гз17б

1 гч * ■ t ?
-n. -, ->,- \ '■% O d 3 ^ Ј

L ВГ ♦
' .-Г siovani Зо
^ ** ^
Апог ta^13^
6
-prod. 305

SOCiAUSTiČNE FEDEJ
„UR.4DNI LIST SFRJ" izhaja v srbskohrvatski
oziroma hrvatskosrbski, slovenski, makedonski, albanski in madžarski izdaji. - Oglasi po ceniku. Žiro račun pri Službi družbenega knjigovodstva
60802-603-21943

Petek, 30. decembra 1988
BEOGRAD
ŠTEVILKA 76
LETO XLIV

985.
Na podlagi 3. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične
federativne republike Jugoslavije
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA
DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM
PLANU JUGOSLAVIJE
Razglaša se zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 29. decembra 1988.
P št. 907
Beograd, 29. decembra 1988
Predsednik
Predsedstva SFRJ:
Raif Dizdarević 1. r.
Podpredsednik
Skupščine SFRJ;
Spasoje Medenica 1. r.
ZAKON
O TEMELJIH SISTEMA DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN
O DRUŽBENEM PLANU JUGOSLAVIJE
Prvi del
TEMELJI SISTEMA DRUŽBENEGA PLANIRANJA
I. TEMELJNE DOLOČBE

_^^V?olAV!JE

Družbenopolitične
družbene plane razvoja.

Cena te številke je 3.000 dinarjev. - Naročnina za
leto 1988 znaša 53.300 dinarjev. - Rok za reklamacije je 15 dni. - Uredništvo: Beograd, Jovana Ristića št. I - poštni predal 226 - telefoni: centrala
650-155; uredništvo 651-885; naročnine 651-732;
telex 11756
skupnosti

obvezno

sprejemajo

2. člen
Subjekti planiranja, ki obvezno sprejemajo plane, jih
sprejemajo za srednjeročno obdobje, če pa je določeno z zakonom - pa tudi za dolgoročno obdobje.
Plan za dolgoročno obdobje je splošna usmeritev za sprejemanje planov za srednjeročno obdobje in se sprejme za deset
let ali za daljše obdobje.
Družbeni plan za srednjeročno obdobje je temeljni plan
razvoja in se sprejme praviloma za pet let.
3. člen
Skupščina SFRJ določi s svojim odlokom o pripravljanju
in sprejemanju planov dolgoročno oziroma srednjeročno obdobje, za katero se sprejemajo plani, ter roke za njihovo pripravljanje in sprejemanje,
4. člen
Subjekti planiranja, ki obvezno sprejemajo plane, jih
sprejemajo za enako obdobje v rokih, ki so določeni za njihovo pripravljanje in sprejemanje.
Organizacije združenega dela iz drugega odstavka 1. člena tega zakona lahko sprejemajo plane tudi za obdobja, ki so '
daljša od srednjeročnega oziroma dolgoročnega obdobja, za
katero se sprejemajo družbeni plani.
Subjekti iz prvega odstavka tega člena sprejemajo plane
za vsako plansko obdobje in jih prilagajajo bistveno spremenjenim razvojnim pogojem in možnostim.
5. člen
Zvezna organizacija za družbeno planiranje pripravi v rokih, določenih z odlokom Skupščine SFRJ o pripravljanju in
sprejemanju planov, analizo razvoja v preteklem obdobju ter
razvojnih pogojev in možnosti države v srednjeročnem obdobju, za katero se sprejemajo plani.
Analiza iz prvega odstavka tega člena mora temeljiti na
poprej organiziranih znanstvenih raziskovanjih.
Na podlagi analize iz prvega odstavka tega člena se ocenijo razvojne možnosti države ter določijo strokovne podlage
za oblikovanje smernic za pripravljanje planov za srednjeročno obdobje.
Pri oblikovanju smernic za pripravljanje planov za srednjeročno obdobje sodeluje zvezna organizacija za družbeno
planiranje z organizacijami za družbeno planiranje v republikah in avtonomnih pokrajinah ter z drugimi organi in organizacijami.

1. člen
Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti planirajo svoje deio in razvoj. S planiranjem dela in razvoja usmerjajo v pogojih delovanja ekonomskih zakonitosti svoj materialni in družbeni razvoj v skladu s svojimi interesi, določenimi na
samoupravni podlagi.
Delovne organizacije, ki se ustanavljajo zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti (podjetja), delovne organizacije, ki
opravljajo družbene dejavnosti (zavodi), in drage samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: subjekti planiranja) samostojno planirajo svoj razvoj in odločajo o sprejemanju aktov planiranja v
skladu z zakonom.
6. člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti v
okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za vso
Skupščina SFRJ sprejme na predlog Zveznega izvršnega
državo, in organizacije združenega dela ter druge samouprav- sveta smernice za pripravljanje planov za srednjeročno obdobne organizacije in skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali zade- je.
ve posebnega družbenega pomena, za katere je to določeno z
Smernice iz prvega odstavka tega člena vsebujejo predzakonom, morajo sprejeti plane razvoja.
vsem: temeljne cilje in merila družbenoekonomskega razvoja;
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temeljne smeri materialnega in družbenega razvoja; temeljne
cilje in smeri razvoja ekonomskih odnosov s tujino in vključevanja v mednarodno delitev dela; temeljne smeri ekonomske
politike; splošne materialne okvire razvoja in temeljne makroekonomske proporce; temelje politike razvoja infrastrukturnih
in družbenih dejavnosti; temeljne smeri razvoja prebivalstva
in načrtovanja družine; temeljne cilje in smeri razvoja znanosti
in tehnologije, zaposlenosti in zaposlovanja; temeljne cilje in
smeri hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin; temeljne cilje in smeri urejanja prostora
ter varstva in zboljševanja življenjskega okolja; temeljne cilje
razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti lahko
sprejmejo smernice za pripravljanje planov za srednjeročno
obdobje na podlagi smernic, ki jih je določila Skupščina SFRJ.
7. člen
Subjekti planiranja, ki obvezno sprejemajo plane, uporabljajo pri pripravljanju, sprejemanju in spremljanju uresničevanja planov obvezne elemente enotnih metodologij družbenega planiranja.
Za zagotovitev osnovne metodološke enotnosti v postopku planiranja in vsebinske usklajenosti ustreznih elementov
planov predpiše Zvezni izvršni svet v rokih, določenih z odlokom Skupščine SFRJ o pripravljanju in sprejemanju planov,
obvezne elemente enotne metodologije družbenega planiranja.
Podatki in informacije za planiranje in spremljanje uresničevanja planov subjektov planiranja se v skladu z enotno
metodologijo družbenega planiranja zagotavljajo v okviru
družbenega sistema informiranja.
Zvezna organizacija za statistiko in zvezna organizacija
za planiranje predpišeta v okviru njunega delovnega področja
na podlagi poprejšnjega mnenja Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije metodologijo iz tretjega odstavka tega člena.
8. člen
Subjekti planiranja, ki obvezno sprejemajo plane, zagotavljajo znanstvena raziskovanja razvojnih pogojev in možnosti ter izdelavo dokumentacijskih, analitičnih in projekcijskih
podlag za pripravo planov.
Strokovne organizacije za planiranje v družbenopolitičnih skupnostih ter strokovne službe v samoupravnih organizacijah in skupnostih so odgovorne za znanstveno in strokovno
utemeljenost analiz, ocen, projekcij in predvidevanj ter za realnost svojih pri"'11
II. PLANIRANJE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA
DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH
9. člen
Organizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti samostojno odločajo o sprejemanju aktov planiranja in s samoupravnim splošnim aktom uredijo obdobja, za katera jih sprejemajo, ter postopek za njihovo pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje.
10. člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti s
področja elektrogospodarstva, železniškega prometa in ptt
prometa ter druge dejavnosti v okviru enotnega tehnološkega
sistema, pomembnega za vso državo, združene v skupnosti,
sprejemajo svoje plane in v okviru teh skupnosti skupne plane
"za srednjeročno in dolgoročno obdobje.

11. člen
S skupnim planom iz 10. člena tega zakona, ki se sprejme
za srednjeročno obdobje, se določijo predvsem: skupni cilji,
naloge in prednosti razvoja, usklajeni z razvojnimi potrebami
gospodarstva in družbe; programi skupnega vključevanja v
mednarodno delitev dela; združevanje sredstev in način zagotavljanja drugih virov sredstev za posodabljanje obstoječih
zmogljivosti ter za graditev tehnološko sodobnih in ekonomsko smotrnih zmogljivosti; razvoj in uporaba sodobne tehnike,
tehnologije in informatike; cilji in naloge splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
Skupni plan za dolgoročno obdobje obsega temeljne
smeri razvoja po elementih iz prvega odstavka tega člena v odvisnosti od narave dejavnosti, ki jih opravljajo organizacije
združenega dela v okviru skupnosti.
12. člen
V postopku pripravljanja in sprejemanja planov morajo
organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti v OKviru
enotnega tehnološkega sistema, in njihove skupnosti zagotoviti
usklajenost teh planov s potrebami uporabnikov njihovih proizvodov in storitev ter s skupnimi interesi in cilji razvoja, ki so
določeni z družbenim planom Jugoslavije.
Skupščina skupnosti pošlje predlog skupnega plana pristojnemu zveznemu organu in zvezni organizaciji za družbeno
planiranje.
Če Zvezni izvršni svet oceni, da predlog skupnega plana
ni usklajen z družbenim planom Jugoslavije, določi rok, v katerem zagotovi skupščina skupnosti to usklajenost, če pa je ne
zagotovi, obvesti o tem Skupčino SFRJ.
Z ukrepi razvojne in ekonomske politike se spodbuja
uresničevanje skupnih planov, ki so v skladu s družbenim planom Jugoslavije.
Skupščina skupnosti oziroma njej ustrezen organ upravljanja sprejme skupni plan.
Način pripravljanja, sprejemanja in uresničevanja skupnih planov ter njihova vsebina se določita s statutom skupnosti
in z zveznim zakonom.
13. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo dejavnosti na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, ter druge samoupravne organizacije
in skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega
družbenega pomena, obvezno sprejemajo plane, če je to določeno z zakonom.
III. PLANIRANJE V DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTIH
14. člen
Federacija, republike in avtonomni pokrajini sprejemajo
družbene plane za dolgoročno in srednjeročno obdobje.
Občine, mestne in regionalne skupnosti sprejemajo
družbene plane za srednjeročno obdobje, lahko pa tudi
družbene plane za dolgoročno obdobje.
Dve občini ali več občin lahko sprejema tudi skupne plane za srednjeročno oziroma dolgoročno obdobje.
15. člen
Z družbenim planom za dolgoročno obdobje se določijo
predvsem: temeljni cilji in merila dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja; temeljne smeri razvoja in izpopolnjevanja
gospodarskega sistema; temeljne smeri strukturnih sprememb
v gospodarstvu ter prilagajanje gospodarstva spremenjenim zunanjim pogojem njegovega delovanja in razvoja; razvoj velikih
infrastrukturnih sektorjev ter drugih sektorjev, katerih razvoj
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je bistvenega pomena za stabilnost in usklajenost celotnega
gospodarskega razvoja; temelji politike zaposlenosti in zaposlovanja; temeljne smeri znanstvenega in tehnološkega razvoja;
temeljne smeri razvoja družbenih dejavnosti; temeljne smeri
razvoja ekonomskih odnosov s tujino in vključevanja v mednarodno delitev dela; temelji politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; temeljne smeri varstva in zboljševanja življenjskega okolja ter prostorske ureditve; temeljni cilji razvoja splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.
Družbeni plan za dolgoročno obdobje vsebuje tudi:
splošne materialne okvire in makroekonomske proporce; razvojno projekcijo gospodarstva in družbe; dolgoročno projekcijo prebivalstva in populacijsko politiko.
16. člen
Družbeni plan za srednjeročno obdobje ima dva dela.
Prvi del je usmerjevalen in je obvezen za organe družbeno-političnih skupnosti, ki zagotavljajo z ukrepi razvojne in ekonomske politike pogoje za njegovo uresničevanje. Drugi del je indikativen in pomeni kakovosten in količinski izkaz razvojne in
ekonomske politike ter analitično in projekcijsko podlago plana.
17. člen
Federacija, republike in avtonomni pokrajini določijo v
prvem delu družbenega plana za srednjeročno obdobje predvsem: skupne interese, cilje in naloge gospodarskega in
družbenega razvoja, med drugim tudi skupaj določene makroekonomske proporce, ki izkazujejo tisti del skupnih interesov
in ciljev, za katere se določi obveznost skupne realizacije na
ravni federacije oziroma republik in avtonomnih pokrajin; politiko in ukrepe razvoja prebivalstva in načrtovanja družine;
ekonomske in druge ukrepe oziroma smernice in okvire ekonomske politike; skupne interese v razvoju organizacij
združenega dela, ki opravljajo dejavnosti v okviru enotnega
tehnološkega sistema, pomembnega za vso državo, in druge
dejavnosti, v katerih se uresničuje poseben družbeni interes, in
način zagotavljanja sredstev za razvoj teh dejavnosti.
Družbeni plani za srednjeročno obdobje vsebujejo v drugem delu predvsem: projekcijo skladnega gospodarskega in
družbenega razvoja, makroekonomske proporce ter druge kazalce, razen proporcev, določenih v prvem delu plana.
18. člen
Z družbenim planom republike za srednjeročno obdobje
se v skladu s skupnimi interesi določijo skupni cilji, naloge,
razvojna in ekonomska politika, ki se nanašajo predvsem na:
spodbujanje povečanja proizvodnje in izvoza; zboljšanje produktivnosti dela ter napredek znanosti in tehnologije; pogoje
za skladen in stabilen socialni razvoj ter za nenehno zboljševanje življenjskih in delovnih pogojev delovnih ljudi in občanov;
pogoje za razvoj infrastrukturnih in družbenih dejavnosti; politiko razvoja prebivalstva in načrtovanja družine; pogoje za
smotrno izkoriščanje naravnih virov; usmerjanje in usklajevanje regionalnega in prostorskega razvoja; varstvo in zboljševanje življenjskega okolja; ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.
Z družbenim planom republike se določijo tudi ekonomski in drugi ukrepi oziroma smernice in okviri za ukrepe ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih sprejemajo organi v republiki v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi za zagotavljanje pogojev za uresničevanje ciljev in politike razvoja, določenih s tem planom in družbenim planom Jugoslavije.
Z družbenim planom avtonomne pokrajine za srednjeročno obdobje se določijo v smislu prvega in drugega odstavka tega člena skupni cilji, naloge, razvojna in ekonomska politika v
avtonomni pokrajini v skladu s 4. členom ustave SFRJ.
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19. člen 9
Z družbenim planom občine za srednjeročno obdobje se
v skladu s skupnimi interesi določijo cilji in naloge, ki se nanašajo predvsem na: razvoj komunalne dejavnosti, stanovanjske
graditve, drobnega gospodarstva in vasi; razvoj družbenih in
drugih dejavnosti, s katerimi se zadovoljujejo osebne in skupne potrebe delovnih ljudi in občanov v občini; politiko razvoja
prebivalstva in načrtovanja družine; prostorsko in urbanistično urejanje ter izkoriščanje zemljišča in dobrin v splošni rabi;
varstvo in zboljševanje življenjskega okolja; ljudsko obrambo
in družbeno samozaščito.
Z družbenim planom mestne skupnosti se zagotavljata
enotno planiranje družbenoekonomskega razvoja in prostorsko-urbanistično planiranje.
Z družbenim planom občine in z družbenim planom mestne skupnosti se določijo tudi ekonomski ukrepi, ukrepi, ki so
v funkciji smotrnega izkoriščanja in urejanje prostora, ter drugi ukrepi v mejah pravic in dolžnosti občine in mestne skupnosti.
20. člen
Družbenopolitične skupnosti določijo v mejah svojih pravic in dolžnosti s prostorskim planom ali družbenim planom
za dolgoročno in srednjeročno obdobje predvsem: namene, organizacijo in izkoriščanje prostora; namensko izkoriščanje In
melioracijo zemljišča; izkoriščanje voda, varstvo voda pred
onesnaževanjem in varstvo pred škodljivim delovanjem voda;
smotrno graditev infrastrukturnih objektov in omrežja; temelje
za razmestitev gospodarskih in družbenih dejavnosti; cone industrijskih in stanovanjskih celot; varstvo in urejanje območij
s posebnim namenom; varstvo in uporabo kulturnih dobrin;
varstvo in zboljševanje življenjskega okolja.
Družbenoplitične skupnosti zagotavljajo usklajenost prostorskega in družbenega planiranja ter utemeljenost družbenih
planov na merilih smotrnega izkoriščanja in urejanja prostora
ter varstva in zboljševanja življenjskega okolja.
Občine in mestne skupnosti sprejemajo urbanistične načrte v skladu z zakonom.
21. člen
Izvršni organ skupščine družbenopolitične skupnosti
sprejme na podlagi razvojnih pogojev in možnosti v skladu z
razvojno in ekonomsko politiko, določeno z družbenim planom za srednjeročno obdobje, program ukrepov ekonomske
politike za uresničevanje družbenega plana za srednjeročno
obdobje v naslednjem letu.
S programom iz prvega odstavka tega člena se določijo
akti in ukrepi, ki jih bo izvršni organ družbenopolitične skupnosti v okviru svojih pristojnosti sprejel in predlagal skupščini
za zagotavljanje pogojev za uresničevanje družbenega plana v
naslednjem letu.
Izvršni organ skupščine družbenopolitične skupnosti pošlje skupščini družbenopolitične skupnosti program ukrepov iz
prvega odstavka tega člena, da bi se z njim seznanila.
22. člen
Izvršni organ skupščine družbenoplitične skupnosti redno spremlja in ocenjuje uresničevanje družbenega plana za
srednjeročno obdobje ter najmanj dvakrat na leto predloži
skupščini družbenopolitične skupnosti poročilo o uresničevanju plana in programa ukrepov ekonomske politike.
Izvršni organ skupščine družbenopolitične skupnosti redno spremlja in ocenjuje uresničevanje družbenega plana za dolgoročno obdobje in pripravi po izteku družbenega plana za
srednjeročno obdobje na podlagi ugotovljenih rezultatov pri
uresničevanju plana poročilo o uresničevanju družbenega plana za dolgoročno obdobje ter ga predloži skupščini družbenopolitične skupnosti.
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Če se razvojni pogoji in možnosti bistveno spremenijo,
odloči skupščina družbenopolitične skupnosti o spremembi in
dopolnitvi družbenega plana ali o sprejetju novega družbenega plana za srednjeročno oziroma dolgoročno obdobje.
Drugi del
DRUŽBENI PLAN JUGOSLAVIJE
23. člen
Z družbenim planom Jugoslavije za srednjeročno obdobje (v nadaljnjem besedilu: družbeni plan Jugoslavije) se v skladu s skupnimi interesi določijo skupni cilji, naloge, razvojna m
ekonomska politika, ki se nanašajo predvsem na; ustvarjanje
pogojev za skladen in stabilen razvoj proizvodnih sil; proizvodnjo in produktivnost dela; znanstveno-tehnoloski razvoj,
vključevanje v mednarodno delitev dela in razvoj ekonomskih
odnosov s tujino; zaposlenost in zaposlovanj^; zboljševanje
življenjskih in delovnih pogojev ter življenjske ravni; razvoj
prebivalstva in načrtovanje družine; hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; zboljševanje in varstvo življenjskega okolja, pomembnega za vso državo
in mednarodno skupnost; razvoj splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
24. člen
Temeljni makroekonomski proporci iz prvega dela
družbenega plana Jugoslavije se nanašajo predvsem na: hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin ter na skupen obseg sredstev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade v odstotku od ustvarjenega narodnega
dohodka.
Makroekonomski proporci iz drugega dela družbenega
plana Jugoslavije se nanašajo predvsem na: oblikovanje
družbenega proizvoda in dohodka ter njuno delitev na akumulacijo in porabo; delež gospodarstva pri delitvi družbenega
proizvoda; delež splošne in skupne porabe v narodnem dohodku; temeljne elemente ekonomskih odnosov s tujino.
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pokrajin, če se usklajenost ne zagotovi, pa obvesti o tem Skupščino SFRJ.
27. člen
Zvezni izvršni svet obvešča Skupščino SFRJ o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije in o ukrepih, ki jih je v
mejah svojih pravic in dolžnosti sprejel ali jih namerava sprejeti, ter o ukrepih, ki jih sprejemajo za uresničevanje ciljev in
nalog, določenih z družbenim planom Jugoslavije, pristojni organi republik in pristojni organi avtonomnih pokrajin.
Zvezni izvršni svet predloži najmanj dvakrat na leto na
podlagi ustreznih analiz Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v tekočem letu.
28. člen
Organi federacije ter organi republik in avtonomnih pokrajin so odgovorni za pravočasno predlaganje, sprejemanje in
izvrševanje ukrepov in predpisov, ki jih sprejmejo za uresničevanje družbenega plana Jugoslavije.
Ce se skupni interesi, cilji in naloge gospodarskega m
družbenega razvoja ter drugi elementi iz prvega dela družbenega plana Jugoslavije ne uresničujejo. Zvezni izvršni svet sprejme oziroma predlaga Skupščini SFRJ ukrepe za njihovo uresničitev.
29. člen
Če se Skupčina SFRJ odloči za spremembo družbenega
plana Jugoslavije za srednjeročno oziroma dolgoročno obdobje, sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah plana in določi rok, v katerem ji Zvezni izvršni svet predloži osnutek oziroma predlog sprememb in dopolnitev družbenega piana Jugoslavije.
30. člen
Določbe 1. do 8. člena in 14. do 22. člena tega zakona se
uporabljajo tudi za družbeni plan Jugoslavije, če s 23. do 29.
členom tega zakona ni drugače določeno.

25. člen

Tretji del

Z družbenim planom Jugoslavije se določijo tudi ekonomski in drugi ukrepi oziroma smernice in okviri za ukrepe
ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih sprejemajo v skladu
s svojimi pravicami in dolžnostmi organi federacije oziroma
organi republik in avtonomnih pokrajin za zagotavljanje pogojev za uresničevanje omenjenega plana.
Ukrepi ekonomske politike in drugi ukrepi, ki jih določijo republike in avtonomni pokrajini s svojimi plani, ne smejo
biti v nasprotju z usklajenimi elementi razvojne in ekonomske
politike, določenimi v družbenem planu Jugoslavije, in ne
smejo spodkopavati enotnosti jugoslovanskega trga.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zvezni izvršni svet je pooblaščen določiti planirane izhodiščne velikosti za delitev čistega dohodka za gospodarstvo Jugoslavije ter področja in panoge v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (Uradni
list SFRJ št. 2/85 in 28/87) za dobo januar-marec 1989.
32. člen

26. člen
Zvezni izvršni svet obvešča Skupščino SFRJ o poteku pripravljanja družbenega plana Jugoslavije ter o vprašanjih, pomembnih za družbenoekonomski razvoj in za določanje skupne razvojne in ekonomske politike.
Zvezna organizacija za družbeno planiranje pošlje Skupščini SFRJ analitično-plansko gradivo v zvezi s prvim odstavkom tega člena.
Če Zvezni izvršni svet oceni, da osnutki družbenih planov republik in avtonomnih pokrajin niso usklajeni z bistvenimi elementi razvojne in ekonomske politike, ki so določeni v
osnutku družbenega plana Jugoslavije, obvesti o tem izvršne
svete skupščin republik in izvršna sveta skupščin avtonomnih

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 46/85 in 65/87), odlok o obveznih elementih enotne metodologije družbenega planiranja
(Uradni list SFRJ št. 58/85 in 43/88) in navodilo o minimumu
osnovnih kazalcev za planiranje in spremljanje uresničevanja
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št. 58/85).
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
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986.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi
ODLOK
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN JEDILNEGA RASTLINSKEGA OLJA
IN KOMPENZACIJ ZA JEDILNO RASTLINSKO OLJE
1. Odlok o določitvi najvišjih cen jedilnega rastlinskega
olja in kompenzacij za jedilno rastlinsko olje (Uradni list SFRJ
št. 69/88) neha veljati.
2. Ta odlok začne veljati 1. januarja 1989.
E. p. št. 470
Beograd, 24. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič 1. r.
987.
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 33. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 in 28/88) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O VIŠINI DAVŠČINE ZA CARINSKO EVIDENTIRANJE
1. Za blago, ki se uvaža v letu 1989, razen za blago, ki je
oproščeno carine po 25. do 30. členu, in za blago, za katerega
uvoz se ne plača carina po 50. členu carinskega zakona, se plača davščina za carinsko evidentiranje v višini 1% carinske osnove.
Davščina iz prvega odstavka te točke se ne plača za uvoz
blaga, za katero se po mednarodnih pogodbah ne plača carina.
2. Davščina za carinsko evidentiranje se obračunava in
plačuje pri carinjenju blaga po predpisih za plačevanje carine.
3. Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1989.
4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
E. p. št. 481
Beograd, 25. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič I. r.
988.
Na podlagi 96. člena zakona o prometu blaga in storitev s
tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 in
87/87) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O VRST! IN KOLIČINI OZIROMA VREDNOSTI PREDMETOV, KI JIH SMEJO UVAŽATI IN IZVAŽATI FIZIČNE OSEBE
1. V odloku o vrsti in količini oziroma vrednosti predmetov, ki jih smejo uvažati in izvažati fizične osebe (Uradni list
SFRJ št. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87, 57/87, 86/87 in 44/88) se
v 1. točki v prvem odstavku določbe pod 2) številka; „315.500"
nadomesti s številko: „2,600.000", v drugem odstavku pa številka; „1,200.000" s številko; „7,700.000".
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2. V 2. točki se številka; „800.000" nadomesti s številko;
„7,700.000".
3. V 3. točki v določbi pod 45) se številka; „1,300.000"
nadomesti s številko; „7,700.000", v določbi pod 46) pa številka; „10,000.000" s številko; „61,000.000".
4. V prvem odstavku 5. točke se številka; „175.000" nadomesti s številko; „1,100.000".
5. V prvem odstavku 8. točke se številka; „80,000.000"
nadomesti s številko: „488,000.000", v drugem odstavku pa številka; „132,000.000" s številko; „805,000.000".
6. V prvem odstavku 9. točke se črtajo besede; „katerih
posamična vrednost ne presega 80,000.000 dinarjev".
Drugi in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji tretji in peti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
7. 10. točka se črta.
8. V drugem odstavku 11. točke se številka: „21,000.000"
nadomesti s številko: „128,000.000".
9. V prvem odstavku 12. točke se številka; „21,000.000"
nadomesti s številko; „128,000.000".
V drugem odstavku se številka; „8,000.000" nadomesti s
številko; „49,000.000".
V četrtem odstavku se številka: „21,000.000" nadomesti s
številko: „128,000.000".
V petem odstavku se številka; „32,000.000" nadomesti s
številko; „195,000.000".
V šestem odstavku se besede: „iz 8. in 10. točke" nadomestijo z besedami: „iz 8. in 9. točke".
V sedmem odstavku se številka; „8,000.000" nadomesti s
številko: „49,000.000".
10. V prvem odstavku 13. točke se številka; „13,000.000"
nadomesti s številko: „79,300.000", številka; „11,000.000" pa s
številko: „67,000.000".
V drugem odstavku se številka: „7,000.000" nadomesti s
številko; „42,700.000", številka: „5,250.000" pa s številko;
„32,000.000".
11. V 17. točki se besede: „Tuje fizične osebe" nadomestijo z besedami: „Domače fizične osebe in tuje fizične osebe".
12. V 23. točki se številka: „1,000.000" nadomesti s številko: „6,100.000".
13. V drugem odstavku 24. točke se v določbi pod 1) besede: „ter 9. in 10. točke" nadomestijo z besedami: „ter 9. točke".
V določbi pod 4) se za besedami; „za stalno v Jugoslavijo" postavi pika, besede; „ter vozniško dovoljenje na vpogled"
pa se črtajo.
V določbi pod 7) se za besedama; „s tujino" postavi pika,
besede; „ in dokaz, da vozilo ni bilo izdelano prej kot tri leta
od dneva njegovega uvoza" pa se črtajo.
Določba pod 9) se črta.
14. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989.
E. p. št. 482
Beograd, 24. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič I. r.
989.
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena zakona o celotnem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ št. 72/86, 42/87,
65/87, 87/87, 31/88,46/88 in 61/88) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O NAČINU USKLAJEVANJA VREDNOST! ZALOG NEDOKONČANE PROIZVODNJE, GOTOVIH
PROIZVODOV IN BLAGA
1. Temeljne in druge organizacije združenega dela, ki
ugotavljajo in razporejajo celotni prihodek in dohodek (v na-,
i
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daljnjem besedilu: temeljne organizacije), usklajujejo vrednost
zalog nedokončanih proizvodov, nedokončanih storitev, polizdelkov, delov lastne proizvodnje, gotovih proizvodov in blaga (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) na koncu vsakega leta na
način in po postopku, ki sta predpisana s tem odlokom.
Usklajevanje vrednosti zalog proizvodov po tem odloku
je postopek, v katerem se ugotavlja, da vrednost zalog proizvodov, izkazana v knjigovodstvu, ni večja od vrednosti teh zalog,
ugotovljene po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu
leta.
2. Z zalogami proizvodov, katerih vrednost se na koncu
leta usklajuje po tem odloku, so mišljene zaloge proizvodov, ki
so v knjigovodstvu izkazane na naslednjih kontih:
1) 600 - Proizvodnja, nedokončani proizvodi in storitve, polizdelki in deli,
2) 605 - Nedokončani proizvodi, polizdelki in deli lastne proizvodnje, dani v dodelavo in obdelavo,
3) 630 - Gotovi proizvodi v skladišču,
4) 631 - Gotovi proizvodi v prodajalni,
5) 632 - Gotovi proizvodi na poti,
6) 635 - Gotovi proizvodi, izročeni za skupno delo oziroma skupno poslovanje;
7) 660 - Blago v skladišču;
8) 661 - Blago v prodajalni;
9) 662 - Blago na poti,
10) 665 - Blago, dano v dodelavo in obdelavo.
3. Vrednost zalog, v kateri so proizvodi izkazani v knjigovodstvu, je po tem odloku vrednost, izkazana na kontih iz 2.
točke tega odloka, zmanjšana oziroma povečana za znesek odmika oziroma za znesek razlike v ceni, izkazanih na posebnih
kontih, povečana za znesek revalorizacije stanja zalog in povečana za obveznosti iz dohodka in bruto osebne dohodke iz naslova živega dela, ki so po 43. do 48. členu ter 53. in 58. členu
zakona o celotnem prihodku in dohodku obračunani v breme
obratnih sredstev za zaloge (stanje na kontih skupine kontov
18 - Razmejeni del dohodka iz naslova zalog in vračil davkov
in drugih davščin).
4. Povprečna prodajna cena v zadnjem mesecu leta je po
tem odloku povprečna prodajna cena, ki je bila dosežena s
prodajo proizvodov v decembru poslovnega leta.
Če temeljna organizacija proizvodov ni prodajala v decembru poslovnega leta, ugotovi povprečno prodajno ceno na
podlagi podatkov o gibanju cen proizvodov proizvajalcev enakih ali podobnih proizvodov, ki jih v pisni obliki dobi od proizvajalnih oziroma trgovinskih organizacij. Šteje se, da je določen proizvod podoben drugemu proizvodu, če je izdelan iz
enakega materiala, če ima enako zmogljivost, enako ali približno enako kakovost in če se uporablja za isti namen.
Če temeljna organizacija ne dobi podatkov v skladu z
drugim odstavkom te točke, ugotovi prodajno ceno proizvodov za zadnji mesec v letu s kalkulacijo, vendar ta cena ne sme
biti večja od povprečne prodajne cene v zadnjem mesecu prodaje, povečane za rast cen proizvajalcev industrijskih proizvodov od zadevnega meseca do konca leta. Podatek o rasti cen
proizvajalcev industrijskih proizvodov od zadnjega meseca
prodaje do konca leta se ugotovi tako, da se indeks rasti teh
cen v vsem letu deli z indeksom rasti cen do meseca, v katerem
je bila opravljena zadnja prodaja, na podlagi podatkov, ki jih
objavi zvezna organizacija za statistiko.
5. Povprečna prodajna cena posameznega proizvoda se
ugotovi tako, da se dosežena vrednost prodaje v decembru poslovnega leta deli s številom prodanih enot proizvoda.
Če je cena posameznega proizvoda, ki se proizvaja oziroma izdeluje po naročilu, določena s pogodbo oziroma če je cena posameznega proizvoda pod družbeno kontrolo, se kot povprečna prodajna cena vzame prodajna cena zadevnega proizvoda iz pogodbe oziroma iz akta, s katerim je določena cena v
skladu s predpisi o družbeni kontroli cen, ki je veljala na dan
, 31. decembra poslovnega leta.
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Ce je proizvod vdelan v skupni proizvod ali se prodaja v
sodelovanju z organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo
s prometom blaga in storitev, se kot povprečna prodajna cena
vzame delež v povprečni prodajni ceni proizvoda, s prodajo
katerega se ustvarja in razporeja skupni prihodek, ugotovljeni
v skladu s prvim in drugim odstavkom te točke.
Povprečna prodajna cena posameznega proizvoda, ugotovljena v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom te točke, se zmanjša za znesek naknadnih popustov, danih kupcem,
poveča pa za znesek kompenzacij, premij, regresov in vračil
davčnih in drugih davščin, uveljavljenih iz naslova prodaje zadevnega proizvoda.
6. Povprečna prodajna cena, dosežena v zadnjem mesecu
leta, se za posamezne polizdelke in dele lastne proizvodnje, ki
se prodajajo kot gotovi izdelki, ugotovi na način iz 5. točke tega odloka.
Povprečna prodajna cena, dosežena v zadnjem mesecu leta, se za nedokončano proizvodnjo, polizdelke in dele lastne
proizvodnje, ki se ne prodajajo na tržišču, ugotovi v sorazmerju z deležem v povprečni prodajni ceni gotovih proizvodov, za
katerih proizvodnjo se uporabljajo nedokončani proizvodi, polizdelki in deli lastne proizvodnje, doseženi v zadnjem mesecu
leta.
7. Vrednost zalog se uskladi tako, da se celotna vrednost
zalog proizvodov, ki je izkazana v knjigovodstvu na posameznih skupinah kontov (s pripadajočim razmejenim delom dohodka in osebnih dohodkov) iz 3. točke tega odloka primerja s
celotno vrednostjo zalog proizvodov s take skupine kontov, ki
se ugotovi po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu
poslovnega leta.
8. Celotna vrednost zalog proizvodov po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu poslovnega leta se ugotovi v
pregledu, ki obsega najmanj naslednje podatke:
1) številko konta, na katerem so v knjigovodstvu izkazane
zaloge proizvodov;
2) ime in nomenklaturno številko proizvoda, če se uporabljajo te številke;
3) mersko enoto, v kateri se proizvod vodi v knjigah;
4) količino proizvoda v zalogah na dan 31. decembra poslovnega leta;
5) povprečno prodajno ceno proizvoda, doseženo v zadnjem mesecu poslovnega leta;
6) vrednost zalog proizvoda po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu poslovnega leta.
9. Vrednost zalog proizvodov se uskladi po stanju na dan
31. decembra poslovnega leta.
Celotna vrednost zalog proizvodov, ki je na posamezni
skupini kontov izkazana v knjigovodstvu, se primerja s celotno
vrednostjo zalog proizvodov s te skupine kontov, ki se ugotovi
po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu poslovnega
leta.
Če temeljna organizacija ugotovi, da je celotna vrednost
zalog proizvodov, ki jo na posamezni skupini kontov ugotovi
po povprečnih prodajnih cenah v zadnjem mesecu poslovnega
leta, enaka celotni vrednosti zalog proizvodov, ki je na tej skupini kontov izkazana v knjigovodstvu, ali večja od nje, se vrednost v knjigovodstvu ne spremeni.
Če temeljna organizacija ugotovi, da je celotna vrednost
zalog proizvodov, ki jo na posamezni skupini kontov ugotovi
po povprečnih prodajnih cenah, v zadnjem mesecu poslovnega
leta manjša od celotne vrednosti zalog proizvodov, ki je na tej
skupini kontov izkazana v knjigovodstvu, se vrednost v knjigovodstvu zmanjša za znesek razlike.
10. Za znesek razlike, ki jo ugotovi v skladu s četrtim odstavkom 9. točke tega odloka na posamezni skupini kontov,
zmanjša temeljna organizacija sorazmerno vrednost v knjigovodstvu vseh zalog proizvodov, izkazano na tej skupini kontov.

(
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Temeljna organizacija lahko sklene, da namesto zmanjšanja vrednosti v knjigovodstvu vseh zalog proizvodov za znesek
razlike zmanjša vrednost samo določenih proizvodov.
11. Vrednost zalog v knjigovodstvu se v skladu z 10. točko
tega odloka zmanjša takole:
1) v breme dohodka oziroma čistega dohodka za sorazmerni del, ki se nanaša na obveznosti iz dohodka in bruto
osebne dohodke iz naslova živega dela, obračunane v breme
obratnih sredstev za zaloge teh proizvodov;
2) v breme celotnega prihodka za sorazmerni del, ki se
nanaša na materialne stroške, stroške amortizacije in druge poslovne stroške, obračunane v breme obratnih sredstev za zaloge teh proizvodov.
12. Če temeljna organizacija, ki zaloge blaga v prodajalnah izkazuje v knjigovodstvu po prodajni ceni, ugotovi, da je
na kontu 669 - Razlika v ceni blaga pozitiven odmik od prodajne cene blaga, ji ni treba uskladiti vrednosti zalog blaga po
tem odloku.
13. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o
načinu usklajevanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje,
gotovih proizvodov in blaga (Uradni list SFRJ št. 62/85 in
10/88).
14. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
E. p. št. 484
Beograd, 28. decembra 1988

8521.10
85.25

8525.30
85.27

8527.11

8527.31

85.28

Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemljarič I. r.
990.
Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o posebni
taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ št. 31/70) izdaja
Zvezni izvršni svet
ODLOK
O PLAČILU POSEBNE TAKSE ZA UVOŽENO BLAGO
1. Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je oproščeno
carine po 25. do 27. členu, 1. in 2. točki ter 6. do 16. točki 28.
člena in 29. in 30. členu, in za blago, za katerega uvoz se ne
plačuje carina v skladu s 50. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85,
38/86 in 28/88), oziroma za blago, za katero se carina plačuje
po znižani stopnji v skladu s 30. členom carinskega zakona, se
v letu 1989 plača posebna taksa za uvoženo blago, v višini
4,8% carinske osnove.
Posebna taksa iz prvega odstavka se ne plača:
1) za uvoz nafte iz tarifne številke 27.09 oziromna tarifne
oznake;
2709.001 carinske tarife, ki se opravi v skladu
s projekcijo potreb po posameznih oblikah energije v letu
1989;
2) za blago, za katero se po mednarodnih pogodbah, ki
jih je Jugoslavija podpisala in ratificirala, ne plača carina.
2. Ne glede na prvi odstavek 1. točke tega odloka se posebna taksa za uvoženo blago plačuje po stopnji 10% za uvoz
blaga iz naslednjih tarifnih številk in tarifnih oznak carinske
tarife:
Tarifna
številka

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

8528.10
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- Z magnetnim trakom
Ex.
Video recorderji
Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vštevši
oddajnike z vdelanim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali reprodukcijo
zvoka; televizijske kamere:
- Televizijske kamere
Ex.
Video kamere
Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo, vštevši sprejemnike, kombinirane v istem okrovu z
aparatom za snemanje ali reprodukcijo
zvoka ali z uro:
- - kombinirani z aparatom za snemanje
ali reprodukcijo zvoka
Ex.
Radijski tranzistorji s kasetofonom
- - kombinirani z aparatom za snemanje
ali reprodukcijo zvoka
Ex.
Glasbeni stolpi
Televizijski sprejemniki (vštevši videomonitorje in video projektorje), kombinirani ali nekombinirani v isti škatli z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike:
- Barvni
Ex.
Barvni televizijski sprejemniki

3. Ne glede na prvi odstavek I. točke tega odloka se posebna taksa za uvoženo blago plača:
1) za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se
uvažajo na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je
več kot tri mesece do šest mesecev, v višini 2,5%, za uvoz opreme pa v višini 3,5%;
2) za vuoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se
uvažajo na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je
več kot šest mesecev do 12 mesecev, v višini 1,5%, za uvoz opreme pa v višini 3,0%;
3) za uvoz opreme, ki se uvaža na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je več kot 12 mesečev do 24 mesecev, v
višini 1,5%;
4) za uvoz opreme, ki se uvaža na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je več kot 24 mesecev do 36 mesecev, v
višini 1%.
4. Ne glede na prvi odstavek I. točke tega odloka se posebna taksa za uvoženo blago ne plača:
1) za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se
uvažajo na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je
več kot 12 mesecev;
2) za uvoz opreme, ki se uvaža na podlagi zunanjih kreditov, katerih vračilni rok je več kot 36 mesecev.
5. Ta odlok se uporablja od 1. januarja do 31. decembra
1989.
6. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
E. p. št. 483
Beograd, 28. decembra 1988
Zvezni izvršni svet

85.21

Aparati za snemanje in reprodukcijo slike:

Podpredsednik:
Janez Zemljarič I. r.
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991.
Na podlagi četrtega odstavka 128. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 in
59/88) izdaja Zvezni izvršni svet

12) blaga, za katero Zvezni sekretariat za gospodarstvo
ugotovi, da so se v določenem obdobju leta 1989 v primerjavi z
letom 1988 precej povečale cene. Seznam tega blaga objavi
Zvezni sekretariat za gospodarstvo v Uradnem listu SFRJ najmanj vsake tri mesece.

ODLOK

6. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989.

O POGOJIH ZA UVOZ BLAGA ZA ŠIROKO PORABO V
LETU 1989
1. Organizacije združenega dela smejo uvažati blago za
široko porabo s konvertibilnega območja in ga plačati v konvertibilnih devizah, če predložijo skupaj s prijavo o sklenjeni
pogodbi za ta uvoz pri pristojni narodni banki tudi prijavo o
sklenjeni pogodbi o izvozu jugoslovanskega blaga najmanj v
vrednosti uvoza blaga za široko porabo ter potrdilo Gospodarske zbornice Jugoslavije, izdano po 128. členu zakona o deviznem poslovanju.
2. Organizacije združenega dela smejo uvažati avtomobile in motorna kolesa do 1.600 ccm, če prevzamejo obveznost,
da bodo izvozile določeno blago najmanj v vrednosti tega uvoza, avtomobile in motorna kolesa nad 1.600 ccm pa smejo
uvažati, če prevzamejo obveznost, da bodo izvozile določeno
blago v višini najmanj 150% vrednosti tega uvoza.
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino določi
vrsto blaga iz prvega odstavka te točke in predpiše način vodenja evidence in kontrole izpolnjevanja obveznosti izvoza iz navedenega odstavka.
Blago se po prvem odstavku te točke izvaža tujim osebam, od katerih se uvažajo avtomobili in motorna kolesa, ali
njihovim kooperantom, lahko pa se izvaža tudi v države, v katerih imajo te osebe in njihovi kooperanti svoje tovarne.
3. Organizacije združenega dela smejo uvažati južno sadje in izdelke iz njega, razen koncentratov sokov iz južnega sadja, če prevzamejo obveznost, da bodo v letu 1989 izvozile sadje
in povrtnine, pridelane v Jugoslaviji, v vrednosti tega uvoza.
Organizacije združenega dela smejo ne glede na prvi odstavek te točke uvažati južno sadje tudi, če se ta uvoz opravlja
v okviru dolgoročnih aranžmajev, sklenjenih s sopogodbeniki
iz posameznih držav proizvajalk južnega sadja, o čemer izda
potrdilo Gospodarska zbornica Jugoslavije.
4. Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino določi vrsto blaga za izvoz iz prvega odstavka 2. točke tega odloka
in predpiše način evidence in kontrole izpolnjevanja obveznosti izvoza iz 2. in 3. točke tega odloka.
5. Določbe 1. točke tega odloka se ne nanašajo na uvoz;
1) premoga in proizvodov črne metalurgije, namenjenih
široki porabi;
2) zdravil in medicinskega materiala za oskrbovanje lekarn in prodajaln, veterinarskih izdelkov in otroške hrane;
3) semena, sredstev za varstvo rastlin in nadomestnih
. delov za tekoče vzrževanje kmetijske mehanizacije, ki jih
uvažajo organizacije združenega dela za oskrbovanje individualnih kmetijskih proizvajalcev;
4) nadomestnih delov za prodajo s konsignacijskih skladišč tujih oseb v državi za dinarje, če se plačujejo iz ustvarjene
zastopniške provizije;
5) knjig, revij, dnevnih časopisov, periodičnih publikacij, učbenikov, drugih učil in tiska;
6) filmov za predvajanje;
7) sejemskih vzorcev in blaga, ki se uvaža na podlagi teh
vzorcev;
8) blaga za intervencije na domačem trgu;
9) motornega bencina do 20.000 ton in antifriza do 3.000
ton;
10) v okviru maloobmejnega prometa in sejemskih kompenzacijskih poslov;
11) blaga za široko porabo za oskrbovanje turističnih območij v turistični sezoni;

E. p. št. 477
Beograd, 27. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Jasez Zemijarič 1. r.

992.
Na podlagi drugega odstavka 185. člena zakona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82,
18/85 in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O ZAČASNI UREDITVI PRAVICE DO POGOJNO PROSTEGA UVOZA V LETU 1989
1. Organizacije združenega dela, ki so jim bile v letu 1988
sprejete prijave o sklenjenih pogodbah o uvozu iz naslova pogojno prostega uvoza, in organizacije združenega dela, ki so
jim bili v letu 1988 sprejeti nalogi za neblagovna plačila, s_katerimi so bile za ta uvoz oziroma plačila obremenjene družbeno priznane reprodukcijske potrebe v letu J988, smejo v letu
1989 uvažati po teh prijavah oziroma izvršiti plačila po teh nalogih, ne da bi obremenile družbeno priznane reprodukcijske
potrebe v letu 1989.
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989.
E. p. št. 478
Beograd, 28. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič 1. r.

993.
Na podlagi 24. člena zakona o odgovornosti za jedrsko
škodo (Uradni list SFRJ št. 22/78 in 34/79) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O DOLOČITVI ZNESKA OMEJITVE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI UPORABNIKA JEDRSKE NAPRAVE ZA JEDRSKO ŠKODO
1. V odloku o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo
(Uradni list SFRJ št. 49/87) se v 1. točki besede: „v višini
9.000,000.000 dinarjev" nadomestijo z besedami: „do
40.000,000.000 dinarjev".

v
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2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ,
E. p. št. 465
Beograd, 3. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Miloš Milosavljević 1. r.
994.
Na podlagi 62. člena v zvezi s 60. in 61. členom zakona o
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Uradni list SFRJ št. 24/76) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O ZNESKIH, NA KATERE
MORAJO BITI UPORAB NIKI OZIROMA LASTNIKI LETAL ZAVAROVANI PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODE, KI JIH LETALO UTEGNE POVZROČITI
1. V 1. točki odloka o zneskih, na katere morajo biti uporabniki oziroma lastniki letal zavarovani proti odgovornosti za
škode, ki jih letalo utegne povzročiti (Uradni list SFRJ št.
26/77), se v prvi alinei določbe pod 1) številka: „675.000" nadomesti s številko: „140,000.000".
V drugi alinei se številka: „675.000" nadomesti s številko:
„140,000.000", številka: „540" pa s številko: „110.000".
V tretji alinei se številka: „3,375.000" nadomesti s številko: „690,000.000", številka: „337,50" pa s številko: „70.000".
V četrti alinei se številka: „8,100.000" nadomesti s številko: „1.660,000.000", številka: „202,50" pa s številko: „42.000".
V peti alinei se številka: „14,175.000" nadomesti s številko: „2.913,000.000", številka: „135" pa s številko: „27.000".
V določbi pod 2) se v prvi alinei številka: „62.500" nadomesti s številko: „12,840.000".
V drugi alinei se številka: „125.000" nadomesti s številko:
„25,700.000".
V tretji alinei se številka: „500.000" nadomesti s številko:
„102,765.000".
V 3. točki se v prvem odstavku v določbi pod 1) številka:
„625.000" nadomesti s številko: „128,456.000".
V določbi pod 2) se številka: „2,500.000" nadomesti s številko: „552,500.000".
V določbi pod 3) se številka: „7,500.000" nadomesti s številko: „1.657,500.000".
V določbi pod 4) se številka: „12,500.000" nadomesti s
številko: „2.762,500.000".
V določbi pod 5) se številka: „18,750.000" nadomesti s
številko: „4.125,000.000".
V drugem odstavku se številka: „150.000" nadomesti s
številko: „30,000.000".
2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
E. p. št. 462
Beograd, 21. novembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič 1. r.
995.
Na podlagi prvega odstavka 223. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82,
7/84, 25/85, 38/86 in 28/88) izdaja Zvezni izvršni svet na
predlog zveznega sekretarja za finance po poprejšnjem mnenju
predsednika Zveznega komiteja za turizem
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ODLOK

O DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI TURISTIČNIH NASELIJ, NAVTIČNIH SREDIŠČ, MARIN IN MOTELOV NA MAGISTRALNIH CESTAH, V KATERIH SE
SMEJO ODPRETI PROSTE CARINSKE PRODAJALNE
1. V odloku o določitvi turističnih naselij, navtičnih središč, marin in motelov na magistralnih cestah, v katerih se
smejo odpreti proste carinske prodajalne (Uradni list SFRJ št.
47/86, 21/87, 31/87, 53/87, 18/88 in 40/88), se v 1. točki v oddelku: „v SR Bosni in Hercegovini" za zaporedno številko 41
dodajo zap. št. 42 do 60, ki se glasijo:
„42. „Bratunac,, - Bratunac
43. „Raduša" - Gornji Vakuf,
44. „Odžak" - Odžak,
45. „Donji Vakuf - Donji Vakuf,
46. „Modriča" - Modriča,
47. „Orašje" - Orašje,
48. „Bosanski Novi" - Bosanski Novi,
49. „Jablanica" - Jablanica,
50. „Bosanska Dubica" - Bosanska Dubica,
51. „Goražde" - Goražde,
52. „Prozor" - Prozor,
53. „Travnik" - Travnik,
54. „Kiseljak" - Kiseljak,
55. „Bosanski Brod" - Bosanski Brod,
56. „Travnik" - Travnik,
57. „Kupres" - Kupres,
58. „Bosanska Gradiška" - Bosanska Gradiška,
59. „Gračanica" - Gračanica,
60. „Maglaj" - Maglaj;".
V oddelku: „v SR Hrvatski" se za zaporedno številko 164
dodajo zap. št. 165 do 184, ki se glasijo:
„165. „Čakovec" - Čakovec,
166. „Djakovo" - Djakovo,
167. „Strahinjčica" - Krapina,
168. „Punat" - Punat,
169. „Malinska" - Malinska,
170. „Brela" - Brela,
171. „Sisak" - Sisak,
172. „Buzet" - Buzet,
173. „Otočac" - Otočac,
174. „Koprivica" - Koprivica,
175. „Bjelovar" - Bjelovar,
176. „Čilipi" - Čilipi,
177. „Županja" - Županja,
178. „Valpovo" - Valpovo,
179. „Belišče" - Belišče,
180. „Bizovac" - Bizovac,
181. „Cista Provo" - Imotski,
182. „Križ" - Križ,
183. „Daruvar" - Daruvar,
184. „Premantura" - Premantura;".
V oddelku: „V SR Makedoniji" se za zaporedno številko
12 doda zaporedna številka 13, ki se glasi:
„13. „Streževo" - Streževo;".
V oddelku: „V SR Sloveniji" se za zaporedno številko 46
dodajo zap. št. 47 do 56, ki se glasijo:
„47. „Krško" - Krško,
48. „Kranjska gora" - Kranjska gora,
49, „Portorož" - Portorož,
-5ђ. „Domžale" - Domžale,
51. „Novo mesto" - Novo mesto,
52. „Tolmin" - Tolmin,
53. „Idrija" - Idrija,
54. „Most na Soči" - Most na Soči,
55. „Cerkno" - Cerkno,
56. „Kobarid" - Kobarid;".
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V oddelku: „v SR Srbiji" se za zaporedno številko 53 dodasta zap. št. 54 in 55, ki se glasita:
„54. „Resava" - Despotovac,
55. „Loznica" - Loznica;".
V oddelku: „v SAP Vojvodini" se za zaporedno številko .
18 dodasta zap. št. 19 in 20, ki se glasita:
„19. „Panonija" - Bačka Topola,
20. „Titov Vrbas" - Titov Vrbas;".
2. V 3. točki se v oddelku: „v SR Hrvatski" za zaporedno
številko 13 dodajo zap. št. 14, 15 in 16, ki se glasijo:
„14. „Vojnič" - Vojnić,
15. „Rastoviea" - Rastovica,
16. „Strahinjčica" - Krapina;".
V oddelku: „v SR Srbiji" se za zaporedno številko 20 doda zaporedna številka 21, ki se glasi:
„21. „Krševo" - Krševo;".
3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
E. p. št. 463
Beograd, 24. novembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemljarič 1. r.

996.
Na podlagi 21. člena in 123. člena zakona o prometu blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86,
67/86, 43/87 in 87/87) izdaja Zvezni izvršni svet po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije
ODLOK

11) v tarifnih oznakah 8429.528 in 8429.59 se v stolpcu 7
kratica: „LBO" nadomesti s kratico; „Kv";
12) v tarifni oznaki 9507.30 se v stolpcu 7 kratica: „LB
nadomesti s kratico: „Kk".
2. Ta odlok začne veljati 1. januarja 1989.
E. p. št. 471
Beograd, 25. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik;
Janez Zemljarič 1. r.

997.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o prometu
blaga in storitev s tujino (Uradni list SFRJ št. 66/85, 38/86,
67/86, 43/87 in 87/87) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O ZAČASNI UREDITVI UVOZA OSEBNIH AVTOMOBILOV DOLOČENIH FIZIČNIH
OSEB
1. V odloku o začasni ureditvi uvoza osebnih avtomobilov določenih fizičnih oseb (Uradni list SFRJ št. 14/87, 86/87
in 39/88) se v 4. točki besede; „31. decembra 1988" nadomestijo z besedami: „31. julija 1989".
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989.
E. p. št. 472
Beograd, 24. decembra 1988
Zvezni izvršni svet

O SPREMEMBI ODLOKA O RAZVRSTITVI BLAGA V
OBLIKE IZVOZA IN UVOZA
1. V odloku o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
Podpredsednik;
(Uradni list SFRJ št. 82/87, 19/88 in 34/88) se v seznamu blaJanez Zemljarič 1. r.
ga z oblikami izvoza in uvoza spremeni naslednje;
1) v tarifnih oznakah 0802.11, 0802.12, 0811.909 in
1203.00 se v stolpcu 7 kratica; „LBOS" nadomesti s kratico;
LBO'* *
998.
2) v tarifni oznaki 0804.40 se v stolpcu 7 kratica; „LBOS"
Na podlagi četrtega odstavka 46. člena carinskega zakonadomesti s kratico; „LBS";
na
(Uradni
list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82,
3) v tarifnih oznakah 0905.00, 0906.10, 0906.20, 0907.00,
0908.10, 0908.20, 0908.30 in 1201.00 se v stolpcu 7 kratica; 7/84, 25/85, 38/86 in 28/88) izdaja Zvezni izvršni svet
„LBS" nadomesti s kratico: „LB";
ODLOK
4) v tarifnih oznakah 1212.10, 1513.11, 1513.19, 1519.19,
2103.10, 2910.10 in 2912.29 se v stolpcu 7 kratica; „LBO" naO SPREMEMBI ODLOKA O VREDNOSTI BLAGA, ZA
domesti s kratico; „LB";
KATERO VELJA ENOTNA CARINSKA STOPNJA
5) v tarifnih oznakah 2208.10, 2849.10, 3901.10, 3909.50,
4002.195 in 4002.196 se v stolpcu 7 kratica: „Kk" nadomesti s
1. V odloku o vrednosti blaga, za katero velja enotna cakratico; „LB";
rinska stopnja (Uradni list SFRJ št. 46/82, 68/84, 28/86,
6) v tarifnih oznakah 2833.23 in 3505.10 se v stolpcu 7
in 86/87), se v 1. točki številka; „2,500.000" nadomesti s številkratica: „LB" nadomesti s kratico: „Kk";
ko: „15,000.000".
7) v tarifnih oznakah 2818.20 in 2818.30 se v stolpcu 7
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavr v Uradkratica; „KkS" nadomesti s kratico: „Kk";
nem listu SFRJ.
8) v tarifni oznaki 2905.29 se v stolpcu 6 kratica: "LB^
nadomesti s kratico; „D", v stolpcu 7 pa se kratica. „LBO
E. p. št. 474
nadomesti s kratico; „D";
Beograd, 28. decembra 1988
9) v tarifni oznaki 3901.20 se v stolpcu 6 kratica: „Kk^
nadomesti s kratico: „LB", v stolpcu 7 pa se kratica. „Kk
Zvezni izvršni svet
nadomesti s kratico; „LBO";
10) v tarifnih oznakah 4410.101, 4410.102, 4410.109,
Podpredsednik:
4410.90, 4707.10, 4707.20, 4707.30 in 4707.90 se v stolpcu 7
Janez Zemljarič 1. r.
kratica: „LBO" nadomesti s kratico; „LBS ,
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999.
Na podlagi 31. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
SFRJ št. 76/88) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK
O NAČRTOVANIH IZHODIŠČNIH VELIKOSTIH ZA
DELITEV ČISTEGA DOHODKA ZA OBDOBJE
JANLAR-MAREC 1989
1. Načrtovane izhodiščne velikosti za delitev čistega dohodka za obdobje januar-marec 1989 so;
šifra dejavnosti

01
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129

DEJAVNOST

GOSPODARSTVO SKUPAJ
INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
Elektrogospodarstvo
Pridobivanje premoga
Predelava premoga
Pridobivanje nafte in plina
Proizvodnja naftnih derivatov
Pridobivanje železove rude
Črna metalurgija
Pridobivanje rude barvastih kovin
Proizvodnja barvastih kovin
Predelava barvastih kovin
Pridobivanje nekovinskih
rudnin
Predelava nekovinskih rudnin
Kovinska predelovalna dejavnost
Strojna industrija
Proizvodnja prometnih
sredstev
Ladjedelništvo
Proizvodnja električnih
strojev in aparatov
Proizvodnja kemičnih izdelkov
Predelava kemičnih izdelkov
Proizvodnja kamna in peska
Proizvodnja gradbenega
materiala
Proizvodnja žaganega lesa
in plošč
Proizvodnja končnih lesenih izdelkov
Proizvodnja in predelava
papirja
Proizvodnja preje in tkanin
Proizvodnja zgotovljenih
tekstilnih izdelkov
Proizvodnja usnja in krzna
Proizvodnja usnjene obutve in galanterije
Predelava kavčuka

Bruto OD na de- St0
„ n .a .
lavca mesečno
P J akumula(v 000 din)
"™05" <v /0)
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0130 Proizvodnja živilskih proizvodov
0131 Proizvodnja pijač
0132 Proizvodnja krmil
0133 Proizvodnja in predelava
tobaka
0134 Grafična dejavnost
0135 Predelava surovin iz odpadkov
0139 Proizvodnja raznovrstnih
izdelkov
02
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
03
GOZDARSTVO
04
VODNO GOSPODARSTVO
05
GRADBENIŠTVO
06
PROMET IN ZVEZE
0601 Železniški promet
0602 Pomorski promet
0603 Rečni in jezerski promet
0604 Zračni promet
0607 Cevovodni transport
0609 Ptt promet
07
TRGOVINA
08
GOSTINSTVO IN TURIZEM
09
OBRT

1.496
1.252
1.313

1,30
0,40
1,60

1.331
1.338

2,47
1,97

1.477

4,01

1.732

4,77

1.248
1.411

0,42
0,91

1.166
1.158
1.525
1.544
2.040
1.082
2.495
2.447
1.543
I.393

0,13
1.08
0,93
0,03
3,26
0,16
0,48
1,35
2,84
3,24

1.585
1.383

0,37
2,95

1.421

1,76

1.509
1.669
1.725
1.437
2.230

1,95
1,10
1,41
0,50
1,36

2.073
1.582
1.654

2,34
0,35
0,81

1.600

1,71

1.894
2.101

1,57
1,97

1.348

1,27

1.438

1,70

1.505
1.597

2,30
2,33

1.600
1.890

2,33
3,23

1.996

3,76

1.760

3,46

1000.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbeni kontrole
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi

1.738

4,34

ODLOK

1.081

0,80

1.190

0,56

1.351

2,12

1.248

1,92

1.737
1.245

2,82
3,23

O NAJVIŠJI RAVNI CEN NEZGORUIVEGA MATERIALA
1. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo nezgorljivega materiala, smejo cene nezgorljivega materiala, ki so bile oblikovane in uporabljane v skladu z odlokom
o najvišji ravni cen za določene proizvode (Uradni list SFRJ
št. 59/88), povečati do 53%.
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

1.076
1.485

3,07
2,86

1.017
1.682

2,12
4,20

2. Ta odlok začne veljati 1. januarja 1989.
E. p. št. 488
Beograd, 29. decembra 1988
Zvezal izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemljarič 1. 1

E. p. št. 487
Beograd, 29. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemljarič I. r.
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Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi

1003.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi

ODLOK

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O NAČINU OBLIKOVANJA
CEN PROIZVODOV ČRNE METALURGIJE IN
ŽELEZOVE RUDE

O NAČINU OBLIKOVANJA CEN KOKSA
1. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo koksa, oblikujejo cene koksa z uporabo povprečne dosežene cene koksnega premoga iz uvoza franko proizvajalec ш
stroškov proizvodnje koksa.
Cene iz prvega odstavka te točke veljajo franko naloženo
na prevozno sredstvo.
2. Povprečna dosežena cena koksnega premoga iz uvoza
franko proizvajalec se oblikuje z uporabo povprečne dosežene
cene uvoznega koksnega premoga CIF jugoslovanska meja,
preračunane v dinarje po prodajnem tečaju ZDA dolarja oziroma klirinškega dolarja na dan plačila, in dejanskih odvisnih
stroškov v državi (carina, uvozne davščine, prevozni stroški
idr.).
3. Stroški proizvodnje koksa, določeni v ceni koksa v
skladu s 1. točko odloka o najvišji ravni cen za določene proizvode (Uradni list SFRJ št. 59/88), se smejo spreminjati trimesečno do višine rasti cen proizvajalcev industrijskih proizvodov v prejšnjem trimesečju.
4. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo koksa, morajo ob vsaki spremembi cen koksa po tem
odloku poslati Zveznemu zavodu za cene podatke ki so bili
podlaga za njihovo spremembo.
5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o
najvišji ravni cen za določene proizvode (Uradni list SFRJ št.

1001.

1. V odloku o načinu oblikovanja cen proizvodov črne
metalurgije in železove rude (Uradni list SFRJ št. 59/88) se v
naslovu za besedo: „metalurgije" doda vejica, beseda, „in
črta, za besedama: „železove rude" pa dodajo besede: „in nezgorljivega materiala".
V 5. točki se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki
sc clžisii
„Cene proizvodov iz panoge 0112 Predelava nekovinskih
rudnin (brez gradbenega materiala) skupina 01122 podskupina
011220 Proizvodnja nezgorljivega materiala se korigirajo z odstotkom povprečnega povečanja cen proizvodov podskupin
010711 Proizvodnja surovega železa in 010712 Proizvodnja surovega jekla.".
2. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o
najvišji ravni cen nezgorljivega materiala (Uradni list SFRJ št.
76/88).
3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
E. p. št. 486
Beograd, 29. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Janez Zemijarič 1. r.

6. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
E. p. št. 489
Beograd, 29. decembra 1988

r

Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Јкпег Zemijarič 1. r.
1002.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole ■
cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi
ODLOK
O OHRANITVI CEN DOLOČENIH PROIZVODOV IN
STORITEV NA DOLOČENI RAVNI
1. Cene električne energije in cene vseh storitev v notranjem železniškem prometu, ki so veljale in so se uporabljale do
30. decembra 1988, ostanejo na tej ravni ob veljavnih prodajnih pogojih.
2. Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
SFRJ.
E. p. št. 490
Beograd, 30. decembra 1988
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Miloš Milosavljević 1. r.

1004.
Na podlagi prvega odstavka 99. člena zakona o prometu
blaga in storitev s tujino (Uradni, list SFRJ št. 66/85, 38/86,
67/86, 43/87 in 87/87) izdaja zvezni sekretar za ekonomske
odnose s tujino
ODREDBO
O NAČINU USKLAJEVANJA PRIJAV O SKLENJENIH
POGODBAH O ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU,
VLOŽENIH DO 31. DECEMBRA 1988, S PREDPISI O IZVOZU IN UVOZU, KI SE UPORABLJAJO V LETU 1989
1. Organizacije združenega dela in druge družbene pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela)
predložijo v zvezi s prijavami o sklenjenih pogodbah o izvozu
blaga na podlagi kontingentov in dovoljenja, ki so jih narodne
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu: narodne banke) sprejele do 31. decembra
1988, na podlagi katerih pa izvoz ni bil v celoti izvršen do navedenega dne, za vrednost izvoza, ki bo izvršen v letu 1989,
prijavo, pri čemer se sklicujejo na številko in datum prej spre-
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jete prijave. K prijavi priložijo listine o pravici do izvoza v letu
1989.
2. Organizacije združenega dela predložijo v zvezi s prijavami o sklenjenih pogodbah o uvozu blaga, ki so jih narodne
banke sprejele do 31. decembra 1988, na podlagi katerih pa
uvoz ni bil v celoti izvršen do navedenega dne, za vrednost blaga, ki se uvaža v letu 1989, prijavo, pri čemer se sklicujejo na
številko in datum prej sprejete prijave, ter priložijo listine o
pravici do uvoza po tej prijavi v letu 1989, in sicer:
1) za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala:
- na podlagi pogojno prostega uvoza, ki se plačuje v konvertibilnih devizah — potrdilo o obremenitvi družbeno priznanih reprodukcijskih potreb za leto 1989 za vrednost blaga, ki
se uvaža v zadevnem letu, razen če je s posebnimi predpisi določeno, da tega potrdila ni treba predložiti;
- na podlagi kontingenta - potrdilo pooblaščene banke,
da je za vrednost uvoza v letu 1989 obremenjen kontingent organizacije združenega dela za uvoz v letu 1989;
- na podlagi dovoljenja - dovoljenje, ki mu ni potekel
rok, oziroma novo dovoljenje;
2) za uvoz opreme:
- na podlagi kontingenta - potrdilo pooblaščene banke,
da je za vrednost uvoza v letu 1989 obremenjen kontingent organizacije združenega dela za uvoz v letu 1989;
- na podlagi dovoljenja - dovoljenje, ki mu ni potekel
rok, oziroma novo dovoljenje.
če uvoz opreme, ki se plačuje v konvertibilnih devizah, v
vseh oblikah uvoza razen prostega uvoza, ni bil plačan do 31.
decembra 1988, se poleg listin iz te točke priloži k prijavi tudi
potrdilo pooblaščene banke o obremenitvi obsega plačevanja
uvoza opreme organizacije združenega dela iz naslova amortizacije opreme in realiziranega izvoza;
3) za uvoz blaga za široko porabo:
- na podlagi kontingenta - potrdilo pooblaščene banke,
da je za vrednost uvoza v letu 1989 obremenjen kontingent organizacije združenega dela za uvoz v letu 1989;
- na podlagi dovoljenja - dovoljenje, ki mu ni potekel
rok, oziroma novo dovoljenje.
Za uvoz blaga za široko porabo na podlagi odobrenega
kompenzacijskega posla s tujino oziroma odobrenega posla,
pri katerem se izvoz blaga in storitev plačuje z uvozom blaga
za široko porabo, se k prijavi priloži odločba, s katero so odobreni ti posli, na podlagi katerih se lahko v letu 1989 na teh
podlagah uvaža blago za široko porabo.
Za uvoz blaga za široko porabo, ki se plačuje v konvertibilnih devizah, se v vseh oblikah uvoza razen prostega uvoza
poleg listin iz te točke priloži k prijavi tudi potrdilo pooblaščene banke o obremenitvi obsega plačevanja uvoza blaga za široko porabo v letu 1989;
4) za uvoz blaga, ki se plačuje po 127. členu zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85, 71/86, 3/88 in
59/88), se predloži potrdilo o obremenitvi obsega pravice do
plačevanja uvoza blaga s področja turizma in gostinstva za
znesek uvoza, ki se opravi v letu 1989. Če se blago uvaža na
podlagi kontingenta, se predloži tudi potrdilo pooblaščene
banke, da je za vrednost uvoza v letu 1989 obremenjen kontingent organizacije združenega dela za uvoz v letu 1989, če se
blago uvaža na podlagi dovoljenja, pa tudi dovoljenje, ki mu ni
potekel rok, oziroma novo dovoljenje.
Ce uvoz opreme za potrebe organizacij združenega dela
iz določbe pod 4) te točke ni bil plačan do 31. decembra 1988,
se k prijavi priloži tudi potrdilo pooblaščene banke o obremenitvi obsega plačevanja uvoza opreme zadevne organizacije
združenega dela iz naslova amortizacije opreme in realiziranega izvoza;
5) za izvoz in uvoz blaga v malooobmejnem prometu in v
okviru sejemskih kompenzacijskih poslov se predloži potrdilo
o obremenitvi obsega pravice do izvoza in uvoza v zvezi s temi
posli za vrednost blaga, ki se uvaža v letu 1989 po prijavah,
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vloženih do 31. decembra 1988. Ce se blago izvaža in uvaža na
podlagi kontingenta, se predloži tudi potrdilo pooblaščene
banke, da je za vrednost blaga, ki se izvaža in uvaža v letu
1989, obremenjen kontingent organizacije združenega dela za
leto 1989, če se blago izvaža in uvaža na podlagi dovoljenja, pa
tudi dovoljenje, ki mu ni potekel rok, oziroma novo dovoljenje.
3. Za uvoz blaga, ki se plačuje po 132. in 134. členu zakona o deviznem poslovanju, se predloži potrdilo o obremenitvi
obsega pravice do plačevanja, in sicer za znesek uvoza, ki se
plačuje v letu 1989 po tej prijavi, če pa se uvaža oprema na
podlagi kontingenta, se priloži tudi potrdilo ustreznega
združenja, da domači proizvajalci ne morejo dobaviti zadevne
opreme v količini, kakovosti in v določenem roku, če se oprema uvaža na podlagi dovoljenja, pa tudi dovoljenje, ki mu ni
potekel rok, oziroma novo dovoljenje.
4. Za blago iz 1. in 2. točke te odredbe, katerega izvoz in
uvoz se regionalno usmerjata, se k prijavi priloži tudi soglasje,
ki mu ni potekel rok, oziroma novo soglasje.
5. V zvezi s prijavami, ki so jih narodne banke sprejele do
31. decembra 1988 za uvoz opreme in materiala na podlagi pogodbe o oddaji graditve investicijskih objektov tujemu izvajalcu v letu 1989, predložijo organizacije združenega dela dovoljenje za uvoz opreme oziroma materiala, izdano na podlagi
zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu (Uradni list SFRJ št. 24/76 in 36/79), s katerim se zamenja pravica do uvoza na podlagi kontingentov in dovoljenja.
6. Organizacije združenega dela morajo prijave iz te odredbe vložiti najpozneje do 30. aprila 1989.
7. Določbe te odredbe se nanašajo tudi na plačilne naloge (obrazec 1450 K) za blago, ki ga organizacije združenega
dela kupujejo s konsignacijskih skladišč tujih oseb v Jugoslaviji, razen za blago, ki je bilo plačano in dvignjeno s konsignacijskega skladišča do 31. decembra 1988, carini pa se v letu 1989.
8. Za uvoz oborožitvenih sredstev in vojaške opreme v letu 1989 po prijavah, ki so bile sprejete do 31. decembra 1988,
na podlagi katerih do tega dne ni bilo izvršeno plačilo, opravlja pa ga Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s
posebnim namenom oziroma organizacija združenega dela, ki
dobi dovoljenje Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo za
opravljanje tega prometa, se predloži prijava s sklicevanjem na
številko in datum prej sprejete prijave za del uvoza, ki se plačuje v letu 1989, priloži pa se ji pravica do plačila iz 132. člena
zakona o deviznem poslovanju.
9. Določbe te odredbe se ne nanašajo na uvoz, za katerega se ne vlagajo prijave o sklenjenih pogodbah o uvozu v smislu 8. točke odredbe o vlaganju prijav o sklenjenih pogodbah o
zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ št. 72/85, 7/86
in 13/88).
10. Določbe te odredbe se ne nanašajo na uvoz, ki se opravlja po odloku o vrsti in količini oziroma vrednosti predmetov, ki jih smejo uvažati in izvažati fizične osebe (Uradni list
SFRJ št. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87 in 57/87).
11. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu SFRJ.
P. št. 27004
Beograd, 19. decembra 1988
Zvezni sekretar za ekonomske
odnose s tujino:
Nenad Krekic 1. r.

1005.
Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o službi
družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ št. 70/83, 16/86,
72/86, 74/87 in 37/88) izdaja zvezni sekretar za finance
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ODREDBO
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O RAČUNIH IN NAČINU ZA VPLAČEVANJE' PRIHODKOV
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN NJIHOVIH
SKLADOV, SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
IN DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI IN O NAČINU OBVEŠČANJA NJIHOVIH
UPORABNIKOV
1. V odredbi o računih in načinu za vplačevanje prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in o načinu obveščanja njihovih uporabnikov (Uradni list SFRJ št. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86,
49/87, 85/87, 1/88, 19/88 in 56/88) se v prvem odstavka 4.
točke določba pod 31) spremeni, tako da se glasi:
„31) na račun št. 840-2229 - Temeljni prometni davek od
prirejanja iger na srečo;".
Za določbo pod 31) se doda določba pod 32), ki se glasi:
„32) na račun št. 840-2234 - Temeljni davek od plačil za
prevozne storitve.".
V drugem odstavku se besede: „1) do 31)" nadomestijo z
besedami: „1) do 32)".
2. V prvem odstavku 18. točke se za določbo pod 8) doda
določba pod 9), ki se glasi:
„9) na račun 840-6985 - Sredstva odstopljenega davka od
prometa proizvodov z znakom „Vuk Karadžić.".
3. V 41. točki se v določbi pod 6) namesto pike postavi
podpičje in dodasta določbi pod 7) in 8), ki se glasita:
„7) na račun št. 842-2101 - Poslovna sredstva organizacij
združenega dela s področja gospodarstva iz naslova obveznega
posojila iz leta 1989;
8) na račun št. 842-801 - Sredstva organizacij združenega
dela, namenjena združevanju za razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1989.".
4. V drugem odstavku 56. točke se besede: „tudi pristojbina za razvoj premogovnikov, sredstva za posebne namene in
pristojbina za ceste, ki se uporablja za razvoj prometa, energetike in osnovne kmetijske proizvodnje" nadomestijo z besedami: „pristojbine za ceste, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest
in za odplačilo zunanjih kreditov, uporabljenih za vzdrževanje
cest".
V tretjem odstavku se v drugem stolpcu tabele številka;
„30102" nadomesti s številko: „30100", v tretjem stolpcu se besedi: „Centar Zagreb" nadomestita z besedo: „Zagreb", v četrtem stolpcu pa se številka: „014" nadomesti s številko: „000".
5. V prvem odstavku 59. točke se na koncu določbe pod
6) namesto pike postavi podpičje in dodasta določbi pod 7) in
8), ki se glasita:
„7) prehodni račun št. 842-2117 - Sredstva obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo za leto 1989;
„8) prehodni račun št. 842-817 - Sredstva organizacij
združenega dela, namenjena združevanju za razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto
1989.".
6. Prihodki proračuna federacije od carine in drugih
uvoznih davščin za blago, uvoženo do 31. decembra 1988, in
de! prihodkov od temeljnega davka od prometa proizvodov za
promet, dosežen do 31. decembra 1988, plačani do 31. januarja
1989, se vplačajo v proračun federacije za leto 1988 v skladu s
23. členom zakona o izvrševanju proračuna federacije za leto
1988 (Uradni list SFRJ št. 5/88).
Pri vplačilu prihodkov od carine in drugih davščin za blago, uvoženo do 31. decembra 1988, in dela prihodkov od temeljnega prometnega davka za promet, dosežen do 31. decembra 1988, plačanih do 31. januarja 1989, napišejo vplačniki teh
prihodkov na vseh nalogih za vplačilo v elementu „sklicevanje
na številko (odobritev)" številčno oznako leta „1988" v skladu

Z navodilom o obliki, vsebini in uporabi enotnih obrazcev za
opravljanje plačilnega prometa v državi prek službe družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ št. 51/84, 67/84, 42/85,
64/86 in 37/88).
7. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu SFRJ.
St. 6-11020/2
Beograd, 16. decembra 1988
Zvezni sekretar za finance:
Svetozar Rikanović 1. r.

S 006.
Na podlagi 19. člena zakona o osebnih dohodkih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ, in o nadomestilih osebnega dohodka delegatov v Skupščini SFRJ (Uradni
list SFRJ št. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 in 49/87) in 5.
člena odloka o nadomestilih osebnega dohodka in drugih prejemkih delegatov v Skupščini SFRJ (Uradni list SFRJ, št.
16/77 in 62/77) je sprejela Administrativna komisija Skupščine SFRJ na seji dne 23. decembra 1988
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O ZNESKU DNEVNIC DELEGATOV V SKUPŠČINI SFRJ IN FUNKCIONARJEV, KI
JIH VOLI ALI IMENUJE SKUPŠČINA SFRJ
1. V 1. in 2. točki odloka o znesku dnevnic delegatov v
Skupščini SFRJ in funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ (Uradni list SFRJ št. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87,
9/88, 33/88, 57/88 in 66/88), se znesek: „25.000" nadomesti z
zneskom: „35.000".
2. Ta odlok se objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa
se od 1. januarja 1989.
Št. 114-57/88-013
Beograd, 23. decembra 1988
Admijiistraiivna komisija Skupščine SFRJ
Predsednik:
Metodi Zvrcinov 1. r.

1007.
Na podlagi 22. člena zakona o osebnih dohodkih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ in o nadomestilih osebnega dohodka delegatov v Skupščini SFRJ (Uradni
list SFRJ, št. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 in 49/87) je
sprejela Administrativna komisija Skupščine SFRJ na seji dne
23. decembra 1988
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O ZNESKU POVRAČILA
STROŠKOV ZA LOČENO ŽiVUENJE FUNKCIONARJEV, K! JIH VOH ALI IMENUJE SKUPŠČINA SFRJ
1. V 1. točki odloka o znesku povračila stroškov za ločeno
življenje funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ
(Uradni list SFRJ št. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 65/87, 9/88,
33/88 in 57/88), se znesek: „220.000" nadomesti z zneskom:
„320.000".
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2. Ta odlok se objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa
se od 1. januarja 1989.
Št. 114-58/88-013
Beograd, 23. decembra 1988
Administrativna komisija Skupščine SFRJ
Predsednik:
Metodi Zvrcinov 1. r.
1008.
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o osebnih
dohodkih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina
SFRJ in o nadomestilih osebnega dohodka delegatov v Skupščini SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83,
12/85 in 49/87) je sprejela Administrativna komisija Skupščina SFRJ na seji dne 23. decembra 1988
ODLOK
O SPREMEMBI OULOKA O ZNESKU MESEČNEGA
NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE
FUNKCIJE
1. V 1. točki odloka o znesku mesečnega nadomestila
stroškov za opravljanje funkcije (Uradni list SFRJ št. 58/85,
9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88 in 66/88) se
znesek: „125.000" nadomesti z zneskom: „175.000".
2. Ta odlok se objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa
se od 1. januarja 1989.
Št. 114-59/88-013
Beograd, 23. decembra 1988
Administrativna komisija Skupščine SFRJ
Predsednik:
Metodi Zvrcinov 1. r.
1009.
Na podlagi 56. in 64.a člena v zvezi zli. točko prvega odstavka 66. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76,
41/81, 26/84 in 71/86) izdaja Svet guvernerjev
SKLEP
O ENOTNI TARIFI, PO KATERI SE ZARAČUNAVAJO
PLAČILA ZA STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE, NARODNE BANKE REPUBLIK IN NARODNI BANKI AVTONOMNIH POKRAJIN
1. Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in
narodni banki avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu:
narodne banke) zaračunavajo storitve, ki jih opravljajo pri svojem poslovanju, po tarifi iz tega sklepa (v nadaljnjem besedilu:
tarifa).
2. Za storitve, ki niso določene v tarifi, se določi plačilo s
posebnim sporazumom med uporabniki storitev in narodnimi
bankami.
3. Narodne banke lahko nasproti tujim korespondentom
na podlagi vzajemnosti uporabljajo tudi tarifne postavke, drugačne od postavk, določenih v tarifi.
Določbo prvega odstavka te točke lahko narodne banke
uporabljajo tudi nasproti tujim državljanom v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, če se v njihovi državi nasproti
jugoslovanskim državljanom uporabljajo postavke, drugačne
od postavk, ki so določene v tarifi.

4. V poslih deviznih transferjev zaračunavajo narodne
banke plačilo od dinarske protivrednosti deviz, ki je navedena
v nalogu.
5. Plačilo za storitve iz 1. točke tega sklepa zaračunavajo
narodne banke po posameznih vrstah poslov, in sicer:
Številka tarifne postavke

Vrsta poslov

Višina tarifne postavke

I. DEVIZNI POSLI
a) Trans ferji
I. Plačilo v poslih deviznih
transferjev

1%0, minimum 10.000 dinarjev

Plačilo po tarifni postavki 1 se zaračuna od prometa po
rednih deviznih tekočih računih v tujini pooblaščenim bankam
za vsako nakazilo v tujino in iz tujine, ne glede na to, ali gre za
nakazilo prek računa teh bank v tujini ali prek računa tujih
bank v državi.
Plačilo po tarifni postavki 1 se ne zaračuna pooblaščenim
bankam:
1) za nakazila iz tujine v dobro deviznega računa tuje osebe, po dispozicijah lastnikov teh računov pa se plačilo zaračuna, bodisi da se nakazilo izvrši v tujini ali da se izplača v
državi;
2) za nakazila iz tujine in v tujino v dobro oziroma v breme deviznih računov in deviznih hranilnih vlog;
3) pri transferju sredstev med računi tujih bank.
Z nakazilom po tem sklepu so mišljeni vsi plačilni instrumenti v plačilnem prometu s tujino.
2. Plačilo za posle deviznih
transferjev prek računov
Narodne banke Jugoslavije

2%o, minimum 10.000 dinarjev

Plačilo po tarifni postavki 2 zaračuna Narodna banka Jugoslavije direktno ali po narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih pokrajin za nakazila v tujino in iz tujine, kadar se izvršujejo prek računov Narodne banke Jugoslavije.
Plačilo po tarifni postavki 2 se ne zaračuna za nakazila iz
naslova stoma.
b) Efektivne valute
3. Odkup valut
4. Prodaja valut
5. Izvedenski preizkus ponaredb

2%, minimum 5.000 dinarjev
4%, minimum 5.000 dinarjev
2% nominalne vrednosti
ponaredka in dejanskih
stroškov

c) Čeki, kreditna pisma in osebni akreditivi
6. Izdajanje čekov in kreditnih pisem
7. Odpiranje osebnih akreditivov
8. Anuliranje čekov in kreditnih pisem

2%, minimum 5.000 dinarjev
30/oo, minimum 10.000 dinarjev
2%, minimum 5.000 dinarjev
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9. Odkup čekov in izplačilo
kreditnih pisem, trasiranih
na jugoslovanske banke, v
konvertibilnih valutah
10. Izplačilo osebnih akreditivov
11. Prenos osebnega akreditiva
12. Izplačilo turističnih dinarskih čekov, ki jih je izdala
Narodna banka Jugoslavije

1,5%, minimum 10.000 dinarjev
1%, minimum 5.000 dinarjev
l%o, minimum 10.000 dinarjev
brezplačno

d) Vnovčevanje dokumentov
13. Čeki, hranilne knjižice, zavarovalne police, obveznice idr.:
a) poslani v tujino
b) prejeti iz tujine
c) odobritve in zadolžitve
po odločbah pristojnega zveznega organa
14. Blagovne listine:
a) poslane v tujino
b) prejete iz tujine
15. Vnovčevanje menic:
a) brez protesta
b) s protestom
c) preskrba akcepta
d) pošiljanje menice v tujino

2%o, minimum 10.000 dinarjev
2%o, minimum lO.OOO dinarjev
2%o, minimum 10.000 dinarjev
l%o, minimum 10.000 dinarjev
l%o, minimum 10.000 dinarjev
l%o, minimum 25.000 dinarjev, maksimum 250.000
dinarjev
2%o, minimum 40.000 dinarjev, maksimum 250.000
dinarjev
1 %o, minimum 25.000 dinarjev, maksimum 250.000
dinarjev
50.000 dinarjev od menice

e) Garancije
16. Nostro garancije:
a) izdaja garancije s kritjem
b) izdaja garancije brez
kritja
c) izdaja garancije z zavarovanjem kritja plačila
d) sprememba garancijskih pogojev
e) manipulacija z listinami v zvezi z nostro garancijo
17. Izdajanje garancij v zvezi
s krediti za refinanciranje
18. Loro garancije:
a) izvedba garancijskega
pisma
b) notifikacija brez obveznosti banke
c) manipulacija z listinami pod a) in b) te tarifne postavke
d) izdajanje oziroma konfirmacija

2%o, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
3,5%o, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
2,5%o, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
50.000 dinarjev
l,250/oo, minimum 25.000
dinarjev
l°/oo, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
50.000 dinarjev
l%o, minimum 50.000 dinarjev
l,5%o, minimum 50.000 dinarjev
2%o, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
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e) izplačilo listin pod d)
te tarifne postavke
f) sprememba garancijskih pogojev

l,5%o, minimum 50.000 dinarjev
50.000 dinarjev

Z nostro garancijami so mišljene garancije, ki jih izda narodna banka tujini za račun domačih nalogodajalcev, z loro
garancijami pa garancije, ki jih izdajo v dobro domačih uporabnikov tuje banke ali na njihovo zahtevo centralna banka.
Za telegrafsko izdajo nostro garancij se zaračunata poleg
plačila iz tarifne postavke 16 še 10.000 dinarjev ob izdaji garancije ter znesek dejanskih stroškov.
S plačilom za izdajo loro garancij (izvedba garancijskega
pisma, notifikacija brez obveznosti banke) so zajeta vsa ostala
opravila (preskrba akcepta, pregled in pošiljanje listin ipd.),
razen sprememb pogojev in izvršitve transferja.
Plačilo pri garancijah se obračunava od zneska, za katerega ima banka obveznost, in sicer od trenutka nastanka obveznosti, računa pa se vnaprej za vsako začeto trimesečje od
zneska garancije, ki tedaj velja. Osnova za plačilo je glavnica,
povečana za obresti ter za druge stroške, če narodne banke garantirajo tudi zanje.
Pri izdaji supergarancij po posebnih predpisih uporabijo
narodne banke polovico tarifne postavke 16 (za nostro garancije).
f) Akreditivi
19. Nostro akreditivi:
a) odpiranje akreditiva
b) odpiranje akreditiva z
odlogom položitve kritja proti položenemu zavarovanju za kritje plačila
c) odpiranje akreditiva 1,
brez položitve kritja ali
zavarovanja za kritje
plačila
d) konfirmacija
e) prenos akreditiva in
druge spremembe
20. Loro akreditivi:
a) notifikacija brez obveznosti banke
b) konfirmacija
c) prenos akreditiva

d) spremembe akreditiva
e) manipulacija z dokumenti, ki so podlaga za
izplačilo po notificiranih akreditivih
f) manipulacija z dokumenti, ki so podlaga za
izplačilo po konfirmiranih akreditivih

l,50/oo, minimum 25.000 dinarjev trimesečno
2,5%o, minimum 25.000 dinarjev

30/oo, minimum 25.000 dinarjev trimesečno
I,5%o, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
50.000 dinarjev
l,5%o, minimum 25.000 dinarjev trimesečno
20/oo, minimum 50.000 dinarjev trimesečno
50% plačila po določbi
pod a) te tarifne postavke
od zneska, ki se prenaša:
minimum 25.000 dinarjev
50.000
dinarjev
l,50/oo, minimum 25.000 dinarjev
2%o, minimum 25.000 dinarjev

Za telegrafske odpiranje uvoznega nostro akreditiva se
zaračuna poleg plačila iz tarifne postavke 20 in zneska dejanskih stroškov še 10.000 dinarjev, ko se akreditiv odpre.
Nalogodajalec pri uvoznem nostro akreditivu mora poravnati vsa plačila in stroške, s katerimi tuji korespondent obremenjuje banko, ne glede na to, ali se akreditiv odpira kot krit
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ali nekrit. Stroške pri nostro akreditivu plača nalogodajalec v
dinarjih po ustreznem tečaju smiselno predpisom, ki so veljali
na dan likvidacije stroškov.
Plačilo se zaračunava vnaprej, vsako začeto trimesečje pa
se računa kot celo. V primerih, ko se akreditiv ne izkoristi delno ali v celoti iz kateregakoli razloga, se plačana provizija ne
vrne.
Pri klirinških akreditivih se zaračuna predpisano plačilo
ob vsaki uporabi akreditiva.
g) Tekoči računi tujih oseb
21. Loro računi:
a) vplačilo
b) izplačilo

brezplačno
2%o, minimum 25.000 dinarjev (zaračuna se uporabniku izplačila)
II. TREZORSK1 POSLI

22. Pologi;
a) zaprti - zapečateni pologi z označeno vrednostjo
b) zaprti - zapečateni pologi brez označene
vrednosti
c) zapečateni pologi z rezervnimi ključi (samo
bančni)
23. Posebni pologi z dragocenostmi in tujo valuto
a) depozitna pristojbina

b) ocenitev in prodaja

20/oo na leto, minimum
5.000 dinarjev, maksimum
20.000 dinarjev, obračun
letno vnaprej
po masi 5.000 dinarjev od
kilograma na leto, vsak začeti kilogram se računa kot
cel, obračun letno vnaprej
10.000 dinarjev od pologa
na leto, plačilo letno vnaprej
3%, minimum 10.000 dinarjev, maksimum 50.000 dinarjev, obračun letno
vnaprej
20% vrednosti prodanih
dragocenosti

Depozitna pristojbina in plačilo za ocenitev in prodajo se
zaračunata upravnemu organu, ki mu je pripadla dinarska
vrednost posebnega pologa.
24. Plemenite kovine;
a) odkup zlata, platine in
drugih plemenitih kovin
b) prodaja zlata, platine
in drugih plemenitih
kovin
25. Zamenjava denarja;
a) zamenjava poškodovanih bankovcev
b) zamenjava poškodovanega srebrnega kovanega denarja
c) zamenjava drugih poškodovanih kovancev
26. Poznejša zamenjava bankovcev in kovancev, vzetih
iz obtoka

brezplačno
1%, minimum 5.000 dinarjev, računano od prodaje
vrednosti
5% nominalne Vrednosti
20% nominalne vrednosti
brezplačno
5% nominalne vrednosti
bankovca

III. POSOJILA
27. Notranja posojila:
a) izdajanje vrednostnih
papirjev (razen blagajniških zapisov)

Številka 76 - Stran 1933

URADNI LIST SFRJ

l%o nominalne vrednosti
na leto; minimum 5.000 dinarjev

b) amortizacija vrednostnih papirjev (razen
blagajniških zapisov)
c) izplačilo zapadlih kuponov in obveznic
d) pologi nevročenih obveznic državnih posojil
in blagajniških zapisov
e) prevzem vrednostnih
papirjev od sedeža
Službe družbenega knjigovodstva
28. Zunanja posojila:
a) likvidacija kuponov in
obveznic iz predvojnih
posojil
b) likvidacija obveznic iz
meddržavnih sporazumov

l%o nominalne vrednosti
trimesečno; minimum
10.000 dinarjev
1,50/cio nominalne vrednosti
trimesečno; minimum
15.000 dinarjev
1.000 dinarjev od kosa na
leto, plačilo polletno
l%o nominalne vrednosti
trimesečno; minimum
10.000 dinarjev
I,5%o nominalne vrednosti
trimesečno; minimum
10.000 dinarjev
l,5%o nominalne vrednosti
trimesečno; minimum
15.000 dinarjev

IV. POSEBNI POSLI
29. Najemanje in odplačevanje zunanjih posojil in kreditov za račun družbenopolitičnih skupnosti
30. Najemanje in odplačevanje zunanjih posojil za račun temeljnih in združenih
bank;
a) izdajanje promisori not
v zvezi z najemanjem in
odplačevanjem kreditov
b) najemanje in odplačevanje kreditov za refinanciranje (agencijska
provizija)
31. Prodaja taksnih in davčnih vrednotnic

32. Zamenjava poškodovanih,
odkup neuporabnih in odkup poškodovanih taksnih
in davčnih vrednotnic
33. Izdaja konzularnih kolkov
34. Prodaja dinarskih bankovcev tujim korespondentom
35. Vračilo dinarskih bankovcev nominalnega korespondenta do zneska 10%
prodanih bankovcev - po
sporazumu
a) za korespondente kupce po pogodbi z
Narodno banko Jugoslavije

0,1 %o na leto; minimum
1.500 dinarjev; obračun
polletno vnaprej od stanja
kreditov ob koncu preteklega polletja

IVoo trimesečno; minimum
50.000 dinarjev
0,10%o na leto; minimum
50.000 dinarjev
5% nominalnega zneska
prodanih taksnih in davčnih vrednotnic (upravni,
sodni in taksni kolki in
menične golice)
3% nominalnega zneska

5% nominalnega zneska izdanih vrednotnic
znesek dejanskih stroškov

znesek dejanskih stroškov
20/oo za bankovce (minimum 5.000), računano od
nominalne vrednosti pošiljke
4%o za kovani denar (minimum 10.000), računano od
nominalne vrednosti pošiljke

b) za korespondente, ki
niso kupci po pogodbi

36. Prodaja numizmatičnega
denarja tujim kupcem

znesek dejanskih stroškov
5%o za bankovce (minimum 5.000), računano od
nominalne vrednosti pošiljke
IO%o za nakup denarja
(minimum 10.000)
dejanski stroški in 10% od
prodajne cene numizmatičnega denarja

V. DRUGI POSLI
37. Dostava vrednosti
a) dostava vrednosti po
pošti
b) obvestilo o dostavi
vrednosti
38. Razno
a) izdelava publikacij
b) izdajanje raznih potrdil
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2%o, minimum 10.000 dinarjev
50.000 dinarjev

SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O OBRESTNIH MERAH ZA
PLASMAJE IZ PRIMARNE EMISIJE IN ZA DRUGE TERJATVE NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE
1. V sklepu o obrestnih merah za plasmaje iz primarne
emisije in za druge terjatve Narodne banke Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88,
59/88, 66/88 in 72/88) se v 2. točki besede: „po stopnji, ki je
za 50% večja od eskontne mere" nadomestijo z besedami: „po
stopnji, ki je za 10% večja od eskontne mere Narodne banke
Jugoslavije, dvignjene na letno raven".
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
O. št. 131
Beograd, 29. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlatković 1. r.

znesek dejanskih stroškov
5.000 dinarjev za potrdilo

Poleg plačila, ki je predvideno s to tarifo, zaračuna narodna banka vse dejanske stroške, ki jih je imela v zvezi s storitvijo.
39. Dejanski stroški:
a) poštnina za priporočene, ekspresne in letalske pošiljke,
pošiljke s potrdilom prejema in druga posebna ravnanja
s pošiljkami, poštnina za pakete ter prevozni stroški
b) stroški s teleprinterji, telegrami, teleksi, telefaksi in telefonskimi pogovori
c) stroški za material za pakiranje
d) stroški, ki jih zaračunavajo druge banke v državi, ki so
udeležene pri izvršitvi poslov
e) provizija in stroški, ki jih zaračunavajo tuje banke
f) takse, davki in podobno, ki jih plača narodna banka za
račun uporabnika storitve
g) stroški zavarovalne premije, ki jih plača narodna banka
za račun uporabnika storitve
h) drugi izdatki v zvezi z zahtevo uporabnika storitve.
6. Navodilo za uporabo tarife da Narodna banka Jugoslavije.
7. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, neha veljati sklep o
tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravljajo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik
in narodni banki avtnomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št.
69/78 in 8/82).
8. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SFRJ.
O. št. 132
Beogad, 27. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlatković 1. r.

1010.
Na podlagi 22. člena in 15. točke prvega odstavka 66. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84
in 71/86) izdaja Svet guvernerjev v soglasju z Zveznim izvršnim svetom

1011.
Na podlagi 22. člena in 15. točke prvega odstavka 66. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84
in 71/86) izdaja Svet guvernerjev v soglasju z Zveznim izvršnim svetom
SKLEP
O SPREMEMBAH SKLEPA O OBRESTNIH MERAH ZA
PLASMAJE IZ PRIMARNE EMISIJE IN ZA DRUGE TERJATVE NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE
1. V sklepu o obrestnih merah za plasmaje iz primarne
emisije in za druge terjatve Narodne banke Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88,
59/88, 66/88 in 72/88) se v prvem odstavku 2. točke črtajo besede: „dvignjene na letno raven".
2. 4. točka se spremeni, tako da se glasi:
„4. Eskontna mera Narodne banke Jugoslavije znaša
13,9% mesečno".
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1989.
O. št. 133
Beograd, 29. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlatkovic 1. r.

1012.
Na podlagi 22. člena in prvega odstavka 32. člena ter 15.
točke prvega odstavka 66. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list
SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 in 71/86) in na podlagi devetega
odstavka 28.a člena zakona o celotnem prihodku in dohodku
(Uradni list SFRJ št. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 in
46/88) izdaja Svet guvernerjev v soglasju z Zveznim izvršnim
svetom
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SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O NAČINU OBRAČUNAVANJA,
ZARAČUNAVANJA iN PLAČEVANJA OBRESTI NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE, NARODNIH BANK REPUBLIK IN NARODNIH BANK AVTONOMNIH POKRAJIN
1. V sklepu o načinu obraiunavanja, zaračunavanja in
plačevanja obresti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list
SFRJ št. 53/88 in 59/88) se v 3.a točki besede: „in sicer začenši
od obračuna obresti za III. trimesečje 1988" nadomestijo z besedami; „v skladu z devetim odstavkom 28.a člena zakona o
celotnem prihodku in dohodku.".
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

SKLEP
O ZAČASNEM PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SKLEPA
O POGOJIH ZA ČRPANJE PRIMARNE EMISIJE V LETU
1988
1. Veljavnost sklepa o pogojih za črpanje primarne emisije v letu 1988 (Uradni list SFRJ št. 19/88, 22/88, 35/88, 37/88,
41/88, 43/88, 55/88, 60/88 in 66/88) se začasno podaljša do
dneva uveljavitve predpisa o pogojih za črpanje primarne emisije v letu 1989.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
O. št. 136
Beograd, 30. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije:
Dušan Vlatković 1. r.

O. št. 134
Beograd, 29. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlafkovic 1. r.
1013.
Na podlagi 16. člena, 19. do 25. člena in 64.a člena v zvezi z drugim odstavkom 66. člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (Uradni list
SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 in 71/86) v skladu z odlokom o
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988 (Uradni list SFRJ št.
87/87, 31/88, 40/88, 64/88 in 72/88) in odlokom o uresničevanju ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politke ter
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988 (Uradni list
SFRJ št. 12/88 in 40/88) izdaja Svet guvernerjev
SKLEP
O DOPOLNITVI SKLEPA O POGOJIH ZA ČRPANJE
PRIMARNE EMISIJE V LETU 1988
1. V sklepu o pogojih za črpanje primarne emisije v letu
1988 (Uradni list SFRJ št. 19/88, 22/88, 35/88, 37/88, 41/88,
43/88, 55/88, 60/88 in 66/88) se v 39. točki za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
„Ne glede na določbo pod 1) prvega odstavka te točke se
pri obračunavanju višine kreditov uporablja tečaj na dan
vložitve dokumentacije za ugotovitev višine deleža primarne
emisije pri kreditiranju Jugoslovanske banke za mednarodno
ekonomsko sodelovanje - po drugem odstavku 14. točke tega
sklepa, začenši s 1. junijem do 31. decembra 1988.".
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
O. št. 135
Beograd, 29. decembra 1988
Predsednik Sveta guvernerjev:
guverner
Narodne banke Jugoslavije
Dušan Vlatković 1. r.
1014.
Na podlagi prvega in drugega odstavka 7. člena ter 64.a
člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank
avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81,26/84
in 71/86) izdaja Svet guvernerjev
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1015.
Na podlagi 103. in 358. člena carinskega zakona (Uradni
list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 38/86 in
28/88) predpisuje direktor Zvezne carinske uprave

O

PRAVILNIK
SPREMEMBI PRAVILNIKA O CARINSKEM
POSTOPKU V POTNIŠKEM PROMETU

1. člen
V prvem odstavku 9. člena pravilnika o carinskem postopku v potniškem prometu (Uradni list SFRJ št. 41/79,
29/83, 68/84, 40/86, 13/87 in 86/87) se številka: „2,500.000"
nadomesti s številko: „15,000.000".
V tretjem odstavku se številka: „400.000" nadomesti s številko: „2,500.000".
V petem odstavku se številka: „2,500.000" nadomesti s
številko: „15,000.000".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
Št. D-10797
Beograd, 28. decembra 1988
V. d. direktorja Zvezne
carinske uprave:
Zvonko Pošćić 1. r.
1016.
Na podlagi 269.e člena zakona o sanaciji in prenehanju
organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ št. 72/86,
42/87, 75/87 in 69/88) je Zvezni zavod za statistiko ugotovil in
objavlja
INDEKS ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV
V SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI, SOCIALISTIČNIH REPUBLIKAH IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJINAH ZA
DECEMBER 1988
0 1988
0 1987
SFR Jugoslavija
SR Bosna in Hercegovina
SR Črna gora
SR Hrvatska

294,6
296,6
299,0
295,3
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SR Makedonija
SR Slovenija
SR Srbija
Območje SR Srbije zunaj območij SAP
SAP Kosovo
SAP Vojvodina

0 1988
0 1987
2У i ,9
299,6
293,8
294,6
292,8
289,6

SPREMEMBE
TARIFE ZA UPORABO OBJEKTOV ZA VARNOST PLOVBE IN ZA STORITVE RADIJSKE SLUŽBE NA POMORSKIH PLOVNIH POTEH

Direktor
Zveznega zavoda za statistiko:
Dragntin Grupkovic 1. r.

1. V tarifi za uporabo objektov za varnost plovbe in za
storitve radijske službe na pomorskih plovnih poteh (Uradni
list SFRJ št. 57/86 in 21/87) se tretji odstavek 7. točke spremeni, tako da se glasi:
„Za potniške ladje nad 3000 NRT na rednih linijah se
pristojbina zaračunava tako, kot da imajo 3000 NRT, za potniške ladje na krožnem potovanju pa se pristojbina zaračunava v višini 50% obračunane pristojbine.".

1017.
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o ustanovi
za vzdrževanje pomorskih plovnih poti (Uradni list SFRJ št.
50/74, 17/81 in 46/88) izdaja Zvezni komite za promet in zveze v soglasju z zveznim sekretarjem za finance

2. 8. in 9. točka se spremenita, tako da se glasita:
„8. Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe za
ladje se obračunava in pobira za 30 dni ali 12 mesecev, za čolne in jahte pa se obračunava za 12 mesecev in pobira za obdobje, dokler velja dovoljenje za plovbe čolna oziroma jahte,
in sicer:

Zap.
št.

Pripadnost plovnega objekta in višina
pristojbine
domača
tuja
zastava
zastava
obračunskih
ZDA
Obdobje, za katero se
dinarjev
dolarjev
dolarjev
plačuje pristojbina

St. 001-5039/1
Beograd, 29. decembra 1988

Vrsta plovnega objekta

1

Ladja na lasten pogon
- za vsako NRT

2

Ladja brez lastnega pogona - za vsako tono nosilnosti

3

Ladja, ki nima označene NRT in ne nosilnosti - za
vsak indiciran kW

4

Čoln, ki se uporablja za gospodarske namene - za
vsak meter dolžine
Čoln, ki se uporablja za negospodarske namene - za
vsak meter dolžine
Jahta - za vsak meter dolžine

5
6

za 30 dni
za 12 mesecev
za 30 dni
za 12 mesecev

0,32
1,80
0,12
0,74

0,34
1,90
0,13
0,78

1.600
9.000
600
3.700

za 30 dni
za 12 mesecev

0,17
1,00

0,18
1,05

850
5.000

za 12 mesecev

0,62

0,64

3.100

za 12 mesecev
za 12 mesecev

0,30
0,54

0,32
0,57

1.500
2.700

9. Pristojbina za storitve radijske službe (obalna cena) se obračunava in pobira:
Višina pristojbine
Zap.
št.

Vrsta storitve

1
2
2a

Pomorski radiotelegram
Pomorski radiotelefonski pogovori;
VHF

2b

MF

2c

HF

3
3a

Posebne storitve v zvezi s pomorskim radiotelegramom (smer ladja-kopno)
S plačanim odgovorom

3b

Vročitev določenega dne

Merska enota

vsaka beseda
1 minuta
minimum 3 minute
1 minuta
minimum 3 minute
1 minuta
minimum 3 minute
vsaka beseda (vštevši tudi besede odgovora)
vsaka beseda

v mednarodnem v domačem promeprometu v zlatih
tu
frankih (GF)
v dinarjih

0,80

1.600

2,50
, 7,50
3,50
10,50
6,00
18,00

5.000
15.000
7.000
21.000
12.000
36.000

0,80
0,80

1.600
1.600
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4

Telefonska pozivnica in obvestnica

5
6
7

Meteorološki radiotelegram (OBG)
Radijska poročila
Signal za kalibracijo

8

Radioteleprinterske storitve

vsak naročen radiotelefonski
pogovor
vsak radiotelegram
po posebni pogodbi
ena ura
ali po posebni pogodbi
1 minuta
minimum 3 minute

4,50
4,50

9.000
9.000

113,00

226.000

4,30
12,90

8.600
25.800

3. Te spremembe tarife začnejo veljati osmi dan po obja.. v Uradnem listu SFRJ.
Št. 7406/5
Beograd, 21. decembra 1988

Predsednik
Zveznega komiteja za promet
in zveze:
dr. Dragi Danev 1. r.

1018.

SKLEP

Na podlagi 4. in 5. točke družbenega dogovora o osnovah
in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov funkcionarjev v federaciji (Uradni list SFRJ št. 65/87) in
14. točke sklepa Ustavnega sodišča Jugoslavije o osnovah in
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov
predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije (Su. št.
275/87 z dne 30. septembra 1987) je Ustavno sodišče Jugoslavije na 35. posebni seji 23. decembra 1988 sprejelo

O SPREMEMBI SKLEPA O ZNESKU DNEVNIC TAJNIKA
USTAVNEGA SODIŠČA IN VODILNIH DELAVCEV, KI
JIH POSTAVLJA USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE
1. V 1. točki sklepa o znesku dnevnic tajnika ustavnega
sodišča in vodilnih delavcev, ki jih postavlja Ustavno sodišče
Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88 in
69/88), se številka: „25.000" nadomesti s številko: „35.000".
2. Ta sklep se uporablja od 1. januarja 1989.

SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O ZNESKU NADOMESTILA
STROŠKOV ZA LOČENO ŽIVLJENJE OD OŽJE DRUŽINE PREDSEDNIKA IN SODNIKOV USTAVNEGA
SODIŠČA JUGOSLAVIJE
1. V. 1. točki sklepa o znesku nadomestila stroškov za ločeno življenje od ožje družine predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 69/87, 9/88,
36/88 in 61/88) se številka: „220.000" nadomesti s številko:
„320.000".
2. Ta sklep se uporablja od 1. januarja 1989.
Su. št. 1077/88
Beograd, 22. decembra 1988

Št. 1079/88
Beograd, 23. decembra 1988

Ustavno sodišče Jugoslavije
Nadomešča predsednika
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
sodnik
Dušan Štrbac 1. r.

1019.
Na podlagi 4. in 5. točke družbenega dogovora o osnovah
in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov funkcionarjev v federaciji (Uradni list SFRJ št. 65/87) in
14. točke sklepa Ustavnega sodišča Jugoslavije o osnovah in
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov
tajnika Ustavnega sodišča Jugoslavije in vodilnih delavcev, ki
jih postavlja Ustavno sodišče Jugoslavije (Su. št. 276/87 z dne
30. septembra 1987), je Ustavno sodišče Jugoslavije na 35. posebni seji 23. decembra 1988 sprejelo

Ustavno sodišče Jugoslavije
Nadomešča predsednika
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
sodnik
Dušan Štrbac 1. r.

1020.
Na podlagi 4. in 5. točke družbenega dogovora o osnovah
in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov funkcionarjev v federaciji (Uradni list SFRJ št. 65/87) in
14. točke sklepa Ustavnega sodišča Jugoslavije o osnovah in
merilih za določanje osebnih dohodkov in dragih prejemkov
predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije (Su. št.
275/87 z dne 30. septembra 1987) je Ustavno sodišče Jugoslavije na 35. posebni seji 23. decembra 1988 sprejelo
SKLEP
O SPREMEMBI SKLEPA O VIŠINI DNEVNIC PREDSEDNIKA IN SODNIKOV USTAVNEGA SODIŠČA
JUGOSLAVIJE
1. V 1. točki sklepa o višini dnevnic predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 69/87,
9/88, 36/88, 61/88 in 69/88) se številka: „25.000" nadomesti s
številko: „35.000".
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2. Ta sklep se uporablja od 1. januarja 1989.
Su. št. 1078/88
Beograd, 22. decembra 1988
Ustavno sodišče Jugoslavije
Nadomešča predsednika
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
sodnik
Dušan Štrbac 1. r.

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE
ODLOČBA
O OCENI NASPROTJA PETEGA ODSTAVKA 8. ČLENA
ZAKONA SR MAKEDONIJE O STANOVANJSKIH ZADRUGAH IN ODLOKA SKUPŠČINE OBČINE PR1LEP O
DOLOČITVI NAJNIŽJEGA ZNESKA USTANOVITELJSKE VLOGE ZA ZAČETEK DELA STANOVANJSKE
ZADRUGE Z ZAKONOM O ZDRUŽENEM DELU
1. Stanovanjska zadruga „Novogradba" iz Prilepa je pred
Ustavnim sodiščem Jugoslavije začela postopek za oceno nasprotja petega odstavka 8. člena zakona SR Makedonije o stanovanjskih zadrugah („Služben vesnik na SR Makedonija" št.
46/82) in odloka Skupščine občine Prilep o določitvi najnižjega zneska ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske
zadruge št. 02-4321/1 z dne 26. novembra 1986 z 274.d členom
zakona o združenem delu.
Predlog za začetek postopka navaja, da je v 274.d členu
zakona o združenem delu predpisano, da se višina ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske zadruge določi s samoupravnim sporazumom o združitvi v stanovanjsko zadrugo,
ne pa z zakonom in drugim predpisom, in da so zato izpodbijane določbe navedenega zakona in odloka, s katerimi je predpisana višina te ustanoviteljske vloge, v nasprotju z zakonom o
združenem delu.
2. Izpodbijani peti odstavek 8. člena zakona SR Makedonije o stanovanjskih zadrugah predpisuje, da skupščina občine
določi najnižji znesek Ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske zadruge.
V izpodbijanem odloku Skupščine občine Prilep je predpisano, da znaša najnižji znesek ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske zadruge 5,000.000.- dinarjev.
V prvem odstavku 274.d člena zakona o združenem delu
je predpisano, da se zadruga ustanovi s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o združitvi v zadrugo pod pogoji in na način,
ki jih določa zakon, sredstva za ustanovitev in za delo zadruge
pa zagotovijo zadružniki z ustanoviteljsko vlogo in z dragimi
lastnimi sredstvi v skladu s samoupravnim sporazumom o
združitvi v zadrugo.
•
3. V tretjem odstavku 35. člena ustave SFRJ je določeno,
da lahko delovno organizacijo pod pogoji in na način, ki jih
določa zakon, ustanovijo delovni ljudje, da uresničujejo svojo
pravico do dela ali zadovoljujejo svoje potrebe po proizvodih
in storitvah te organizacije.
V 65. členu ustave SFRJ je določeno, da ima zadruga položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti kmetijske zadruge, v
drugem odstavku 62. člena ustave SFRJ pa, da ima kmetijska
zadruga v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti
organizacije združenega dela.
Glede na navedene določbe ustave SFRJ Ustavno sodišče
Jugoslavije meni, da se pogoji in način ustanovitve stanovanjske zadruge predpisujejo z zakonom in da je bilo mogoče kot
enega izmed pogojev za ustanovitev zadruge z zakonom pred-
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pisati tudi najnižjo ustanoviteljsko vlogo za začetek dela zadruge.
Ker je z izpodbijanimi določbami navedenega republiškega zakona in navedenega izpodbijanega odloka Skupščine
občine Prilep predpisan najnižji znesek ustanoviteljske vloge
za začetek dela zadruge kot pogoj za ustanovitev zadruge, je
Ustavno sodišče ocenilo, da izpodbijane določbe navedenega
republiškega zakona in navedenega občinskega odloka niso v
nasprotju z 274.d členom zakona o združenem delu, saj ta
zvezni zakon v omenjeni določbi predpisuje, da se zadruga ustanovi pod pogoji in na način, ki jih določa zakon.
4. Ustavno sodišče Jugoslavije je na podlagi 375. člena
ustave SFRJ in 37. člena poslovnika Ustavnega sodišča Jugoslavije na seji dne 5. oktobra 1988
odločilo:
Zavrne se predlog, naj se ugotovi, da sta peti odstavek 8.
člena zakona SR Makedonije o stanovanjskih zadrugah in odlok Skupščine občine Prilep o določitvi najnižjega zneska ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske zadruge v nasprotju z zakonom o združenem delu.
To odločbo je Ustavno sodišče sprejelo v sestavi: predsednik sodišča dr. Branislav Ivanovič in člani sodišča: Hrvoje
Bačić, Božidar Bulatovič, dr. Aleksandar Fira, dr. Ivan Kristan, Dimče Kozarov, Krste Calovski, Radko Močivnik, Veljko
Marković, Milosav Stijovič in Dušan Štrbac.
U št. 110/88
Beograd, 5. oktobra 1988

т, , „
Predsednik
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
dr. Branislav Ivanovič 1. r.

ODLOČBA
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ČETRTEGA ODSTAVKA 99. ČLENA ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH IZ
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Z odločbo U št. 206/86 z dne 18. novembra 1987, objavljeno v Uradnem listu SFRJ št. 12/88, je Ustavno sodišče Jugoslavije ugotovilo, da četrti odstavek 99. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Uradni list SFRJ št. 23/82, 77/82 in 75/85) ni v skladu z ustavo SFRJ. Odločba je bila dostavljena Skupščini SFRJ 4. februarja 1988.
Skupščina SFRJ v roku, določenem v 384. členu ustave
SFRJ, ni uskladila četrtega odstavka 99. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z
ustavo SFRJ in je zato Ustavno sodišče Jugoslavije na podlagi
četrtega odstavka 384. člena ustave SFRJ na seji dne 5. oktobra 1988
odločilo:
Ugotovi se, da je četrti odstavek 99. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
nehal veljati 4. avgusta 1988.
To odločbo je Ustavno sodišče Jugoslavije sprejelo v sestavi: predsednik dr. Branilav Ivanovič in sodniki: dr. Aleksandar Fira, Božidar Bulatovič, Hrvoje Bačić, Dimče Kozarov,
dr. Ivan Kristan, Veljko Markovič, Radko Močivnik, Milosav
Stijovič, mag. Krste Čalovski in Dušan Štrbac.
Ta odločba se objavi v Uradnem listu SFRJ.
U št. 206/86
Beograd, 5. oktobra 1988

Predsednik
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
dr. Branislav Ivanovič 1. r.
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Primerjava z izvirnikom je pokazala, da sta v besedilu odloka o načinu oblikovanja cen proizvodov črne metalurgije in
železove rude, objavljenem v Uradnem listu SFRJ št. 59/88,
napaki, zato objavljamo
POPRAVEK
ODLOKA O NAČINU OBLIKOVANJA CEN PROIZVODOV ČRNE METALURGIJE IN ŽELEZOVE RUDE
1. V 6. točki je treba izpustiti pomotoma dodan drugi odstavek.
2. V 7. točki je treba dodati pomotoma izpuščen drugi odstavek, ki se glasi:
„Če gibanje cen osnovnih surovin (železove rude, železa,
jeklenih odpadkov in ferolegur), nezgorljivih materialov, energije, vštevši koks in transport, vpliva v tekočem obdobju na
rast cen jekla več kot 10%, se ne glede na prvi odstavek te točke za ta znesek korigirajo cene proizvodov črne metalurgije, s
tem da je treba to upoštevati pri prvem usklajevanju cen črne
metalurgije v naslednjem trimesečju.".
iz Zveznega sekretariata za zakonodajo, pravosodje in
upravo,, Beograd, 23. decembra 1988.
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997. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi
uvoza osebnih avtomobilov določenih fizičnih
oseb
7
1926
998. Odlok o spremembi odloka o vrednosti blaga, za
katero velja enotna carinska stopnja
1926
999. Odlok o načrtovanih izhodiščnih velikostih za
delitev čistega dohodka za obdobje januar-marec
1989
1927
1000. Odlok o najvišji ravni cen nezgorljivega materiala
1927
1001. Odlok o dopolnitvi odloka o načinu oblikovanja
cen proizvodov črne metalurgije in železove rude 1928
1002. Odlok o ohranitvi cen določenih proizvodov in
storitev na določeni ravni
—
1928
1003. Odlok o načinu oblikovanja cen koksa
1928

985. Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja
in o družbenem planu Jugoslavije
1917

1004. Odredba o načinu usklajevanja prijav o sklenjenih pogodbah o zunanjetrgovinskem prometu,
vloženih do 31. decembra 1988, s predpisi o izvozu in uvozu, ki se uporabljajo v letu 1989
1928
1005. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o računih in načinu za vplačevanje prihodkov
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in o
načinu obveščanja njihovih uporabnikov
1929

986. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi najvišjih cen jedilnega rastlinskega olja in
kompenzacij za jedilno rastlinsko olje
1921

1006. Odlok o spremembi odloka o znesku dnevnic delegatov v Skupščini SFRJ in funkcionarjev, ki jih
voli ali imenuje Skupščina SFRJ —
1930

987. Odlok o višini davščine za carinsko evidentiranje

1007. Odlok o spremembi odloka o znesku povračila
stroškov za ločeno življenje funkcionarjev, ki jih
voli ali imenuje Skupščina SFRJ
1930

VSEBINA:
Stran

1921

988. Odlok o spremembah odloka o vrsti in količini
oziroma vrednosti predmetov, ki jih smejo
uvažati in izvažati fizične osebe
— — 1921
989. Odlok o načinu usklajevanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in
blaga
—
—
1921
990. Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago 1923
991. Odlok o pogojih za uvoz blaga za široko porabo
v letu 1989
1924
992. Odlok o začasni ureditvi pravice do pogojno prostega uvoza v letu 1989
1924
993. Odlok o spremembi odloka o določitvi zneska
omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika
jedrske naprave za jedrsko škodo
1924
994. Odlok o spremembah odloka o zneskih, na katere morajo biti uporabniki oziroma lastniki leta!
zavarovani proti odgovornosti za škode, ki jih letalo utegne povzročiti
1925
995. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi turističnih naselij, navtičnih središč, marin in motelov
na magistralnih cestah, v katerih se smejo odpreti
proste carinske prodajalne
— — — 1925
996. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v
oblike izvoza in uvoza
1926

1008. Odlok o spremembi odloka o znesku mesečnega
nadomestila stroškov za opravljanje funkcije — 1931
1009. Sklep o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo
plačila za storitve, ki jih opravljajo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin
— 1931
1010. Sklep o spremembi sklepa o obrestnih merah za
plasmaje iz primarne emisije in za druge terjatve
Narodne banke Jugoslavije
1934
1011. Sklep o spremembah sklepa o obrestnih merah
za plasmaje iz primarne emisije in za druge terjatve Narodne banke Jugoslavije
1934
1012. Sklep o spremembi sklepa o načinu obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja obresti Narodne
banke Jugoslavije, narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin
1934
1013. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih za črpanje
primarne emisije v letu 1988
1935
1014. Sklep o začasnem podaljšanju veljavnosti sklepa
o pogojih za črpanje primarne emisije v letu 1988 1935
1015. Pravilnik o spremembi pravilnika o carinskem
postopku v potniškem prometu
1935
■d
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1016. Indeks življenjskih stroškov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah za
december 1988
1935

1020. Sklep o spremembi sklepa o višini dnevnic predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije
1937

1017. Spremembe tarife za uporabo objektov za varnost plovbe in za storitve radijske službe na pomorskih plovnih poteh
1936
1018. Sklep o spremembi sklepa o znesku nadomestila
stroškov za ločeno življenje od ožje družine predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Jugoslavije
1937
1019. Sklep o spremembi sklepa o znesku dnevnic tajnika Ustavnega sodišča in vodilnih delavcev, ki
jih postavlja Ustavno sodišče Jugoslavije
1937

Odločba o oceni nasprotja petega odstavka 8. člena zakona SR Makedonije o stanovanjskih zadrugah in
odloka Skupščine občine Prilep o določitvi najnižjega zneska ustanoviteljske vloge za začetek dela stanovanjske zadruge z zakonom o združenem
delu
—
1938
Odločba o prenehanju veljavnosti četrtega odstavka 99.
člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1938
Popravek odloka o načinu oblikovanja cen proizvodov
črne metalurgije in železove rude
1939

izdaja Časopisno-založniški zavod Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštni
predal 226. - Direktor ter glavni in odgovorni urednik VOJISLAV SOLDATOVIC. - Urednica BARBARA ISAKOVIC, tel.
650-155 interna 18. - Tiska Beograjski založniško-grafični zavod, Beograd, Bulevar vojvode Mišiča 17.

