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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА Л И Ч Н И ДОХОДИ И ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ВО БАНКАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА И М О Т И ЛИЦА, ЛОТАРИ-
ИТЕ И КЛАДИЛНИЦИТЕ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД Д О 30 Ј У Н И 1987 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со делот на општествените средства за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во 
банкарските организации, самоуправните интересовни за-
едници, организациите за осигурување на имот и лица, ло-
тариите и кладилниците и задружениЈата на организации-
те на здружен труд до 30 јуни 1987 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
26 февруари 1987 година. 

П бр. 675 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО БАНКАРСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМО-
ТИ И ЛИЦА, ЛОТАРИИТЕ И КЛАДИЛНИЦИТЕ И 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД Д О 30 Ј У Н И 1987 ГОДИНА 

Член 1 

Корисник на општествени средства што врши деј-
ност распоредена според Одлуката за единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 
72/86) во гранката 1101 (банкарство), 1102 (осигурување 
на имоти и лица, лотарии и кладилница), групата 14016 
(народни банки), гранката 1402 (самоуправни интересовни 

заедници) и гранката 1403 (здруженија на организации на 
здружен труд) - (во натамошниот текст: корисникот на 
општествени средства), не може до 30 јуни 1987 година да 

^располага со општествени средства за исплата на чистите 
лични доходи над износот што ќе го утврди во височина 
на просечниот месечен чист личен доход по работник што 
го исплатил за четвртото тримесечје на 1986 година во 
согласност со Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства за лични дохо-
ди, за заедничка потрошувачка на работниците и за опре-
делени трошоци на работењето за 1986 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/86) - (во натамошниот текст: Зако-
нот). 

Под лични доходи исплатени за четврото тримесечје 
на 1986 година од став 1 на овој член се подразбираат ис-
платените аконтации на чистите лични доходи и надомес-
тите на чистите лични доходи за октомври, ноември и де-
кември 1986 година. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства, кон налогот за 

исплата на личните доходи, поднесува до Службата на оп-
штественото книговодство пресметка на средствата за ис-
плата на личните доходи. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства кој за 1986 го-

дина исплатил чист личен доход по работник во износ по-
голем од износот што го утврдил во согласност со Зако-
нот, за повеќе исплатените чисти лични доходи ќе го нама-
ли износот кој, во согласност со овој закон, ќе го утврди за 
наредните три месеци по влегувањето на овој закон во си-
ла, со тоа што во секој нареден месец по поднесувањето на 
завршната сметка ќе изврши намалување за една третина-
на на повеќе исплатениот износ. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства кој до денот на 

влегувањето на овој закон во сила ги исплатил чистите 
лични доходи за 1987 година во износ поголем од износот 
што ќе го утврди во согласност со овој закон, за износот 
на повеќе исплатените чисти лични доходи ќе го намали 
износот кој, во согласност со овој закон, ќе го утврди за 
наредните три месеци на 1987 година, со тоа што во секој 
месец ќе изврши намалување најмалку за една третина на 
повеќе исплатениот износ. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства не може во пре-

сметковниот период до 30 Јуни 1987 година да располага 
со општествени средства за заедничка потрошувачка над 
износот што го исплатил по работник во истиот пресмет-
ковен период во претходната година. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
средствата што се користат за образование на работници-
те при работата, за станбена изградба и за остварување на 
солидарност во изградбата и користењето на станови. 

Член 6 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите, во спогодба со 
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функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на трудот, здравството и социјал-
ната заштита, во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
на ОВОЈ закон во сила, ќе то пропише начинот на утврдува-
ње на износот на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка за 1987 година и на составувањето на 
пресметката на средствата. 

Член 7 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисник на општествени 
средства: 

1) ако општествените средства за исплата на чистите 
лични доходи ги користи над износот што ќе го утврди во 
согласност со член 1 на ОВОЈ закон; 

2) ако општествените средства за заедничка потрошу-
вачка ги користи над износот што ќе го утврди во соглас-
ност со член 5 на овој закон; 

3) ако повеќе исплатените чисти лични доходи не ги 
намали во согласност со чл 3 и 4 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100 ООО до 500.000 ди-
нари и одговорното лице каЈ корисникот на општествени 
средства. 

Член 8 

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

209. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВ-

НОСТА НА ТРУДОТ 
Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-

полагањето со делот на општествените средства за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 
1987 година над растежот на продуктивноста на трудот, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 февруари 1987 година. 
П бр. 676 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Сннан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕ-

ЖОТ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
На основните и други организации на здружен труд и 

на нивните заедници, на договорните организации на 

здружен труд, на земјоделските и други задруги и на ос 
новните задружни организации во нивниот состав, на ос 
новните и работните организации на кооперанти и на дру 
гит е форми на здружување на земјоделците или другит 
индивидуални земјоделски производители, на месните за 
едници, работните заедници, другите самоуправни орга 
низации и заедници и на нивните здруженија, на опште 
ствено-политичките организации и на други општествен 
организации, на општествено-политичките заедници и н 
нивните органи, организации и фондови, на другит 
државни органи и други општествени правни лица, како 
на други организации и заедници, здруженија на траган! 
те и на други правни лица кои располагаат со општеств( 
ни средства (во натамошниот текст: корисници на oi 
штествени средства) привремено им се забранува распол. 
гањето со дел на општествените средства за лични доход 
и за заедничка потрошувачка за 1987 година над растежд 
на продуктивноста на трудот. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства кој врши де 

ност распоредена според Одлуката за единствената клас! 
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бј 
34/76, 62/77, 72/80, 71/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 
72/86) во областите од 01 до 11, во гранката 1202 (научи“ 
-истражувачки дејности), освен гранката 1101 (банкарств( 
и гранката 1102 (осигурување на имоти и лица, лотарии 

'кладилница, не може да располага со општествени сре, 
ства за исплата на чистите лични доходи во 1987 годи! 
над износот што го утврдил во височина на просечнш 
месечен чист личен доход по работник што го исплатил 
четвртото тримесечје од 1986 година во согласност со 3 
конот за привремена забрана на располагањето со дел ( 
општествените средства за лични доходи, за заедничка п 
трошувачка на работниците и за определени трошоци i 
работењето, за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, б 
34/86) - (во натамошниот текст: Законот). 

Износот на средствата од став 1 на овој член кор^ 
никот на општествени средства може да го зголеми до в 
сочината на стапката на растежот на својата продукти 
ност на трудот, а најмногу до височината на стапката : 
зголемувањето на просечниот месечен доход по работи 
во пресметковниот период во 1987 година во однос на пр 
ходниот пресметковен период, а за пресметковниот ne j 
од Јануари-март 1987 година - во однос на просечниот ^ 
сечен доход по работник за четвртото тримесечје од 19 
година. 

Износот на средствата за исплата на чистите лин 
доходи, утврден во согласност со одредбата на став 2 
овој член, корисникот на општествени средства не мо 
да го утврди во износ поголем од износот утврден со' n j 
порција, според самоуправниот општ акт со кој ги уред) 
основите и мерилата според кои го распоредува чисти 
доход на лични доходи и акумулација, а кој бил во сила 
31 декември 1986 година. 

Член 3 
Под лични доходи исплатени по работник за четвр 

то тримесечје од 1986 година, во смисла на овој закон, 
подразбираат исплатени аконтации на чистите лични , 
ходи и надоместите на чистите лични доходи за октомв 
ноември и декември 1986 година, како и четвртина од 
платените чисти лични доходи врз основа на конечш 
пресметка по Завршната сметка за 1986 година, во согл 
ност со Законот. 

/ 

Член 4 
Работната заедница која врши работи за корисни! 

на општествени средства од член 2 на овој закон не ме 
да располага со општествени средства за исплатување 
чистите лични доходи за 1987 година над износот што 
го утврди во височина на просечниот месечен чист ли 
доход по работник, што го исплатила за четвртото три 
сечје од 1986 година во согласност со Законот, зголемен 
износот на средствата што ќе ги добие по основа на 
вршените работи, во согласност со самоуправната слог 
ба со која се уредуваат меѓусебните односи помеѓу раб 
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ната заедница и корисникот за кого работната заедница ги 
врши работите, а најмногу до зголемувањето на просечни-
от чист личен доход по работник кај корисникот за кого ги 
врши работите во изминатиот пресметковен период од 
1987 година. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката за единствената класи-
фикација на дејностите во областите 12 до 14, освен деј-
носта од гранката 1202 (научно-истражувачка дејност), 
групата 14016 (народни банки) од гранката 1402 (само-
управни интересовни заедници) и од гранката 1403 
(здруженија на организациите на здружен труд), не може 
да располага со општествените средства за исплатување 
на чистите лични доходи за 1987 година над износот што 
ќе го утврди во височина на просечниот месечен чист ли-
чен доход по работник што го исплатил за четвртото три-
месечје од 1986 година во согласност/со Законот, зголемен 
најмногу за процентот на растежот на чистиот личен до-
ход по работник исплатен во стопанството на територија-
та на републиката односно на територијата на автономна-
та покраина за изминатиот пресметковен период од 1987 
година, а органите и организациите во федерацијата - во 
согласност со растежот на чистиот личен доход по работ-
ник во стопанството на СФРЈ. 

Член 6 

Корисникот на општествени средства кој во завршна-
та сметка за 1986 година искажал непокриена загуба од-
носно КОЈ ќе искаже загуба по периодичната пресметка во 
1987 година, ги исплатува чистите лични доходи во сог-
ласност со сојузниот закон со кој се уредува санацијата и 
престанувањето на организациите на здружен труд. 

Корисникот на општествени средства кој има неиз-
вршени налози за плаќање од жиро-сметката и другите 
сметки каЈ Службата на општественото книговодство, ги 
исплатува чистите лични доходи во согласност со сојузни-
от закон со КОЈ се уредува санацијата и престанувањето на 
организациите на здружен труд и со СОЈУЗНИОТ закон за 
Службата на општественото книговодство. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства, покрај нало-

гот за исплата на личните доходи и поднесува на Служба-
та на општественото книговодство пресметка на средства-
та за исплата на личните доходи. 

Член 8 
Корисникот на општествени средства, заради приме-

на на овој закон, може да одлучи периодична пресметка да 
составува во 1987 година и по истекот на секоЈ месец. 

Периодичната пресметка од став 1 на овој член ко-
рисникот на општествени средства и ја доставува на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство, врз осно-

ва на податоците од завршните сметки за 1986 година од-
носно од периодичните пресметки што корисниците на 
општествени средства и ги доставиле на Службата на оп-
штественото книговодство во 1987 година, во рок од 30 де-
на од денот на истекот на рокот пропишан за доставување 
на завршната сметка односно на периодичната пресметка, 
го утврдува и го објавува во службеното гласило на репу-
бликата односно на автономната покраина растежот на 
просечниот чист личен доход на работник во стопанство-
то на територијата на републиката односно на автономна-
та покраина, исплатен по работник за 1986 година однос-
но за пресметковните периоди во 1987 година. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства кој за 1986 го-

дина исплатил чист личен доход по работник во износ по-
голем од износот што го утврдил во согласност со Зако-

нот, за повеќе исплатените чисти доходи ќе го намали из-
носот што, во согласност со ОВОЈ закон, ќе го утврди за 
наредните три месеци по влегувањето на овој закон во си-
ла, со тоа што во секој нареден месец по поднесувањето на 
завршната сметка повеќе исплатениот износ да го намали 
за една третина. 

Член 11 
Корисникот на општествени средства кој до денот на 

влегувањето на овој закон во сила исплатил чисти лични 
доходи за 1987 година во износ поголем од износот што ќе 
го утврди во согласност со овој закон, за износот на пове-
ќе исплатените чисти лични доходи ќе го намали износот 
што, во согласност со овој закон, ќе го утврди за наредни-
те три месеци од 1987 година, со тоа што во секој месец да 
изврши намалување на повеќе исплатениот износ најмал-
ку за една третина. 

Член 12 
Корисникот на општествени средства не може да рас-

полага во пресметковниот период од 1987 година со оп-
штествени средства за заедничка потрошувачка над изно-
сот што го искористил по работник во претходната годи-
на, зголемен за растежот на чистите лични доходи на тој 
корисник во истиот период. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
средствата што се користат за образование на работници-
те при работа, за станбена изградба и за остварување на 
солидарност во изградбата и користењето на станови. 

Член 13 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите, во спогодба со 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на трудот, здравството и социјал-
ната заштита, во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
на овој закон во сила ќе го пропише начинот на утврдува-
ње на износот на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка за 1987 година и на составување на пре-
сметката на средствата, како и начинот на сведување на 
податоците од периодичните пресметки и завршната 
сметка за 1986 година, заради споредба со податоците од 
периодичната пресметка во 1987 година. 

Член 14 
До пропишувањето на начинот на составување на 

пресметката на средствата за исплата на личните доходи 
за 1987 година во согласност со овој закон, корисникот на 
општествени средства може да врши исплата на чистите 
лични доходи во височина на просечниот месечен чист ли-
чен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 го-
дина, во согласност со Законот. 

Член 15 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000 ООО динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства: 

1) ако општествените средства за исплата на чистите 
лични доходи ги користи над износот што ќе го утврди во 
согласност со чл. 2 до 5 на овој закон; 

2) ако општествените средства за заедничка потрошу-
вачка ги користи над износот што ќе го утврди во соглас-
ност со член 12 на овој закон; 

3) ако повеќе исплатените лични доходи не ги намали 
во согласност со чл. 10 и П на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап1 со парична казна од 100 ООО до 500.000 ди-
нари и одговорното лице кај корисникот на општествени 
средства. , 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100 ООО до 500.000 ди-
нари и одговорното лице во органот на општествено-по-
литичката заедница или во друг државен орган. 
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Член 16 
Одредбите на овој закон нема да се применуваат на 

корисникот на општествени средства ако, според мисле-
њето на соодветното координационо тело за следење на 
спроведувањето на општествените договори, го усогласил 
самоуправниот општ акт за распоредување на чистиот до-
ход со изменетиот и дополнет Општествен договор за за-
едничките основи и мерила за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
СФРЈ во согласност со сојузниот закон со КОЈ се уредува 
утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход и 
доход и со општествениот договор што е склучен во ре-
публиката односно во автономната покраина, со кој се 
уредуваат основите и мерилата за самоуправно уредување 
на односите во стекнувањето и распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход, односно со самоуправната спогодба 
склучена во согласност со тие договори. 

\ 

Член 17 
Располагањето со дел на општествените средства за 

лични доходи и за заедничка потрошувачка во Југословен-
ската народна армиЈа се врши во согласност со одредбите 
на Законот за Службата во вооружените сили („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 7/85). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила на денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

210. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

^ У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-

ВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-

полагањето со општествените средства за нестопански и 
непроизводствени инвестиции во 1987 година, што го ус-
вои Собранието на С Ф Р Ј , на седницата на СОЈУЗНИОТ со-
бор од 26 февруари 1987 година. 

П бр. 677 V 

26 февруари 1:987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

С Ф Р Ј , 
Синан Хасани, с. р'. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ 

И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Основните и други организации на здружен труд и 

нивните заедници, договорните организации на здружен 
труд, банките и други финансиски организации, заедници-

те за осигурувале на имоти и лица, заедниците за ризици 
и заедниците за реосигурување, земјоделските и други за-
други и основните задружни организации во нивниот со-
став, основните и работните организации на кооперанти и 
другите форми на здружување на земјоделци или на други 
индивидуални земјоделски производители, стопанските 
комори и други општи здруженија, самоуправните интере-
совни заедници и нивните сојузи, месните заедници, ра-
ботните заедници, други самоуправни организации и заед-
ници и нивните здруженија, општествено-политичките ор-
ганизации и други општествени организации, општестве-
но-политичките зедници и нивните органи, организации и 
фондови и други правни лица кои располагаат со опште-
ствени средства (во натамошниот текст: корисници на оп-
штествени средства) не можат во 1987 година да распола-
гаат со општествени средства за инвестиции во градежни 
објекти и во предмети на опремата што се наменети за 
вршење на нестопански и непроизводствени дејности ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

Член 2 ' 
Во смисла на овој закон: 
1) под инвестиции се подразбира: вложување на 

општествени средства за купување, доградба и изградба, 
односно за изработка и доработка (во натамошниот текст: 
за набавка) наѓ градежни објекти и опрема, вложување на 
општествени средства во градежни објекти и опрема на 
други корисници, како и вложување на општествени сред-
ства за повеќегодишен закуп на градежни објекти или оп-
рема; 

2) под општествени средства се подразбираат сите 
средства со кои располага корисникот на општествени 
средства, без оглед на начинот на нивното прибавување, 
освен средствата што се обезбедени со самопридонес на 
граѓаните воведен со референдум, наменети за тие цели; 

3) под доградба на градежни објекти односно под до-
работка на опрема се подразбираат и вложувањата во ре-
конструкција, адаптација и модернизација со кои се мену-
ва капацитетот или намената на градежниот објект однос-
но на опремата; 

4) под нестопански и непроизводствени дејности се 
подразбираат дејностите што во Едниствената класифика-
ција на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 
62/77, 72/80,77/82, 71/83, 68/84,76/85 и 28/86) се распоре-
дени во областите И до 14, освен дејностите од гранката: 
1103 - Услуги во областа на прометот, 1104 - Проектира-
ње и сродни услуги, 1105 - Геолошки истражувања, 1202 -
Научноистражувачка дејност; подгрупа: 110611 - Ис-
тражувачко-развојни услуги во стопанските дејности, 
110901 -Услуги за контрола на квалитетот и квантитетот 
на стоки и 110905 - Услуги за обработка на податоци; 

5) под градежни објекти што служат за вршење на не-
стопански и непроизводствени дејности се подразбираат и 
зградите и другите градежни објекти што со површина по-
голема од 50% се наменети за вршење на нестопански и не-
производствени дејности, кое се утврдува во инвестици-
оната програма односно во инвестиционо-техничката до-
кументација врз основа на Koja се врши набавка на гра-
дежниот објект; 

6) под непроизводствени дејности се подразбираат и 
административно-стручните и помошните работи од член 
400 на Законот за здружениот труд, како и комерцијалните 
работи; 

7) под претсметковна вредност се подразбираат вред-
носта на работите и на материјалите и другите издатоци 
неопходни за набавка на градежните објекти односно на 
опремата предвидени во инвестиционата програма однос-
но во инвестиционо-техничката документација врз основа 
на која се врши набавката. 

Вредноста на работите и на материјалите и другите 
трошоци за набавка на градежните објекти односно на оп-
ремата се сметаат според износите утврдени во инвести-
ционата програма односно во инвестиционо-техничката 
документација врз основа на која се врши набавката на 
градежните објекти односно на опремата. 
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Член 3 
По исклучок од одредбата на член 1 од овој закон, со 

републички односно со покраински закон може на опреде-
лени корисници на општествени средства да им се одобри 
износ до кој во 1987 година можат да користат општестве-
ни средства за нестопански и непроизводствени инвести-
ции 

Вкупниот износ на средствата, што во смисла на став 
1 од ОВОЈ член може да се користи за нестопански и ^ п р о -
изводствени инвестиции во 1987 година, не може да биде 
поголем од просечниот годишен износ на извршените ис-
плати за инвестиции во основни средства во 1984 и 1985 
година во областите 11 до 14, освен во гранките 1103, 1104, 
1105 и 1202 и подгрупите 110611, 110901 и 110905, во репуб-
ликата односно во автономната покраина, намален за 
10%. 

Износот на средствата што може да се користи за не-
стопански и непроизводствени инвестиции од став 2 на 
овој член се утврдува врз основа на податоците на 
Службата на општественото книговодство во републиката 
односно во автономната покраина. 

Под исплати за инвестиции што се извршени во 1984 
и 1985 година не се сметаат исплатите што ги извршиле 
органи и организации на федерацијата од буџетот на феде-
рацијата, исплатите извршени за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди што се финансираат од 
средствата со посебна намена, како и исплатите извршени 
од средствата обезбедени со самопридонес на граѓаните 
што е воведен со референдум, наменети за тие цели. 

Член 4 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија ќе обезбеди следење на примената на член 3 од 
овој закон и тримесечно ќе поднесува извештај до Собра-
нието на СФРЈ и до Сојузниот извршен совет. 

Ако се пречекори обемот на исплатите утврдени врз 
основа на ОВОЈ закон, Службата на општествено книговод-
ство ќе ги запре натамошните исплати за нестопански и 
^производствени инвестиции на територијата на репуб-
ликата односно на автономната покраина каде што наста-
нало пречекорувањето. 

Член 5 
Одредбите на чл. 1 и 3 од овој закон не се применува-

ат: 
1) на користењето на општествени средства за опре-

мата што се користи за нестопански односно за непроиз-
водствени дејности до износот на пресметаната амортиза-
ција во 1987 година за таа опрема, а за набавка на опрема 
за вршење на дејности на образование, здравство и соци-
јална заштита - до износот на непотрошената амортиза-
ција утврден во согласност со сојузниот закон со кој се 
уредува обезбедувањето на обртни средства; 

2) на средствата за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди што се наменети за тоа; 

3) на средствата за одржување на Светските студент-
ски игри - Универзијада - Загреб '87; 

4) на користењето на општествени средства за набав-
ка на опрема наменета за автоматизација на платниот 
промет во Службата на општественото книговодство. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет, согласно со одредбите на 

член 3 од ОВОЈ закон, ќе пропише за кои градежни објекти 
и опрема за нестопански и ^производствени дејности, за-
почнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
можат органи и организации на федерацијата да користат 
општествени средства односно за кои објекти и опрема за 
нестопански и непроизводствени дејности можат да започ-
нат изградба по влегувањето во сила на овој закон, врз ос-
нова на посебна програма. 

Член 7 
Нестопанските и ^производствените инвестиции за 

кои општествени средства не можат да се користат во 1987 
година во согласност со одредбите на член 3 од овој закон, 
се запираат и не можат да се продолжат во 1987 година. 

Обврските врз основа на инвестициите што се запи-
раат, а што настанале до денот ,на влегувањето во сила на 
овој закон и за плаќање на трошоците што се неопходни 
за заштита на запрената инвестиција, можат да се платат 
од средствата обезбедени за таа инвестиција ако до денот 
на влегувањето во сила на овој закон се дадени инструмен-
ти за обезбедување на плаќањето. 

Трошоците за заштита на запрените инвестиции од 
став 2 на овој член можат да изнесуваат најмногу до 5% од 
извршените исплати за инвестицијата на која се однесува-
ат тие трошоци. 

Член 8 
Со парична казна од 500.000 до 10,000 ООО динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства: 

1) ако општествените средства ги користи за инвести-
ции во градежни објекти и предмети на опрема од гранка-
та што се наменети за вршење на нестопански и непроиз-
водствени дејности (член 1); 

2) ако во определувањето и користењето на исклуче-
ните за нестопански или непроизводствени инвестиции по-
стапи спротивно на овој закон (чл. 2, 3 и 5). 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни и од-
говорното лице кај корисникот на општествени средства 
со парична казна од 50.000 до 500 ООО динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во органот и организацијата на општес-
твено-политичката заедница, во државниот орган и во 
месната заедница со парична казна од 50.000 до 500 ООО ди-
нари. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за привремена забрана на располагањето со 
општествени средства за нестопански и непроизводствени 
инвестиции во второто полугодие на 1986 година и во 1987 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

211. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-

полагањето со делот на општествените средства на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересовни заедници на општествените дејности за потор-
шувачка во 1987 година, што ги усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 26 февруари 
1987 година. 
П бр. 678' 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Бра иден и ќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА 

ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и самоуправни-

те интересовни заедници од општествените дејности не 
можат да располагаат со дел од општествените средства 
за потрошувачка во 1987 година што ќе ги остварат од из-
ворните приходи, над износот дозволен за потрошувачка 
во 1986 година, зголемени за 90% од стапката на растежот 
на остварениот споредлив доход на општественото сто-
панство во републиката односно во автономната покраи-
на и во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, утврден според периодичната пресметка за периодот 
јануари-март, јануари-јуни и јануари-септември 1987 годи-
на. Под дозволени средства за потрошувачка за 1986 годи-
на во смисла на овој закон се подразбираат остварените 
изворни приходи во 1986 година намалени за пресметани-
те вишоци на приходите, во согласност со Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 го-
дина, а сразмерно со динамиката според Koja се остварени 
тие приходи во таа година. 

Забраната на располагањето со средствата од став 1 
на овој член не се однесува на придонесите на републики-
те и на автономните покраини во буџетот на федерација-
та, на придонесите на републиките и на автономните по-
краини потребни за покритие на курсните разлики; на 
средствата на буџетот на федерацијата наменети за ЈНА, 
дополнителните средства за стопански недоволно развие-
ните републики и САП Косово, инвалидско-боречката за-
штита, воените пензии и за исплати на обврските според 
меѓународните договори, придонесите од буџетите на ре-
публиките и на автономните покраини за регрес за веш-
тачки ѓубрива, за заштита на растенијата и за квалитетно 
сортно семе, како и на регресот на дел од трошоците врз 
основа на каматите на кредити за намена во рамките на 
селективната програма во земјоделството, на средствата 
за отстранување на последиците од елементарни непого-
ди, на средствата за боречка и инвалидска заштита ут-
врдени во буџетите на општествено-политичкие заедници, 
на средствата за пензиско и инвалихижо осигурување на 
средствата на републиките и на автономните покраини за 
наменско производство, на средствата за научно-ис-
тражувачка дејност и на средствата остварени по основа 
на даноци и придонеси на граѓаните. 

Под средства остварени од даноци и придонеси на 
граѓаните, во смисла на овој закрн, се подразбираат сред-
ствата остварени по основа на даноците и придонесите од 
личниот доход од самостојно вршење на земјоделска деј-
ност, даноците и придонесите од личниот доход од самос-
тојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, даноци-
те на приходи од имот, даноците на имот, даноците на 
наследство и подароци, даноците од вкупниот приход на 
граѓаните, даноците на прометот на недвижности и права 
и даноците и придонесите од личниот доход, од авторски 
права, патенти и унапредувања. 

Средствата што имаат карактер на лични примања 
(надомести за време на отсуствување од работа поради бо-
ледување) можат да растат до стапката на растежот на 
личните доходи на работниците во републиката односно 
во автономната покраина, што ќе ја утврди републичкиот 
односно покраинскиот завод за статистика, а средствата 
што имаат карактер на лични примања (надомести за вре-
ме на отсуствување од работа поради бременост и породу-
вање, надомести за време на привремена невработеност, 
детски додатоци и социјални помошти на незгрижени) 
можат да растат до со закон утврдените права во 1986 го-
дина. 

До утврдувањето на стапката на растежот на оства-
рениот споредлив доход на општественото стопанство во 
периодичната пресметка за периодот јануари-март 1987 

година, општествено-политичките заедници и самоуправ-
ните интересовни заедници од општествените дејности не 
можат во првото тримесечје на 1987 година да располага-
ат со дел од општествените средства што ќе ги остварат 
над износот на средствата дозволени за потрошувачка во 
четвртото тримесечје на 1986 година. 

Стапката на растежот на остварениот споредлив до-
ход на општественото стопанство по периодичните пре-
сметки во 1987 година ќе ја утврди Службата на општес-
твеното книговодство во рок од 20 дена по истекот на ро-
кот за поднесување на периодичните пресметки и тоа со 
коригирање на остварениот доход во 1986 година, според 
елементите на пресметковниот систем за 1987 година. 

Член 2 
Под изворни приходи на општествено-политичките 

заедници и на самоуправните интересовни заедници од 
општествените дејности, во смисла на овој закон, се под-
разбираат приходите што се утврдуваат со прописи на оп-
штествено-политичките заедници односно со одлуки на 
самоуправните интересовни заедници од општествените 
дејности, а се уплатуваат на уплатните сметки што се во-
дат кај Службата на општественото книговодство (Обра-
зец Б2, рн 8401 - Приходи на ОПЗ и рн 843 - Приходи на са-
моуправните интересовни заедници од општествените деј-
ности). 

Член 3 
Во републиката односно во автономната покраина 

може да им се утврди диференциран растеж на средствата 
за финансирање на општите општествени и на заеднички-
те потреби по одделни намени на корисниците, со тоа што 
вкупниот износ на тие средства не може да биде поголем 
од износот утврден според одредбите на член 1 од ОВОЈ за-
кон. 

Член 4 
Заради утврдување на делот од општествените сред-

ства чие располагање привремено се забранува, општес-
твено-политичките заедници и самоуправните интересов-
ни заедници од општествените дејности се должни да и 
достават на Службата на општественото книговодство кај 
која се води нивната жиро-сметка, до 5-ти во месецот за 
претходниот месец, податоци на Образецот - ИС кој е сос-
тавен дел на овој закон. 

За првото тримесечје на 1987 година ќе се утврдува 
делот на општествените средства чија потрошувачка при-
времено се забранува во согласност со одредбата на став 5 
од член 1 на овој закон. 

На општествено-политичките заедници и на само-
управните интересовни заедници од општествените деј-
ности што не ќе го достават Образецот ИС во рокот од 
став 1 на овој член, Службата на општественото книговод-
ство не ќе им ги пренесува приходите од уплатените смет-
ки на нивните жиро-сметки до доставувањето на подато-
ците на Образецот - ИС. 

Податоците од Образецот - ИС Службата на општес-
твеното книговодство ќе ги контролира и ќе ги усогласи 
со податоците од својата евиденција. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство месечно 

кумулативно ќе го утврдува, за претходниот период, де-
лот од средствата на општествено-политичкит,е заедници 
односно на самоуправните интересовни заедници од 
општествените дејности, чија потрошувачка привремено 
се забранува, врз основа на дозволените средства за по-
трошувачка за односниот период од претходната година и 
дозволената стапка на растежот од член 1 став 1 на овој 
закон, согласно со одредбите од член 3 на овој закон. До 
утврдувањето на стапката на растежот на остварениот 
споредлив доход на општественото стопанство, Службата 
на општественото книговодство ќе го утврдува делот од 
средствата чија потрошувачка привремено се забранува 
врз основа на месечно кумулативно остварените приходи 
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според дозволениот обем на средствата за потрошувачка, 
сообразно со одредбата на член 4 став 2 од овој закон. Ко-
га ќе се утврди стапката на растежот на остварениот спо-
редлив доход, ќе се изврши исправка на пресметката за 
односниот пресметковен период според дозволената стап-
ка на растежот. До утврдувањето на новата стапка на рас-
тежот на остварениот споредлив доход на општественото 
стопанство, делот на средствата чиЈа потрошувачка се за-
бранува ќе се пресметува според стапката за претходниот 
пресметковен период. 

Службата на општественото книговодство, во рок од 
10 дена по истекот на месецот, ќе ги утврдува вишоците на 
приходи за секоЈ корисник на Образецот - ИС, веднаш ќе 
ги издвојува на посебна сметка и за тоа ќе го извести над-
лежниот орган на корисникот на тие средства. 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересовни заедници од општествените дејности не 
можат да ги користат средствата издвоени на посебна 
сметка до КРАЈОТ на периодот во КОЈ ќе се утврди дека ви-
шоци не се остваруваат. 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересовни заедници од општествените дејности ќе ги 
намалуваат стапките на даноците и придонесите од дохо-
дот на организациите на здружен труд и од личните дохо-
ди на работниците сразмерно со износот на издвоените 
средства, а ќе ги намалуваат и за повеќе издвоените сред-
ства во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на вишо-
ците на приходи и тоа ако тие издвоени средства се над 1% 
од остварените приходи во тој период. 

Надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница односно на самоуправната интересовна заедница 
од општествените дејности е должен да предложи намалу-
вање на стапките на даноците и придонесите од доходот и 
од личните доходи на работниците, согласно со одредбата 
на став 4 од овој член во рок од осум дена од денот на ут-
врдувањето на вишоците на приходи. 

Ако општествено-политичката заедница односно са-
моуправната интересовна заедница од општествените деј-
ности не ги намали стапките на даноците односно на при-
донесите од доходот и од личните доходи на работниците 
во рокот предвиден во одредбата на став 4 од овој член, 
Службата на општественото книговодство не ќе пренесува 
средства од уплатените сметки на нивните жиро-сметки се 
до намалувањето на тие стапки. 

Член 6 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап самоуправната интересовна 
заедница ако не ги намали стапките на придонесите од до-
ходот и од личните доходи на работниците во рок од 30 
дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходи 
за односниот период (член 5 став 4). 

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за стопански престап одговорното лице во самоуп-
равната интересовна заедница од општествените дејности 
ако не предложи намалување на стапката на придонесот 
од доходот и од личните доходи на работниците, во рок 
од осум дена од денот на утврдувањето на вишоците на 
приходи (член 5 став 5). 

Член 7 
Со парична казна од 50 ООО до 500.000 динари ќе се 

казни за стопански престап одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница ако не предложи 
намалување на стапката на даноците од доходот и од лич-
ните доходи на работниците, во рок од осум дена од денот 
на утврдувањето на вишоците на приходи (член 5 став 5). 

Член 8 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок самоуправната интересовна заедница 
од општествените дејности ако, Образецот не и го достави 
на Службата на општественото книговодство во рокот од 
член 4 став 1 на ОВОЈ закон 

Со парична казна од 20 ООО до 200.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на ОВОЈ член и одговорното 
лице во самоуправната интересовна заедница. 

Со парична казна од 20 ООО до 200 ООО динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
лице вр органот на општествено-политичката заедница. 

Член 9 

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

(ОПЗ, СИЗ) Образец ИС 

И З В Е Ш Т А Ј У 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ИЗНОСОТ 
ДОЗВОЛЕН ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

ЈАНУАРИ ДО 1987 ГОДИНА 

- во илјади динари -

За соодветен 
период 

Реден 
број Е л е м е н т и 1986 1987 

Индекс 
4.3 

1. Вкупни приходи на 
ОПЗ и СИЗ од оп-
штествените дејности 
(Образец Б-2: рн 840 
и 843) t 

2Г Повеќе остварени 
приходи од дозволе-
ниот износ за соодве-
тен период од 1986 го-
дина 

3. Дозволени средства за 
потрошувачка за со-
одветен период 1986 
година (реден 6poj 1 
минус реден 6poj 2) 

4. Приходи што не се 
ограничуваат: 
Во тоа: 

4.1. Придонеси од буџети-
те на СР и на САН во 
буџетот на федераци-
јата 

4.2. Придонеси од буџети-
те на СР и на САП за 
регреси за вештачки 
ѓубрива и камати во 
земјоделството 

4.3. Приходи за пензиско 
и инвалидско осигуру-
вање (СИЗ - ПИО) 

4.4. Издатоци за пензиско 
и инвалидско осигуру-
вање од буџетите на 
ОПЗ (за боречка за-
штита, за примања на 
воените инвалиди и 
ДР) 

4.5. Приходи на СИЗ за 
наука 

4.6. Издатоци за научно-
“истражувачка дејност 
од буџетите на ОПЗ 

4.7. Издатоци што имаат 
карактер на лични 
примања (од групата 
на контото 42 за 
СИЗ - надомести за 
боледување и за при-
времено невработени, 
детски додатоци, сти-
пендии, социјални по-
мошта, податоци и 

XXX 
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други помошти, освен 
f исплатите на СИЗ за 

пензиско и инвалид-
ско осигурување и на 
СИЗ за наука) 

4.8. Издатоци за социјал-
ни помошти од буџе-
тите на ОПЗ (конто 
454 на буцетите на 
ОПЗ) 

4.9. Даноци и придонеси 
на граѓаните 

4.10. Средства на ЈНА. 

4.11. Дополнителни сред-
ства за недоволно раз-
виените републики и 
за САП Косово 

4.12. Средства за инвалид-
ско - боречка заштита 
и воени пензии 

4.13. Средства за исплати 
на обврските според 
меѓународните дого-
вори 

4.14. Средства за покритие 
на курсните разлики 

4.15. Средства за отстрану-
вање на последиците 
од елементарни непо-
годи 

1 2 3 4 5 

4.16. Средства од буџетот 
за наменско производ-
ство (односно плус 
редниот број 7 на ко-
лоната 4) ххх ххх 

„ ^ ОПЗ односно СИЗ ги внесува податоците под ред. бр 1 до 5, а 
до утврдувањето на стапката на растежот на доходот на оп-
штественото стопанство за првото тримесечје 1987 година под 
ред. бр 1 до 3 “ 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

208. Закон за привремена забрана на располагање-
то со делот на општествените средства за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во банкарските организации, само-
управните интересовни заедници, организаци-
ите за осигурување на имот и лица, лотариите 
и кладилниците и здруженијата на организаци-
ите на здружен труд до 30 јуни 1987 година - 353 

209. Закон за привремена забрана на располагање-
то со делот на општествените средства за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците за 1987 година над растежот на про-
дуктивноста на трудот 354 

210. Закон за привремена забрана на располагање-
то со општествените средства за ^стопански и 
непроизводствени инвестиции во 1987 година 356 

211. Закон за привремена забрана на располагање-
то со делот на општествените средства на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересовни заедници на општестве-
ните дејности за потрошувачка во 1987 година 357 
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