пат на собирање понуди или со непосредна погодба. 

Стоките што имаат комерцијална вредност, само ка-
ко суровина или отпадок можат да се продадат со собива-
ње на понуди. 

15. Средствата остварени со продажба на стоки од 
точка 11 На оваа одлука се распоредуваат во согласност со 
член 398 од Царинскиот закон. 

16. Основица за пресметување на царината и другите 
давачи за стоки од член 397 на Царинскиот закон е постиг-
натата продажна цена намалена за трошоците од член 398 
на Царинскиот закон. 

17. Трошоците за превоз што, во смисла на член 398 
ст. 1 и 2 од Царинскиот закон, се намируваат на товар на 
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средствата добиени со продажба на стоките, ги чинат сите 
трошоци на превозот што ги товарат стоките, и тоа: 

1) трошоците за превозот на стоките до југословен-
ската граница, што не се опфатени со купопродажната це-
на; 

2) трошоците за превозот од југословенската граница 
до определиштето на стоките; 

3) трошоците за превоз настанати во врска со доста-
вувањето на стоките до царинарницата заради нивно про-
давање. 

18. Трошоците за продажбата што во смисла на член 
398 став 2 од Царинскиот закон се намируваат на товар на 
средствата добиени со продажба на стоките ги чинат тро-
шоците настанати во врска со продажбата на стоки (ствар-
ните трошоци за објавувањето на огласот за продажба, 
трошоците за работата на комисиите околу продавањето 
на стоките, закупнината на деловни простории во кои се 
врши продажба на стоките, други трошоци настанати во 
врска со продажбата на стоките). 

19. Трошоците за чувањето на стоките од член 398 
став 4 на царинскиот закон ги чинат: 

1) во царинскиот магазин и царинското стовариште 
трошоците пресметани според износот на пропишаната 
трошарина за време што не може да биде подолго од 30 
дена; 

2) во царинскиот склад, железничко-царинскиот мага-
зин во слободната царинска зона и кај органот од член 17 
на Царинскиот закон - стварните трошоци за чувањето за 
време што не може да биде подолго од 45 дена; 

3) трошоците за обезбедување на складовен простор 
за чување на стоките, трошоците за привремено ангажира-
ње на работници за собирање на напуштените моторни 
возила и другите трошоци настанати околу собирањето 
на моторните возила. 

По исклучок од одредбата под 2 став 1 на оваа точка, 
ако стоките останат во царинскиот склад, железиичко-ца-
рнискиот магазин, во слободната царинска зона или кај 
органот од член 17 на Царинскиот закон и по известување-
то на царинарницата да и се предадат стоките, од сред-
ствата добени со продажба на стоките ќе се надоместат и 
тие трошоци. 

20. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на продажбата 
на царински стоки и распоредот на средствата добиени со 
таа продажба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79, 
18/82 и 50/82). 

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

Е. п. бр. 451 
4 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извртеа совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

770. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 

/ 11/86,21/87, 10/88,27/88,31/88,41/89 и 46/89), во спогод-
ба со сојузниот секретар за трговија, сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стапки и за 

начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање 
на данокот на промет на производи и услуги („Службен 

лист на СФРЈ, бр. 31/85, 42/85, 8/86, 18/87 и 51/88) во 
член 5 став 6 се брише. 

Досегашните ст. 7 и Ѕ стануваат ст. 6 и 7. 

Член 2 
Во член 56 став 1 по зборовите: „угостителска деј-

ност“ се додаваат зборовите: „односно други правни ли-
ца." 

Во став 3 зборовите: „корисник на општествени сред-
ства“ се заменуваат со зборовите: „правно лице“. 

Член 3 
Во член 60 став 1 зборовите: „друг корисник на оп-

штествени средства кој“ се заменуваат со зборовите: „дру-
го правно лице регистрирано за вршење на производстве-
на дејност кое." 

Член 4 
Во член 61 зборовите: „корисникот на општествени 

средства“ се заменуваат со зборовите: „правното лице“. 

Член 5 
Во член 62 став 1 зборовите: „став 2" се бришат. 
Ставот 3 се брише.. 

Член 6 
Во поглавјето V во поднасловот 1 зборовите: „став 4" 

се заменуваат со зборовите: „став 3'\ 

Член 7 
Членот 63 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник - правното лице кое во смисла 

на член 12 од Законот е даночен обврзник по основ на про-
мет на производи што го врши како своја дејност, плаќа 
аконтации на данокот на прометот на производи, содржан 
во наплатените продадени производи, во рок од пет дена 
по истекот на секои 10 дена во месецот, односно по исте-
кот на месецот, а тие аконтации ги утврдува врз основа на 
податоците во книговодството и вонкннговодсгвената 
евиденција на еден од пропишаните начини од член 24 
став 3 од Законот, и тоа: 

1) во висина на една третина од пресметаниот данок 
на промет од претходниот месец, утврден врз основа на 
податоците за вкупната задолженост на деловната едини-
.ца и податоците добиени со пописот на залихите на произ-
водите, што го врши на крајот од секој месец, распореде-
ни по исти тарифни броеви и по еднакви даночни стапки 
(член 24 став 3 точка 1 од Законот); 

2) во висина на една деветтина од пресметаниот да-
нок на промет од претходното тимесечје, утврден врз ос-
нова на податоците за вкупната задолженост на деловната 
единица и податоците добиени со попис на залихите на 

ч производите, што го врши на крајот од секое тримесечје, 
распоредени по исти тарифни броеви и по еднакви даноч-
ни стапки (член 24 став 3 точка 2 од Законот); 

3) во висина на вкалкулираниот данок на промет во 
смисла на член 22 став 2 точка 7 од Законот, за сите коли-
чини и видови производи испорачани на деловната едини-
ца за секои 10 дена во месецот, распоредени по исти та-
рифни броеви и по еднакви даночни стапки (член 24 став 3 
точка 3 од Законот); 

4) во висина на данокот на промет содржан во прода-
дените производи за секои 10 дена во месецот, утврден со 
примена на пресметаните просечни даночни стапки (член 
24 став 3 точка 4 од Законот). 

Пресметаните просечни даночни стапки се утврдува-
ат месечно или тримесечно, и тоа кумулативно од 1 јануа-
ри до крајот на периодот за кој се стапките утврдени. 
Овие даночни стапки се утврдуваат одвоено за основниот 
а одвоено за посебниот данок на промет на проиводите, и 
тоа за секоја уплатна сметка посебно на следниот начин: 

100. износ на вкалкулираниот основен односно по-
себен данок на промет со кој се задолжува делов-
ната единица 

. 
износ на вкупната здолженост на деловната еди-
ница по продажните цени со вкалкулираниот да-
нок на промет 
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Утврдените пресметани просечни даночни стапки од 
оваа точка се применуваат на вредноста на вкупниот про-
мет во периодот за кој се стапките утврдени заради ут-
врдување на обврската по месечната односно по трнмесеч-
ната пресмтка, како и на прометот на секои 10 дена во 
наредниот пресметковен период (месец односно примесеч-
је) заради плаќање на аконтации. 

На начинот од оваа точка даночниот обврзник не 
може да ги утврдува аконтациите на промет на нафтени 
деривати. 

5) во висина на данокот на промет содржан во прода-
дените производи за секои 10 дена во месецот односно по 
истекот на месецот, распоредени по исти тарифни броеви 
Ж) еднакви даночни стапки ако тие податоци ги обезбеду-
ва даночниот обврзник во книговодството, односно во по-
себна даночна евиденција (член 24 став 3 точка 5 од Зако-
нот). 

За промет остварен преку продавници и други делов-
ни единици што, за проиводите што ги продаваат, се за-
должуваат по продажните цени со вкалкулиран данок на 
промет на производи при утврдувањето на аконтациите 
на данокот на промет што ги плаќа во смисла на овој 
член, даночниот обврзник го утврдува тој данок со приме-
на на пресметаните даночни стапки, што ги пресметува со 
заокружување на два децимала, на следниот начин: 

100. пропишана стапка на основниот односно на по-
себниот данок на промет на производи 

I 
100 4- збирот на сите даночни стапки 

Пресметаните даночни стапки се применуваат на 
прометот на производите во кој е вклучен вкалкулираниот 
данок на промет на производите, распоредени по исти 
тарфни броеви и по еднакви даночни стапки. 

Под попис на залихите на производите, од став 1 точ. 
1 и 2 на овој член што даночниот обврзник го врши на 
крајот од секој месец, односно тимесечје, се подразбира 
попис само на оние производи на чиј промет се плаќа да-
нок на прометот на производи. Начинот на кој ќе се врши 
тој попис даночниот обврзник го определува со општ акт. 
Пописната листа за извршениот попис е книговодствено-
-даночна исправа, под која се подразбира и пописната лис-
та за дневното примопредавање на производите меѓу од-
делни смени во деловната единица, ако даночниот обврз-
ник одлучи за тоа и ако содржи податоци за состојбата на 
залихите на производите што се оданочуваат. 

При уплатата на аконтација на данокот на промет за 
секои 10 дена во месецот односно по истекот на месецот, 
даночниот обврзник заедно со налозите за уплата на дано-
кот поднесува преглед на аконтациите на образецот 
„ПДП-ак",,- Преглед на десетдневните аконтации на да-
нокот на проемт на производите и услугите за односниот 
период." 

Член 8 
Поднасловот 2 и член 64 се менуваат и гласат: 
„2. Утврдување на аконтациите на данокот на промет 

за правни лица кои вршат угостителска дејност. 

Член 64 
Правните лица кои вршат угостителска дејност обез-

бедуваат податоци за состојбата и движењето на произво-
дите од тарифниот број 4 на Тарифата на основниот данок 
на промет вр книговодството или во вонкниговодствената 
евиденција распоредени по еднакви даночни стапки. 

На начинот пропишан во став 1 од овој член подато-
ци обезбедуваат и угостителските единици, регистрирани 
во судот за вршење на угостителска дејност, кои се даноч-
ни обврзници во смисла на член 12 од Законот, а кои се на-
оѓаат во состав на правни лица на ^угостителски органи-
зации. 

Даночниот обврзник, од овој член, аконтациите на 
данокот на промет ги утврдува на еден од начините про-
пишани во член 24 став 3 точи 1 до 5 од Законот." 

Член 9 
Членот 65 се менува и гласи: 

„Даночниот обврзник кој врши промет на начинот од 
член 37 точка 5 од Законот, аконтациите на данокот на 
промет на производи од тој промет ги утврдува и плаќа 
во рок од пет дена по истекот на секои 10 дена во месецот, 
односно по истекот на месецот, и тоа: 

- според фактурите на продадените производи што 
ги наплатил во секои десет дена во месецот (наплатена ре-
ализација) или 

- според издадените фактури на продадените произ-
води во секои десет дена во месецот (фактурирана реали-
зација)". 

Член 10 
Поднасловот 4 и член бб се менуваат и гласат: 
„4. Плаќање аконтација на данокот на промет по на-

платени продадени производи во сразмерни износи 

Член бб 
Даночниот обврзник кој ги утврдува аконтациите на 

данокот на промет на начинот од член 24 став 3 точка 5 од 
Законот може да ги пресметува тие аконтации месечно 
али тримесечно и да ги плаќа во висина од една третина 
од пресметаниот данок од претходниот месец, ако пре-
сметката ја врши месечно, односно во висина на една де-
веттина од пресметаниот данок од претходното тримесеч-
је ако пресметката ја врши тримесечно. 

На начинот од став 1 на овој член може да ги плаќа 
аконтациите на данокот на промет и даночниот обврзник 
кој врши промет на начинот од член 37 став 1 точка 5 од 
Законот и кој аконтациите ги утврдува на начинот од член 
24 став 5 алинеја прва на Законот." 

Член 11 
Поднасловот 5 и член 67 се менуваат и гласат: 
„5. Плаќање данок на промет на производи со приме-

на на коефициентот на растежот на цените 

Член 67 
Даночниот обврзник кој аконтациите на данокот на 

промет ги пресметува тримесечно, при што уплатите на 
аконтациите ги врши во деветини, по истекот на секој ме-
сец во пресметковниот период, врши кумуналитивно ко-
рекција на вкупно платениот данок во месецот за рас-
тежот на цените на мало, со примена на месечниот коефи-
циент на растежот на цените на мало во месецот за КОЈ се 
платени аконтациите во однос на претходниот месец 
(член 24 став 4 од Законот). Разликата на данокот на про-
мет добиена со крекција за растежот на цените на мало да-
ночниот обврзник ја уплатува до 15 во месецот за измина-
тиот месец. 

За корекција на платените аконтации од претходниот 
став даночниот обврзник ги опфаќа платените аконтации 
во деветини што се однесуваат на пресметковниот период 
корекција. По истекот на пресметковниот период даноч-
ниот обврзник не врши корекција на платените аконтации 
во последниот месец од пресметковниот период, туку под-
атоците за обврската за плаќање данок ги утврдува со сос-
тавување на тримесечна пресметка на аконтациите на да-
нокот на промет на производи.". 

Член 12 
Во поднасловот 6 зборовите: „корисниците на оп-

штествени средства“ се заменуваат со зборовите: „правни-
те лица“. 

Член 13 
Член 68 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник - правното лице ги утврдува и 

плаќа аконтациите на данокот на надоместите за услуги 
во согласност со одредбата на член 24 став 7 од Законот, 
во рок од пет дена по истекот на секои 10 дена во месецот 
односно по истекот на месецот на сите извршени услуги за 
кои се пресметува данокот, а кои се наплатени во тој пери-
од. 

При плаќањето на аконтациите на данокот на надо-
местите за услуги, даночниот обврзник со налозите за пла-
ќање на данок поднесува преглед на даночната обврска на 
образецот ДП-ак." 
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Член 14 
Во член 69 зборовите: „на член 27 став 3" се заменува-

ат со зборовите: „на член 12". 

Член 15 
Член 71 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник кој за тековната година ќе при-

јави плаќање на аконтации на данокот на промет на про-
изводи на начинот од член 24 став 3 точка 4 од Законот, а 
во претходната година плаќал аконтации на друг начин, 
ги утврдува, за уплата десетдневни аконтации за првиот 
месец односно за првото тримесечје на тековната година, 
пресметани просечни даночни стапки врз основа на пода-
тоците за вкупното задолжување за периодот од 1 јануари 
до 31 декември на претходната година“. 

Член 16 
Член 72 се менува и гласи: 
„Пресметка на аконтациите на данокот на промет, 

даночниот обврзник - правното лице составува месечно 
или тримесечно зависно од одбраниот начин на утврдува-
ње и плаќање на аконтацијата на данокот на промет од 
член 24 на Законот. 

Пресметката на аконтациите на данокот на промет 
од член 24 став 3 точ. 1 и 2 на Законот се составува и под-
несува месечно односно тримесечно врз основа на подато-
ците утврдени со месечниот односно тримесечниот попис 
на производите, при што даночниот обврзник ја утврдува 
обврската спрема данокот на промет како разлика од за-
должувањата на деловната единица и состојбата на зали-
хите на производите по пописот. 

Пресметката на аконтациите на данокот на промет 
од член 24 став 3 точка 4 на Законот се составува и подне-
сува месечно, односно тримесечно врз основа на кумула-
тивното утврдување на пресметаните просечни даночни 
стапки при што даночниот обврзник ја утврдува обврска-
та во пресметката на аконтациите на данокот со примена-
та на тие стапки на наплатените продадени производи од 
1 јануари до крајот на месецот односно на тримесечје^ за 
кои тие стапки се утврдени. 

Пресметката на аконтациите кои сходно на член бб 
од Правилникот даночниот обврзник ги плаќа во сразмер-
ни износи во височина на една третина од аконтацијата 
пресметана за претходниот месец односно една деветтина 
на пресметаниот данок за претходното тримесечје се сос-
тавува и се поднесува месечно односно тримесечно врз ос-
нова на реалните податоци за извршениот промет до исте-
кот на месецот или на тримесечЈето за кое се поднесува 
пресметка. 

Во другите случаи на плаќање на контациите од член 
24 ст. 3 и 5 на Законот, како и кај плаќањето на аконтации-
те за надомести за услуги, даночниот обврзник пресметка 
на аконтацијата на данокот поднесува тримесечно. 

Даночниот обврзник кој составува и поднесува пре-
сметки на аконтациите месечно или тримесечно, поднесу-
ва пресметка на аконтациите и за декември, односно за по-
следното тримесечје во годината. 

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се 
составува одвоено за целиот промет на проиводите за кои 
аконтациите на данокот на промет се утврдуваат според 
член 24 став 3 од Законот, а одвоено за вкупниот промет 
на производите на начинот определен во член 37 став 1 
точка 5 од Законот, за кој аконтциите на данокот на про-
мет се утврдуваат според член 24 став 5 на Законот. 

Пресметка на аконтациите на данокот на надомести 
за услуги се составува посебно.". 

Член 17 
Член 73 се денува и гласи: 
„Пресметка на аконтациите на данокот на промет да-

ночниот обврзник - правното лице составува кумулативно 
и поднесува на образецот ДП-ак. 

Со пресметката на аконтациите на данокот на про-
мет на производите се утврдува износот на пресметаниот 
данок по наплатените продадени производи односно по 
изадените фактури ако таквиот начин на пресметување го 
одбрал самиот даночен обврзник за прометот од член 37 
став 1 точка 5 на Зако,нот. Тие износи се утврдуваат за це-

лиот период од 1 јануари на таковната година до крајот 
на периодот за кој се составува пресметка (кумулативно), 
и тоа така што од збирот на износите на данокот содржан 
во ненаплатените побарувања, од конечната пресметка на 
претходната година, зголемена за износот на данокот 
содржан во вредноста на фактурираните производи во те-
ковниот пресметковен период, се одбива износот на дано-
кот содржан во ненаплатените побарувања утврдени на 
денот на пресметката. Износот на данокот во ненаплате-
ните побарувања се утврдува врз основа на податоците од 
фактурите според кои не е извршена наплата во периодот 
за кој се поднесува пресметката.". 

Член 18 
Член 83 се менува и гласи: 
„Даночните обврзници се должни до 10 јануари секо-

ја година писмено да ја известат надлежната единица на 
службата за општествено книговодство за избраниот на-
чин на пресметување и плаќање на данокот на промет на 
производите. 

Известување на даночниот обврзник дадено во смис-
ла на став 1 на овој член ги содржи следните податоци: 

1) називот и местото на основната организација на 
здружен труд односно на другото правно лице на даноч-
ниот обврзник; 

2) називот и местото на деловните единици (продав-
ници, стоваришта, пумпни станици и др.) чии седишта се 
на територијата на другите општини, со назнака дали да-
ночниот обврзник ги пренел врз нив работите на евиден-
тирање и пресметување на данокот на промет на произво-
дите; 

3) бројот на жиро-сметката преку која даночниот об-
врзник располага со средствата со кои управува; 

4) податокот за тоа каде и кој го води книговодството 
на даночниот обврзник (даночен обврзник, друго правно 
лице и др.); 

5) податокот за тоа како и во кој рок се утврдуваат 
аконтациите на данокот на промет на производите: спо-
ред наплатените продадени производи; според член 37 
став 1 точка 5 на Законот; врз основа на книговодствените 
податоци; врз основа на месечниот односно тримесечниот 
попис - начинот на вршење на месечните односно триме-
сечните пописи и лицата што ги вршат според самоуправ-
ниот општ акт; врз основа на вкалкулираниот данок и 
според пресметаните просечни даночни стапки; 

6) роковите во кои ќе се составува и поднесува пре-
сметката на аконтациите на данокот на промет на произ-
водите (месечно, тримесечно или полугодишно); 

7) во кои продавници и други деловни единици ќе се 
врши промет на производите според член 37 став 1 точка 5 
од Законот. Даночниот обврзник не е должен во смисла на 
оваа точка да доставува податоци за оние деловни едини-
ци во кои прометот се врши исклучително според член 37 
став 1 точка 5 од Законот. 

Пријавениот начин на пресметување и плаќање на да-
нокот на промет на производите во смисла на сг. 1 и 2 на 
,овој член не може да се менува во текот на годината. 

Новите даночни обврзници се должни писмено да ја 
известат надлежната организациона единица на службата 
за општествено книговодство во смисла на ст. 1 и 2 на овој 
член во рок од 10 дена од денот кога станале даночни об-
врзници. 

На даночниот обврзник кај кој службата за општес-
твено книговодство ќе утврди дека не постапува или дека 
ненавремено и неуредно постапува според одредбите на 
ст. 1 и 2 на овој член, ќе му наложи за таа година да ги ут-
врдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на про-
изводите според член 24 став 3 точка 3 од Законот. 

Даночниот обврзник кој врши промет на начинот од 
член 37 став 1 точка 5 на Законот а КОЈ не постапува во сог-
ласност со одредбата на став 5 на овој член ги пресметува 
и плаќа аконтациите на данокот на премет на производи-
те на начинот од член 24 став 5 алинеја 2 на Законот.". 

Член 19 
Во насловот на Образецот Д П-ак: „Прегледна петна-

есетдневните аконтации на данокот на промет на произво-
дите и услугите за уплата за периодот од 
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до 198 година“, зборот: „петнаесетдневните" 
се заменува со зборот: „десетдневните". 

Члан 20 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зекав, с. р. 

771. 
Врз основа на член 42 став 2 и на член 80 точка 18 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 500000 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

на 21 август 1989 година банкнота од 500000 динари, со 
обележјата што се утврдени со Одлуката за издавањето и 
основните обележја на банкнотата од 500000 динари 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/89). 

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

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспари, с. р. 

772. 
Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА 

БАНКНОТАТА ОД 500000 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота 

од 500000 динари. 
2. Банкнотата од 500000 динари ќе се печати на бела 

заштитена хартија со видлива и невидлива заштита (син-
тетичка нишка и флуоресцентни влакненца). 

3. Банкнотата од 500000 динари ќе има димензии 145 
х 75 mm. 

4. Изгледот на банкнотата од 500000 динари е следни-
от: 

1) од лицето: заштитната тонска подлога е составена 
од различни компјутерски изведени елементи во чиј цен-
трален дел се наѕира детаљ на петокрака ѕвезда. Од горна-
та и долната страна тонот оди во континуитет, додека ле-
во и десно е брановидна белина. Тонската подлога има 
светло виолетов колорит. На десната страна од банкнота-
та се наоѓа цртеж „Споменик на револуцијата“, Козара, 
Мраковица. Пред и зад цртежот се наоѓа детаљ на компју-
терски изведена розета. Во горниот дел преку целата бан-
кнота се наоѓаат текстовите: „Народна банка Југославије" 

I (кирилица и латиница) и „Народна банка на Југославија“ 

(кирилица), со тоа што зборовите „Народна банка“ се пе-
чатени во позитив, а зборовите „Југославије" и „на Југо-
славија“ во негатив. Под текстот од левата страна се нао-
ѓа грбот на СФРЈ, додека во подножјето на грбот лента со 
текстот СФРЈ (латиница), СФРЈ (кирилица) и СФРЈ (лати-
ница). 

:Во долниот дел на банкнотата се наоѓаат текстовите: 
„фалсификовање се кажњава по закону“ (кирилица), „кри-
вотворење се кажњава по закону“ (латиница), „понарејање 
се казнује по закону“ (латиница) и „фалсификувањето се 
казнува според законот“ (кирилица)!, Цртежот и сите дру-
ги наведени елементи имаат темно син колорит. 

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа 
група стилизирани во позитив и негатив компјутерски из-
ведени розети во која е вкомпонувана ознаката на вред-
носта „500000". Во горниот десен агол се наоѓа ознака на 
вредноста „500000" во позитив. 

На левата страна покрај грбот на СФРЈ се наоѓаат 
текстовите: „линара“ (кирилица), „линара“ (латиница), 
„динарјев" (латиница) и „динари“ (кирилица). Во централ-
ниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „500000", а под 
неа текстот „гувернер“ (кирилица и латиница) и факсимил 
на потписот на гувернерот Д. Влатковиќ. Под потписот на 
гувернерот се наоѓаат текстовите: „замјеник гувернера“ 
(латиница), „заменик на гувернерот“ (кирилица), „намест-
ник гувернерја" (латиница) и „заменик гувернера“ (кири-
лица) и факсимил на потписот на заменикот на гуверне-
рот М. Гаспари. Сите овие елементи имаат светло син ко-
лорит; 

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизи-
ран цвет составен од позитив и негатив на компјутерски 
изведени елементи во светло црвен колорит. 

2) од опачината: заштитната тонска подлога е соста-
вена од компјутерски изведени брановиднн линии, а во 
централниот дел контурата на Југославија, исполнета со 
петокраки ѕвезди кои на тој начин сочинуваат една тонска 
површина. Од горната и од долната страна тонот оди во 
континуитет, додека лево и десно е брановидна белина. 
Тонската подлога има светло виолетов колорит. 

Во горниот лев агол се наоѓа компјутерски изведена 
розета со ознака на вредноста „500000" во негатив. Под 
оваа розета се наоѓаат еден под друг текстовите: „линара“ 
(латиница), „линара“ (кирилица), „динарјев" (латиница) и 
„динари“ (кирилица). 

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа 
група стилизирани позитив и негатив на компјутерски из-
ведени розети во кои е вкомпонувана ознаката на вреднос-
та „500000". Во средниот дел на горната половина на бан-
кнотата се наоѓа текстот „СФР Југославија“ (латиница и 
кирилица). Под овој текст се наоѓа цртеж „Споменик на 
победата на Сутјеска", Тјентиште, под кој се наоѓа нуме-
рација која содржи две букви и седум цифри, печатена во 
црвена боја. 

На десната страна од банкнотата се наоѓа група розе-
та во чиј горен дел се наоѓа текстот „VIII 1989", а во до-
лниот дел ознаката на вредноста „500000". Сите овие еле-
менти, освен нумерацијата, имаат темно син колорит. 

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

О. бр. 84 ' 
10 август 1989 година 
Белград 

I 
Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гфпари, с. р. ( 

773. 
Врз основа на член 56 став 4 на Законот за сметковод-

ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), На-
родната банка на Југославија издава 

О. бр. 85 
10 август 1989 година 
Белград 
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СООПШТЕНИЕ 
ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ НА ДЕН 
30 ЈУНИ 1989 ГОДИНА, ИЗРАЗЕНИ ВО ДИНАРИ, ПО 
ТЕКОВНИОТ КУРС, ВРЗ ОСНОВА НА ПРОСЕКОТ НА 
НИВНИТЕ ЦЕНИ ОД ТРИ НАЈГОЛЕМИ СВЕТСКИ 

БЕРЗИ 

Метал Финост 
Цена за 1 грам 
метал во дина-
ри по тековни-

от курс 
1. Платина 
2. Злато 
3. Паладиум 
4. Сребро 

„good London delivery" 
„good London delivery" 
„good London delivery^ 
„good London delivery" 

276.456,72 
205.692,21 
85.489,70 
2,935,84 

С. бр. 6 
10 август 1989 година 
Белград 

Заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
Митја Гаспари, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОДЛУКА 

1. Уставниот суд на Југославија, со решението У број 
270/88, од 21 декември 1988 година, поведе, по сопствена 
иницијатива, постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на одредбата на член 4 на Општествениот дого-
вор за измени и дополненија на Општествениот договор 
за условите за организирање и заедничко финансирање на 
меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во 
Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/87). 

2. Со одредбата на член 4 од наведениот општествен 
договор е утврдено дека како заедничко финансирање на 
меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во 
Југославија, се смета и финансирањето на тие натпревари 
кога дел од средствата за нивното финансирање се обезбе-
дува преку олесненија, ослободување и други видови на-
малувања односно насочувања на изворните приходи на 
буџетот на федерацијата. 

3. Решението за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорената одредба од на-
ведениот општествен договор, им е доставено на одговор 
на учесниците на тој договор. 

Одговори на тоа решение дадоа следните учесници 
на тој договор: Собранието на СФРЈ, Собранието на СР 
Црна Гора, Собранието на СР Словенија, Собранието на 
СР Србија, Собранието на С АЛ Косово, Собранието на 
САН Војводина и Сојузот за физичка култура на Југосла-
вија. 

Собранието на СФРЈ и собранијата на социјалистич-
ките републики односно собранијата на автономните по-
краини, ги изнесоа, во одговорите на решението за поведу-
вање постапка, следните мислења: дека има причини да се 
оцени уставноста на оспорената одредба од наведениот 
општествен договор (Собрание на СФРЈ и Собрание на 
СР Црна Гора); дека отстапувањето на изворните прихо-
ди на федерацијата за заедничко финансирање на меѓуна-
родните спортски натпревари што се одржуваат во Југо-
славија, не е во согласност со уставните одредби за систе-
мот на финансирањето на општ ата потрошувачка во феде-
рацијата, за наменско користење на приходи те на федера-
цијата и за задолжително насочување на тие приходи во 

' буџетот на федерацијата (Собрание на СР Словенија); де-
ка непосредното насочување на изворните приходи на фе-
дерацијата на организаторот на спортскиот натпревар, 
без искажување во буџетот на федерацијата, не е во соглас-
ност со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на 
СФРЈ (Собрание на СР Србија); дека оспорената одредба 
од наведениот општествен договор е нејасна и непрецизна 
и дека може да биде сфатена и така што изворните прихо-
ди на федерацијата да се насочуваат за определени намени 
пред нивното искажување во буџетот на федерацијата, 
што не е во согласност со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 
од Уставот на СФРЈ (Собрание на С АЛ Косово); дека ос-
порената одредба од наведениот општествен договор се 
заснова врз одредбата на член 279 став 5 од Уставот на 
СФРЈ, според која федерацијата може да презема кредит-
ни и други обврски надвор од рамките на буџетот на феде-
рацијата, ако со тоа се согласат републиките и автономни-
те покраини но средствата што ќе бидат наменети за ис-
полнување на тие обврски дополнително да мораат да се 
искажат во буџетот на федерацијата (Собрание на САН 
Војводина); дека за финансирањето на меѓународните 
спортски натпревари што се одржуваат во Југославија по 
Kpaj средствата што ги обезбедуваат спортските организа-
ции и градот - домаќин, треба да се обезбедуваат и допол-
нителни средства за финансирање на тие натпревари од-
носно и други извори на финансирање што со оспорената 
одредба на Договорот н е обезбедено, и затоа таа одредба 
треба да се задржи во сила (Сојуз за физичка култура на 
Југославија). 

4. Со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено: сите приходи и расходи на федерацијата 
да се утврдуваат во буџетот на федерацијата; приходите 
на федерацијата да ги сочинуваат царините и другите из-
ворни приходи, утврдени со сојузен закон и придонесите 
на републиките и автономните покраини, утврдени во сог-
ласност со начелото на разнправност и заедничка одго-
ворност на републиките и автономните покраини за фи-
нансирање ца функциите на федерацијата, и дека со соју-
зен закон може да се определи приходите од царините да 
не се внесуваат во буџетот на федерцијата и да се користат 
за потребите на стопанството. Со одредбата на член ИЧ 
став 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата 
може да основа фондови или да презема кредитни и други 
обврски надзор од рамките на вкупните расходи предви-
дени во буџетот на федерацијата, само кога за тоа е овлас-
тена со Уставот на СФРЈ или кога со основањето на фон-
дот, односно со преземањето на такви обврски ќе се согла-
сат републиките и автономните покраини. 

Со одредбите на член 286 став 2 точ. 2,3 и 4 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на соглас-
носта на собранијата на републиките и собранијата ца ав-
тономните покраини: ги утврдува приходите на општес-
твено-политичките заедници што се остваруваат со одано-
чување на производи и услуги во прометот, како и систе-
мот и изворите на средства за финансирање на федераци-
јата; го утврдува вкупниот обем на расходите на буџетот 
на федерацијата, и одлучува за основање фондови и презе-
мање на обврските на федерацијата, освен кога, според од-
редбите на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овласте-
ни самостојно да основаат фондови и да ги преземаат об-
врските за федерацијата. Со одредбата на член 285 точка 5 
од Уставот на СФРЈ е утврдено дека сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ го донесува буџетот и завршната 
сметка на федерацијата. 

Со одредбите на член 24 од Законот за финансирање-
то на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 
71/85,71/86,10/88,31/88 и 16/89) е пропишано во буџетот 
на федерацијата да се обезбедуваат дополнителни сред-
ства за финансирање на определените задачи на Југосло-
венскиот сојуз за физичка култура. 

5. Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
' СФРЈ, Уставниот суд на Југославија оцени дека дел од ос-

порената одредба од наведениот општествен договор со 
КОЈ е утврдено заедничкото финансирање на меѓународ-
ните спортски натпревари што се одржуваат во Југослави-
ја, да се обезбедува со насочување на изворните приходи 
на буџетот на федерацијата за тие потреби, не е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Имено, тргнувајќи од сфаќањето дека, според одред-
бите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, сите прихо-
ди на федерацијата се внесуваат во буџетот на федерација-

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 4 ОД ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ НА 
МЕЃУНАРОДНИТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ШТО 

СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
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та и дека само приходите од царините не мораат да се 
внесуваат во буџетот, Уставниот суд на Југославија смета 
дека наведениот дел од оспорената одредба на Општестве-
ниот договор не е во согласност со тие одредби на Уста-
вот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија смета дека наведениот 
дел на оспорената одредба на Општествениот договор, не 
е во согласност ни со одредбата на член 286 став 2 точка 2 
од Уставот на СФРЈ, поради тоа што од таа одредба на 
Уставот на СФРЈ, според мислењето на Уставниот суд на 
Југославија, не произлегува дека со наведениот договор би 
можело да биде утврдено, дел од средствата од изворните 
приходи на федерацијата да се користи за намени кои не 
можат да се финансираат од тие приходи на федерацијата. 

Наведениот дел на оспорената одредба на Општес-
твениот договор, според мислењето на Уставниот суд на 
Југославија, не е во согласност ниту со одредбата на член 
285 точка 5 од Уставот на СФРЈ, зашто со тоа овозможува 
дел од средствата од изворните приходи на федерацијата 
да не се внесува во буџетот на федерацијата, Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ се става во положба да не 
може да ги определува намените на средствата на буџетот 
на федерацијата од сите нејзини приходи и да врши кон-
трола на трошењето на тие средства. 

Уставниот суд на Југославија смета дека наведениот 
дел на оспорената одредба на Општествениот договор е 
во спротивност со одредбата на член 24 од Законот за фи-
нансирањето на федерацијата, поради тоа што овоз-
можува дел од изворните приходи на федерацијата да не 
се внесува во буџетот на федерацијата, што со тој закон не 
е пропишано. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на одред-
бата на член 365 став 1 точка 4, од Уставот на СФРЈ и на 
член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата за советување и гласање, одржана на 6 јули 
1989 година, со мнозинство гласови, со издвоено мислење, 
донесе 

О д л у к а 
Се укинува одредбата на член 4 на Општествениот 

договор за измени и дополненија на Општествениот дого-
вор за условите за организирање и заедничко финансира-
ње на меѓународните спортски натпревари што се 
одржуваат во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
62/87), во делот со кој е утврдено дека како заедничко фи-
нансирање се смета и финансирањето на меѓународните 
спортски натпревари, кога дел од средствата за финанси-
рањето на тие натпревари се обезбедува со насочување на 
изворните приходи на буџетот на федерацијата за тие на-
мени. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
в во службените гласила на социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Матевски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
тал Еељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијо-
виќ. 

У-270/8Ѕ 
6 ЈЈЛИ 1989 година 
Белград Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Душан Шгрбац, с. р. 

Петок, 18 август 1989 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за поблиските услови 
за примена на одредбите на член 16 од Законот за банките 
и другите финансиски организации, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 45/89, се потпаднале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИ-
МЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во точка 8 по зборот: „примената“ се додаваат збо-
ровите: „на одредбите“. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, И ав-
густ 1989 година. к 
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Страна 

766. Уредба за начинот на пресметување на амор-
тизацијата односно на отпишување на вред-
ностите на нематеријалните и материјалните 
вложувања 1229 

767. Одлука за измена на Одлуката за мерилата и 
начинот за утврдување на посебната давачка . 
при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи 1232 

768. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот - 1232 

769. Одлука за начинот на продажба на царински 
стоки и распоредот на средствата добиени со 
таа продажба 1233 

770. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и 
услуги 1235 

771. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 
500000 динари 1238 

772. Одлука за издавање и за основните обележја на 
банкнотата од 500000 динари 1238 

773. Соопштение за цените на благородните мета-
ли на ден 30 јуни 1989 година, изразени во ди-
нари, по тековниот курс, врз основа на просе-
кот на нивните цени од три најголеми светски 
берзи 1238 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбата на член 4 од Општествениот до-
говор за измени и дополненија на Општестве-
ниот договор за условите за организирање и 
заедничко финансирање на меѓународните 
спортски натпревари што се одржуваат во Ју-
гославија 1239 

Исправка на Одлуката за поблиските услови за при-
мена на одредбите на член 16 од Законот за 
банките и другите финансиски организации - 1240 
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