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654. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А АМ-

НЕСТИЈА 

Се прогласува Законот за амнестија, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ , на седницата на Сојуз -
ниот собор од 29 септември 1982 година. 

I I бр. 205 
29 септември 1982 година 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Петар Стамболиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА АМНЕСТИЈА 

Член 1 
Под условите предвидени во овој закон им се 

дава ослободуваше од гонење или потполно или 
делумно ослободување од и з в р ш у в а њ е на казната 
на лицата што до денот на влегувањето во сила на 
овој закон извршиле кривично дело неја/В ување на 
позив и избегнување на воената служба од член 214 
став 3 на Кривичниот закон на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија , односно од член 
339 став 3 на Кривичниот законик и кривично дело 
самоволно оддалечување и бегство од вооружените 
сили од член 217 став 4 на Кривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, односно самоволно оддалечување и бегство од 
војска од член 342 став 3 на Кривичниот законик. 

Член 2 
Се (изземаат од амнестија лицата што извршиле 

некое од кривичните дела наведени во член 1 на 
овој закон, а кои организирале или раководеле со 
непријателска активност против Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или извршиле 
или се обиделе да извршат неко ј терористички акт 
или биле соучесници во извршувањето на таков акт. 

Член 3 
Врз лицата што престојуваат во странство, а 

извршиле некое од кривичните дела од член 1 на 

овој закон, ќ е се примени амнестија според овој 
закон, ако во рок од две години од денот на неговото 
влегување во сила, му се при јават на надлежниот 
орган за работи на народната одбрана, односно на 
надлежното дипломатско или конзуларно претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и дадат из ј ава дека, согласно со З а к о -
нот за воената обврска, ќ е ги извршат своите воени 
обврски. 

Член 4 
Ако против лицата врз кои се применува амнес-

тија според овој закон не е поведена кривична 
постапка — таа нема ни да се поведува, ако к р и -
вичната постапка е во тек — ќ е се запре, а ако 
таквите лица се осудени — ќ е се ослободат од и з -
в р ш у в а њ е на казната , односно ако извршувањето 
е започнато — ќ е се ослободат од натамошното и з -
в р ш у в а њ е на казната . 

Член 5 
З а лицата против кои се води или правосилно е 

окончана кривична постапка, постапката според 
овој закон се спроведува по службена должност или 
пс барање на заинтересираното лице. Решение за 
примена на амнестија или решение со кое-се одбива 
примената на амнестија донесува надлежниот воен 
СУД од прв степен. 

А к о лицето на кое се однесува решението за 
примена на амнестија се наоѓа во притвор во момен-
тот на донесувањето на то^ р е ш е л е , надлежниот 
воен суд од прв степен ќ е определи веднаш дч се 
пушти на слобода иако решението за примена на 
амнестија не станало правосилно. 

З а лицата што се наоѓаат на и з д р ж у в а њ е на 
казната затвор решение од став 1 на овој член до-
несува судот кој суди само во п р в степен на чие 
подрачје се наоѓа казнен о-поправната установа, а 
за лицата што се наоѓаат на и з д р ж у в а њ е на казната 
затвор во воена установа за и з д р ж у в а њ е казна — 
воениот суд од прв степен. 

Решението од став 1 на овој член го донесува 
судот во совет од тројца судии. Против тоа решение 
е дозволена жалба во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението. 

Член 6 
Лицата против кои не е поведена кривична поста-

пка можат да бараат воениот обвинител надлежен 
според местото на извршувањето на кривичното дело, 
а ако тоа место е надвор од територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија — 
според живеалиштето или престојувалиштето на 
подносителот на барањето, односно на неговите ро -
дители, да донесе решение за примена на амнестија. 
Ако ни подносителот на барањето, ни неговите 
родители, немаат ж и в е а л и ш т е ниту престојувалиш-
те во Југославија , за донесување решение за п р и -
мена на амнестија е надлежен воениот обвинител 
на чие подрачје имале последно ж и в е а л и ш т е или 
престојувалиште. 
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Ако на начинот од став 1 на овој член не може 
да се определи кој воен обвинител е надлежен, ќе 
го определи воениот обвинител на Југословенската 
народна армија. 

Ако воениот обвинител утврди од самото барање 
дека наводите на подносителот на барањето упату-
ваат на обележја на кривично дело за кое е дадена 
амнестија, ќе донесе решение за примена на амнес-
тија за кривичното дело опишано во барањето, 
односно решение со кое се одбива примената на 
амнестија поради постоење на причините од член 2 
на овој закон, а ако смета дека делото опишано во 
барањето нема обележја на кривично дело за кое е 
дадена амнестија — ќ е го извести за тоа подносл-
телот на барањето. 

Против решението со кое се одбива примената 
на амнестија подносителот на барањето има право 
на жалба до Врховниот воен суд, во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението. 

Лицата што живеат во странство можат бара-
њето од став 1 на овој член да го поднесат и преку 
дипломатско или конзуларно претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во странство. 

Член 7 
Ако лице осудено на парична казна ја платило 

таа казна во целост или делумно, амнестијата нема 
дејство врз наплатените износи на таа казна и тие 
нема да се враќаат. 

Член 8 
Се овластува функционерот кој раководи со 

сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
правосудството, во спогодба со сојузниот секретар 
за народна одбрана да донесе, во рок од осум дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
упатство за постапување на надлежните органи во 
постапката на извршување на овој закон. 

' Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

655. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 29 септември 1982 година, ги разгледа 
основните финансиски резултати од работењето на 
основните организаци на здружен труд во првото 
полугодие од 1982 година и усогласувањето на лич-
ните доходи со резултатите од трудот. 

Врз основа на расправата на седниците на ра-
ботните тела на Соборот и на седницата на Соборот, 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ констатира 
дека во првото полугодие од 1982 година, полити-
ката на општествено-економскиот развој и, во рам-
ките на таа политика и политиката на стекнување 
И распоредување на доходот и чистиот доход и на 
распределбата на средствата за лични доходи, не 
се остварува како што е тоа утврдено со Резолу-
цијата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 во 1982 година. Не се остварува планира-
ниот растеж на производството, та растежот на дохо-
дот предимно се заснова врз зголемувањето на це-
ните, а не врз зголемувањето на производството и 
порастот на продуктивноста на трудот, поголемата 
економичност на работата и средствата, поголемото 
користење на внатрешните резерви и другите ква-
литативни фактори на стопанисувањето. Не е оства-
рено зголемено учество на стопанството во опште-
ствениот производ и доходот. Наспроти тоа, расте-
жот на општата, заедничката, инвестиционата и лич-
ната потрошувачка е значително поголем од дого-

ворениот. Во распоредувањето на чистиот доход не 
се остваруваат поставките од Резолуцијата — сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка да растат во рамките на чистиот доход, а 
средствата за проширување на м а т е р и ј а л о т осно-
ва на трудот да растат побрзо од средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка. 

Тргнувајќи од изразените' мислења на деле-
гатите на седниците на работните тела на Соборот 
и на седницата на Соборот, а врз основа на член 129 
од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ, Сојузниот собор на седницата од 29 сеп-
тември 1982 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. За да се усогласи растежот на личните до-

ходи и на средствата за заедничка потрошувачка 
со растежот на чистиот доход, преземена е интен-
зивна општествено-полптичка активност во орга-
зициите на здружен труд, општините, републиките, 
автономните покраини и во федерацијата. Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ ја поддржува 
оваа активност и смета дека таа веќе дава и дека и 
во иднина ќе ги дава саканите резултати. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека, врз основа на постојните законски прописи 
што ја уредуваат оваа проблематика (Законот за 
здружениот труд и Законот за санација и преста-
нок на организациите иа здружен труд) надлеж-
ните органи пред се ќе преземаат мерки за заштита 
ia самоуправните права и на општествената соп-

ственост во случаите кога одделни организации на 
здружен труд и заедници, и покрај општествено-
-политичката активност нема да се однесуваат во 
духот на општествените договори и самоуправните 
спогодби за распоредување на чистиот доход и за 
распределбата на средствата за лични доходи во 
стопанството и во вонетопанските дејности. 

2. Пред сб, неопходно е работниците во основ-
ните организации на здружен труд, самоуправните 
работоводни органи да ја зголемат активноста и 
одговорноста во спроведувањето на политиката за 
распоредување на доходот и на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи утвр-
дена со самоуправните општи акти, самоуправните 
спогодби и со општествените договори. 

Притоа. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
ја истакнува потребата активноста за усогласување 
на движењето на личните доходи со движењето на 
чистиот доход да се поврзе и со усилбите да се 
усовршува системот на распределбата на доходот 
во организациите на здружен труд и во работните 
заедници и да им се обезбеди поголем материјален 
интерес на работниците за подобра работа, поголе-
мо производство, поголема продуктивност на тру-
дот, помали материјални трошоци и порационално 
користење на општествените средства. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на неопходноста со доследно спроведување 
на политиката за распределба според трудот и ре-
зултатите од трудот и со други мерки да се вли-
јае и врз подобрувањето на односот спрема работа-
та, врз зголемувањето на продуктивноста на трудот, 
зголемувањето на доходот и на личните доходи и 
на тој начин врз унапредувањето на вкупната ма-
теријална и социјална положба на работниците. 

Во овааа активност посебна улога имаат орга-
низациите на синдикатот, Сојузот на комунистите 
и другите општествено-политички организации во 
здружениот труд и во општествено-политичките за -
едници, како и стопанските комори и другите асо-
цијации на здружен труд. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
истакнува посебната улога на соборите на здруже-
ниот труд, пред се во собранијата на општините, а 
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потоа во собранијата на републиките и на автоном-
ните покраини. Неопходно е овие собори навремено 
да ја разгледуваат оваа проблематика и по потреба 
селективно да преземаат определени мерки за да 
се усогласат што побрзо личните доходи со расте-
жот на чистиот доход, а најдоцна до крајот на 1982 
година. Потребно е да се согледа и проблематиката 
во врска со распределбата на доходот од аспект на 
мотивираност на работниците за подобра работа 
и од аспект на преземањето мерки за подобрување 
и усовршување на самоуправните општи акти за 
распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи. 

4. Со самоуправна активност, со огпитествено-
-политички и други мерки треба да се обезбеди, ка -
ко што е тоа придвидено и во Резолуцијата за 1982 
година, да продолжи процесот на побавен растеж 
на личните доходи во вонстопаноките дејности во 
однос на растежот на личните доходи во стопан-
ството, како и во гранките и г р у п а ц и ј е на стопан-
ството во кои личните доходи се значително над 
просекот, а подобро да се вреднуваат производстве-
ниот труд, работата под отежнати услови и креа-
тивната работа. 

Личните доходи во организациите на здружен 
труд од општествените дејности и во сите работни 
заедници мораат да бидат зависни од извршените 
работи и задачи од програмите за работа, од квали-
тетот к а извршената работа, од трошоците и роко-
вите на извршените работи и задачи. 

5. Личните доходи на работниците во органи-
зациите на здружен труд и во нивните работни за-
едници што работат со негативен финансиски ре-
зултат треба да се приспособат кон прописите и да 
се врзат за остварените резултати во работењето. 
Притоа треба да се заострат критериумите на оп-
штествено-политичките заедници при исклучува-
њето на основните организации на здружен труд 
и на нивните работни заедници кои можат да ис-
платуваат поголеми личци доходи од рамките ут-
врдени со законот. 

6. Во областа на распоредувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка, Служ-
бата на општественото книговодство: 

— постојано ќ е ги следи движењата на сите 
видови потрошувачка (инвестициона, општа, за -
едничка и лична) и ќе им дава информации и пред-
лози на самоуправните органи и на другите суб-
јекти на одлучувањето, спогодувањето и договара-
њето, од кои може да се види како во оваа област 
се остваруваат усвоената политика, законските про-
писи, како и општествените договори и самоуправ-
ните спогодби; 

— повеќе ќе придонесува за реализација на доне-
сените законски прописи и на други собраниски акти 
и врз основа на своите искуства во спроведувањето 
ќе предлага нивна доградба; 

— во целост ќе ги користи своите законски ов-
ластувања во спречувањето „ и отстранувањето на 
појавите на неодговорно и незаконито користење на 
општествените средства и на општествената соп-
ственост. 

7. Сојузниот општествен правобранител на са-
моуправувањето во соработка со општествените 
правобранители на самоуправувањето во другите 
општествено-политички заедници ќе преземе мерки 
и ќе ја зголеми активноста во рамките на своите 
надлежности и овластувања во оваа област и за 
резултатите од таа активност ќ е му поднесе изве-
штај на Собранието на СФРЈ до крајот на 1982 го-
дина. 

8. Во врска со реализацијата на договорно ут -
врдената политика во областа на сите видови потро-
шувачка Сојузниот извршен совет ќе подготви и 
во роковите како што е тоа утврдено со Програмата 
за работа на Сојузниот собор на Собранието на 

СФРЈ, ќе достави до Собранието на СФРЈ на раз -
гледување: 

— Извештај за реализацијата на договорената 
политика во врска со движењето на инвестиционата, 
општата и заедничката потрошувачка и за е ф е к -
тите во реализацијата на донесените ингервентни 
закони; 

— Анализа за загубите на организациите на 
здружен труд и за причините за нивното постоење, 
со предлог-мерки за побрзо разрешување на овој 
значаен не само економски, туку социј ално-поли-
тички проблем; 

— Извештај за спроведувањето на Законот за 
санација и престанок на организациите на здружен 
труд, со предлози за негова доградба врз основите 
на досегашните искуства и дадените предлози во 
Антиинфлационата програма; 

— Извештај за спроведувањето на Законот за 
амортизација на Основните средства на основните 
организации на здружен труд и на други корисни-
ци на општествени средства и на Законот за рева-
лоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени ^средства; 

— Анализа за влијанието на пресметковниот 
систем врз остварувањето на политиката за економ-
ска стабилизација, со предлог-мерки за негова на-
тамошна доградба. 

Сојузниот извршен совет во соработка со из -
вршните совети на собранијата на републиките и со 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, најдоцна до 1982 година ќе достави ин-
формација за формите на примањата на населени-
ето што се стекнуваат надвор од работниот однос, 
со посебен осврт на политиката на оданочување на 
тие примања. 

9. Делегатите на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ активно ќе се вклучат во реализацијата 
на овие заклучоци во делегатската база, а посебно 
во организациите на здружен труд и во другите 
самоуправни органи, организации и заедници. 

10. Овие заклучоци ќ е се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 120-81/82 

29 септември 1982 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

656. 
Врз основа на член 281 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 41 точка 2 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. Собра-
нието на СФРЈ, по повод агресијата на Израел врз 
Либан и колежот на Палестинците во Западен Б е ј -
рут, на седницата на Сојузниот собор, од 29 септем-
ври 1982 година, Ја дава следнава 

И З Ј А В А 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија, 

најстрого ги осудува гнасните злосторства врз 
недолжното и незаштитено цивилно население во 
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палестинските логори во Западен Бејрут, извршени 
во септември 1982 година, и од името на народите 
и народностите на Југославија им изразува безре-
зервна поддршка на палестинскиот и либанскиот 
народ, жртви на израелската агресија, во овие теш-
к и моменти од нивната историја; 

потсетува дека народите и народностите на Ј у -
гославија, кои во својата историја многупати мораа 
да се борат за голиот опстанок, но сметаа дека 
спречувањето на уништувањето на Евреите во 
Втората светска војна е составен дел од борбата за 
ослободување на својата земја и за одбрана на ос-
новните човечки права. Поради тоа се длабоко 
огорчени од крвавиот поход на израелските сили 
и нивните слуги во Либан, чијашто цел е геноцид 
врз палестинското население, што по своите ужаси 
потсетува на геноцидите на нацистите; 

констатира дека израелската влада поднесува 
целосна одговорност за овие злосторства вперени 
против правото на живот и опстанок на палестин-
скиот народ. Одговорност едновремено поднесуваат 
и оние кои ништо не преземаат конечно да му се 
застане на патот на ваквото однесување на Израел. 
Посебно загрижува отсуството на ефикасни мерки 
на меѓународната заедница против агресивната и 
о с в о ј у в а ч и политика на Израел, како и неодрж-
ливата практика Обединетите нации да се држат 
на страна; 

предупредува дека газењето на основните нор-
ми на меѓународното однесување и непочитувањето 
и кршењето на одлуките и акциите на меѓународ-
ната заедница од страна на Израел, не само што 
го оневозможува мирољубиво^ решавање на блис-
коисточната криза и на палестинското прашање, 
како негова суштина, туку води кон судири од по-
широки размери со несогледиви последици. К р а ј -
но е време да се запре секоја поддршка и помош 
што одделни земји и ја даваат на агресивната и ос-
в о ј у в а ч и политика на израелската влада. Неоп-
ходно е меѓународната заедница, пред се Советот 
за безбедност на ОН, да преземе итни, енергични 
и ефикасни санкции против кршењето на Повелба-
та на ОН и нејзините одлуки и на начелата на 
меѓународното право, што Израел постојано го пра-
ви неказнето и безобзирно. Исто така, неопходно е 
Обединетите нации да спроведат истрага за масов-
ното убивање во палестинските логори во Западен 
Бејрут. 

Собранието на СФРЈ ги'повикува парламентите 
во светот со сите средства решително да и се спро-
тивстават на агресивната и о с в о ј у в а ч и политика 
на Израел, посебно на геноцидот што тој го спро-
ведува, да се заложат за повторно воспоставување 
на независност, суверенитет и територијален инте-
гритет на неврзан Либан, со целосно обештетување 
зр материјалната штета причинета од страна на аг-
ресорот, како и за постигање на трајно, справедливо 
и сеопфатно решение на блискоисточната криза, 
врз следниве основи: безусловно повлекување на 
Израел од сите арапски територии, окупирани по 5 
јуни 1967 го дена; остварување на неотуѓиви^ пра-
ва на палестинскиот народ на самоопределување, 
независност и суверенитет, вклучувајќи го и созда-
вањето на национална држава на сопствена тери-
торија, под раководството на Палестинската осло-
бодителна организација, како единствен легитимен 
претставник на арапскиот народ од Палестина; при-
знавање на правата на безбеден национален живот 
и самостоен општествени развој на сите држави 

4 во регионот на Блискиот Исток. 

Оваа из јава ќ е се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Собрание е а СФРЈ 

Бр. 92-8/82 
29 септември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д -р Антон Вратуша, с .р . 

657. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 30/75, 16/77 и 62/79) 
и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните 
доходи и другите примања на делегатите во Соб-
ранието на С Ф Р Ј („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
16/77), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 28 септември 1982 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА износот НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБ-

РАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Делегатот во Собранието иа С Ф Р Ј има пра -
во на дневница во износ од 700 динари за дено-
вите поминати надвор од местото на престојува-
њето поради учество во работата на соборите на 
Собранието на СФРЈ, работните тела и н а заеднич-
ките работни тела на соборите чи јшто член е или 
поради извршување на работи по одлука на тие те-
ла, нивните претседатели или на претседателот на 
Собранието на СФРЈ . 

2. Функционерот има право на дневница во из -
нос од 700 динари за деновите што ги поминал 
на службено патување. 

3. Ако на функционерот, односно на делегатот 
му се признаат трошоците на ноќевањето — днев-
ницата со трошоците на ноќевањето изнесува 1.000 
динари. Трошоците на ноќевањето се признаваат 
само според сметката на хотелско-утосштелската 
организација на здружен труд. 

4. Исплата на надоместот според оваа одлука за 
делегатите во Собранието на С Ф Р Ј паѓа на товар 
на наменските средства на Собранието на СФРЈ, 
а за функционерите — на товар на наменските 
средства на органот во кој се остварува личниот до-
ход. 

5. Со денот на влегувањето во сила иа оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за износот на 
дневниците на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/81). 
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6. Оваа одлука влегува во сила [наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 114-61/82-013 
28 септември 1982 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

Шандор Добо, е. р. 

658. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 8 од Законот 
на мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за 
целата земја („Службен лист на СФРЈ" , бр. 28/75), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ РОК ВО КОЈ ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО КОРИСТАТ 
УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИ-
ЦА СЕ ДОЛЖНИ ДА ВРШАТ ИСТОВАР ОДНОС-

НО НАТОВАР НА СТОКИТЕ 

Член 1 
Организациите на здружен труд што во свое име 

и за своја сметка или во свое име а за туѓа сметка 
користат услуги на превоз на стоки со железница 
се должни да извршат истовар односно натовар на 
стоките во рок од шест часови од моментот кога го 
примиле известувањето дека средството за превоз 
им е ставено на располагање на истоварното однос-
но н а ј в е р н о т о место. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 
рокот на истовар односно натовар изнесува 10 ча -
сови за комплетни маршрутни возови и за специ-
јални пратки, како и за стоки врз чи ја состојба 
влијаеле временските услови поради што е отеж-
нат нивниот истовар односно натовар. 

Член 2 
Железничката т р а н с п о р т а основна организа-

ција на чие подрачје ќ е се изврши истовар однос-
но натовар^ е должна, најдоцна шест часа пред 
предвиденото време за пристигнување на комплет-
ниот маршрутен воз на истоварното односно ^ т о -
варното место, да ја извести организацијата на 
здружен труд од член 1 на оваа уредба за тоа вре-
ме. 

Железничката транопортна организација на чие 
подрачје ќе се изврши истовар односно натовар 
на поединечни КОЛСКИ пратки е должна, најдоцна 
два часа по нивното испраќање од последната ран-

-жирна или ра споредна станица, односно попратна 
станица доколку е таа поблиска од последната ран-
жирна или распоредна станица, да ја извести ор-
ганизацијата на здружен труд од член 1 на оваа 
уредба за предвиденото време на пристигањето на 
поединечните пратки. 

Член 3 
За н е и з в р ш е н и ^ истовар односно натовар во 

рокот од чл. 1 и 2 на оваа уредба, железничката 
транспорта основна организација е должна, во рок 

А 

од 24 часа по истекот на рокот од член 1 на оваа 
уредба, да го извести надлежниот орган за работи 
на пазарната инспекција во републиката односно 
во автономната покраина за секое истоварно однос-
но натоварио место на подрачјето на нејзините пруги. 

Член 4 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд од член 1 на оваа уредба која не ќе 
го изврши истоварот односно натоварот во рок од 
шест часа од моментот кога го примила известу-
вањето дека средството на превоз и е ставено на 
располагање на истоварното односно натоварот© ме-
сто. 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд за стопански престап од член 1 на 
оваа уредба. 

Член 5 
Со парична казна од 4.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок железничката транспортна 
основна организација која не ќе постапи според од-
редбите од член 2 на оваа уредба. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во железничката транс-
п о р т ^ основна организација со парична казна од 
200 до 5.000 динари. 

Член 6 
Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок железничката транспор-
т а основна организација која во рок од 24 часа од 
моментот на неизвршувањето на натоварот односни 
натоварот не ќе го извести за тоа органот надлежен 
за работи на пазарната инспекција во република-
та односно во автономната покраина. 

З а прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во железничката транс-
п о р т а основна организација со парична казна од 
500 до 10.000 динари. 

Член 7 
Поблиски упатства за спроведување на одред-

бите од оваа уредба дава претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 380 
1 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: * 
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О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Лекић Стефана Радослав; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Вука Велимир, Михаљевић Марка 
Видо; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на военостручните 
знаења и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Стојовић Живка Ра јко ; 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Милокноја Карла Томо, Милошевић Петра 
Душан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Корда Мила Стојан; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Гргић Мата Драган, Гргић Мата Илија, Кегаљ-
-Милас Тома Даринка, Новота Мата Антун, Рађено-
вић-Аугуштин Фердинанда Мирослава; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бањанин-Бањанин Марка Ђурћа, Куна Мата 
Хрвоје, Милер-Фуртула Млађена Анђелка, Перко-
вић«!} лагој евић Стјепана Марија, Рукавина-Рукави-
на Николе Ката, Стеинер-Махмутовић Суље Мејра, 
Вујановић-Мирић Теодора Марица; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Поповић Јеремије Арсеније. 

Бр. 47 
3 јуни Ш 2 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството нп СФР 7 

Петар Стамболић, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службен гласник на Социјалистичка Репуб-
лика Србија" во број 2 од 16 јануари 1982 година 
објавува: 

Закон о избору и опозиву делегата у Скупштину 
Социјалистичко Републике Србије (пречишћен 
текст); 

Закон о избору и опозиву делегата у скупштине 
општине (пречишћен текст); 

Закон о избору и опозиву чланова делегација 
основних самоуправних организација и заједница 
(пречишћен текст). 

Во број 3 од 23 јануари 1982 година објавува: 

Правилник о начину остваривања и исплате 
премија за пшеницу; 

Правилник о основним подацима које треба да 
садржи програм за пошумљавање голети, мелиора-
цију деградираше шума и шикара, негу шумских 
засада, пројекат за изградњу шумских путева, као 
и о начину утврђивања да ли су радови извршени 
према том програму, односно пројекту; 

Правилник о начину остваривања и исплате 
регреса за одређене врсте семена; 

Правилник о начину остваривања и исплате 
премије за соју; 

Правилник о начину остваривања и исплате 
премије за кравље, коз је и овчије млеко; 

Самоуправни споразум о основама плана Репуб-
личке заједнице науке Србије за период од 1981. до 
1985. године; 

Самоуправни споразум о основама плана Репуб-
личке заједнице социјалне заштите за период 1981 
— 1985. годину. 

Во број 4 од 25 јануари 1982 година објавува: 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ф и -
нансијском плану Републичке заједнице физичке 
културе за 1981. годину; 

Одлуку о усвајању финансијског плана Репуб-
личке заједнице физичке културе за 1982. годину; 

Одлуку о висини издвајања и начину коришће-
ња средстава резервног фонда; 

Одлуку о условима, обиму и начину учешћа 
Републичке самоуправи© интересне заједнице пен-
зијског и инвалидског осигурања радника. Београд 
и трошковима коришћења специјализованих завода 
за превенцију инвалидности и рехабилитацију; 

Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању радних 
места на којима се стаж осигурања рачуна са уве-
ћаним трајањем; 

Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању радних 
места на којима се стаж осигурања рачуна са уве-
ћаним трај ањем; 

Одлуку о допуни Одлуке о инструментима ф и -
нансирања основних заједница пензијског и инва-
лид ског осигурања; 

Одлуку о допуни Одлуке о обрачунавању и пла-
ћању доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање за одређене категорије осигураник и липа 
изван радног односа; 

I « 
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Самоуправни споразум о основама плана Репуб-
личке водопривредке самоуправне интересне за јед-
нице Србије за период од 1981. до 1985. године. 

Во број 5 од 25 јануари 1982 година објавува: 

Правилник о евид енди јама и обрасцима за 
остваривање здравствене заштите; 

Преглед збирних стопа пореза и доприноса из 
личних доходака радника из радног односа; 

Преглед збирних стопа пореза и доприноса из 
личних доходака од ауторских права; 

Преглед збирних стопа пореза и доприноса из 
личних доходака од самосталног обавл»ања занат-
ских и других привредних делатности и самостал-
ног обављања џрофесионалних делатности — об-
везника којима се порез и доприноси утврђују у 
проценту од сваког појединачно оствареног бруто 
прихода. 

Во број 6 од 30 јануари 1982 година објавува: 

Друштвени договор о остваривању политике 
издвајања и удруживања средстава за задовољава-
ње з а ј е д н и ч к а потреба у 1982. години; 

Друштвени договор о остваривању политике 
издвајања средстава за задовољавање општих 
друштвених потреба у 1982. години; 

Друштвени договор о основама политике пореза 
у Социјалистичко^ Републици Србији за 1982. го-
дину; 

Методолошко упутство о начину исказивања 
података о кретању висине средстава за опште 
друштвене потребе и начину повраћаја средстава 
остварених изнад договорених износа за 1982. го-
дину; 

Методолошко упутство о начину исказивања 
података о кретању висине средстава за заједничке 
потребе и начину повраћаја средстава остварених 
изнад дотворених износа у 1982. години; 

Правилник о инвалидским комисијама и о пос-
тупку вештачења о инвалидности и преосталој спо-
собности за рад; 

Уговор о изменама и допунама Уговора о спро-
вођењу пензијског и инвалидског осигурања филм-
ских и телевизијских радника. 

Во број 7 од 6 февруари 1982 година објавува: 

Одлуку о обнови премера и катастра земљишта 
на територији општине Зајечар; 

Одлуку о образовању Стручне комисије за пре-
глед општих шумско-привредних основа; 

Одлуку о изменама и допунама пословника Из-
вршног већа Скупштине СР Србије; 

Одлуку о одређивању банке код које ће основ-
не организације удруженог рада вршити уплату 
дела средстава намењених за удруживање ради бр-
жег развоја привредно недовољно развијених ре-
публика и покрајина; 

Решење о давању средстава на име учешћа за 
унапређење расног састава стоке и за мере селек-
ције, унапређење производње семена и садног ма-
теријала и за даљи развој материјално базе науч-
них организација удруженог рада; 

Решење о утврђивању да су одређене основне 
организације удруженог рада, обвезници пореза из 
дохотка, које су претрпеле директне штете од еле-

ментарних и других већих непогода, испуниле ус-
лове за ослобађање од ^ГГаћања пореза из дохотка 
организација удруженог рада; 

Решење о постављењу саветника председника 
Републичког комитета за међународну економску 
сарадњу; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о начину утврђивања основице пореза из дохотка и 
начину обрачунавања и уплаћивања пореза из до-
хотка организација удруженог рада и из личног 
дохотка радника; 

Решење о утврђивању да су испуњени прописа-
ни услови за почетак рада III разреда усмереног 
образовања и васпитања Музичке школе „Стеван 
Мокрањац" у Краљеву; 

Упутство о начину обрачунавања и уплате 
средстава која се удружују за изградњу електро-
енергетских објеката. 

Закон о измени и допуни Закона о посебном по-
резу на промет производа и услуга и утврђивању и 
наплати пореза на промет; 

Закон о изменама и допунама Закона о водама; 
Закон о изменама и допунама Закона о радним 

односима; 
Закон о изменама и допунама Закона о држав-

ној управи; 
Закон о изменама и допунама Закона о уговор-

ним организацијама удруженог рада; 
Закон о стицању сусвојина на становима који-

ма располаже Социјалистичка Република Србија; 
Закон о изменама и допунама Закона о судови-

ма удруженог рада; 
Закон о изменама и допунама Закона о заштити 

цивилних инвалида рата; 
Закон о изменама и допунама Закона о инва-

лид ском додатку и другим правима војних инва-
лида; ( 

Закон о изменама и допунама Закона о самоуп-
р а в н а ! интересним заједницама становања; 

Закон о давању бенефициране камате у речном 
саобраћају; 

Закон о давању бенефициране камате у ваз -
душном саобраћају; 

Закон о компензацији дела цене угл»а рудници-
ма угл»а са јамским копом у 1982. години; 

Закон о коришћењу средстава обезбеђених за 
учешће Републике у подстицању развоја геолош-
ких истраживања у периоду од 1981. до 1985. го-
дине; 

Закон о изменама и допунама Закона о запош-
љавању; 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном 
правобранил аштву; 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном 
тужилаштву; 

Закон о изменама и допунама Закона о редов-
ним судовима; 

Привремену одлуку о мерилима за распоређи-
вање чистог дохотка у 1982. години у области науке 
СР Србије без САП. 

Во број 9 од 20 февруари 1982 година објавува: 

Елементе које могу да користе радници основ-
них организација удруженог рада у складу са од-
редбама својих самоуправних аката при распоређи-
вању чистог дохотка за 1982. годину. 
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Во број 12 од 6 март 1982 година објавува: 

Закон о шумама (пречишћени текст). 

Во број 13 од 13 март 1982 година објавува: 

Договор о начину утврђивања висине и поделе 
доприноса, односно накнаде за извађени песак, 
шљунак и камен и о другим питањима од значаја 
за издавање сагласности за вађење песка, шљунка 
и камена из водотока Дрине на делу који чини 
границу између СР Србије и СР Босне и Херцего-
в к е ; 

Одлуку о валоризација износа до кога се обра-
чунава антиципативна камата на кредите за откуп 
пољопривредног земљдшгга; 

Правилник о начину спровођења контроле 
здравственог стања приплодних запата и грла и 
мушких приплодних грла која се користе за при-
родно и вештачко осеменување; 

Износе чистог просечног месечног личног дохот-
ка радника исплаћеног у 1981. години; 

Правилник о индикацијама, начину и поступку 
упућивања корисника з д р а в с т в е н заштите у ста-
ц и о н а р а здравствено организације за специјализо-
вану рехабилитацију; 

Упутство о начину вођења и коришћења еви-
денција и образаца4 за остваривање з д р а в с т в е н 
заштите; 

Во број 14 од 15 март 1982 година објавува: 

Закон о изменама и допунама Закона о избор-
ним јединицама за избор делегата у Скупштину Со-
цијалистичке Републике Србије; 

Закон о изменама и допунама Закона о избору 
и опозиву делегата у Скупштину Социјалистичко 
Републике Србије; 

Закон о изменама Закона о обезбеђивању дела 
средстава за измирење обавеза Социјалистичке Ре-
публике Србије у отклањању последица земл>отреса 
у Социјалистичкој Републици Црној Гори. 

Во број 15 од 20 март 1982 година објавува: 

Закон о измени Закона о посебном порезу на 
доходак организација удруженог рада за интервен-
ције СР Србије у привреди у периоду од 1977. до 
1980. године; 

Закон о коришћењу средстава обезбеђених за 
компензацију дела цене превоза у речном путнич-
ком саобраћају у 1982. години; 

Закон о коришћењу средстава обезбеђених за 
учешће Републике у подстицању развоја рудника 
обојених метала у периоду од 1981. до 1985. године; 

Закон о висини аконтације личних доходака у 
основним организацијама удруженог рада које ис-
кажу непокривени губитак у пословању; 

Закон о допуни Закона о преношењу средстава, 
права и обавеза СР Србије по основу инвестиција у 
привреди на самоуправно удружену привреду; 

Закон о усмеравању дела средстава штедње 
становништва код банака у 1982. години; 

Закон о изменам и допунама Закона о оствари-
вању друштвених интереса у области комуналних 
делатности; 

Закон о изменама и допунама Закона о Нацио-
налном парку Тара; 

Закон о самоуправна! судовима; 
Закон о изменама и допунама Закона о заштити 

од пожара; 
Закон о изменама и допунама Закона о саобра-

ћ а ј ној инспекцији; 
Друштвени договор о развоју друштвеног сис-

тема информисања у СР Србији и планским актив-
ностима за период од 1981. до 1985. године; 

Одлуку о утврђивању обима и распореду деви-
за и права на куповину девиза на девизном тржиш-
ту за потребе Републике и других друштвено-по-
л п т и ч ј и х заједница у Републици за 1982. годину. 

Во број 16 од 27 март 1982 година објавува: 

Програм радова на комасацији земл*ишта за 
1982. годину; 

Упутство за праћење примене с а м о у п р а в н а оп-
штих аката о распоређивању чистог дохотка и рас-
подели средстава за личне дохотке и за заједничку 
потрошњу; 

Правилник о мерама за учешће у радиј ационо-
-хемијско-биолошкој заштити научноистраживач-
ких институција, лабораторија, хидрометеоролошке 
службе и других стручних организација удруженог 
рада и органа који располажу одговарајућим сред-
ствима и стручним кадровима; . 

Споразум о ценама услуга организација удру-
женог рада за васпитно запуштену децу и омлади-
ну и децу и омладину ометену у развоју у 1982. го-
дини; 

Споразум о ценама услуга организација удру-
женог рада за заштиту деце лишене родитељског 
старања за 1982. годину; 

Споразум о ценама услуга организација удру-
женог рада за заштиту старих лица и пензионера 
за 1982. годину; 

Самоуправни споразум о основама плана Репуб-
личке самоуправне интересне заједнице за геолош-
ка истраживања за период 1981—1985. године. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

654. Закон за амнестија — — — — — 1409 
655. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-

нието на СФРЈ по повод разгледувањето 
на основните финансиски резултати од 
работењето на основните организации на 
здружен труд во првото полугодие на 
1982 година и усогласувањето на лични-
те доходи со резултатите на трудот — 1410 

656. Изјава на Собранието на Социј а листич-
ка Федеративна Република Југославија 1411 

657. Одлука за износот на дневниците на де-
легатите во Собранието на СФРЈ и на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ — — — — 1412 

658. Уредба за задолжителниот рок во кој 
организациите на здружен труд што ко-
ристат услуги за превоз на стоки со ж е -
лезница се должни да вршат истовар 
односно натовар на стоките — — — 1413 

Одликувања — — — — — — — — — 141з 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиК. — Печати Београдски издавачко-графички завод, БелвдаДгЈЗулевар војводе 
Мишима бр* 17. 


