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403. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-

вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), во спогодба 
со сојузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ ЧНА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена н^ даночните 

стапки и за начинот на водење евиденција, пресме-
тување и плаќање на данокот на промет на про-
изводи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/80, 
38/80, 17/81 и 31/81) во член 5 по став 4 се додава 
^ов став 5, кој гласи: 

„Во прометот на чакал, песок, камен и ел., што 
го вршат организациите на здружен труд, во даноч-
ната основица, во смисла на член 16 од Законот, се 
засметуваат и сите трошоци што продавачот му ги 
засметал на купувачот-краен потрошувач, како и 
придонесите, таксите и надоместите што продавачот 
ги плаќа (на пример, такса за право на вадење на 
тие производи, воден придонес, надомести за ко-
ристење на регионални, магистрални, односно ло-
кални патишта, и др.), без оглед на тоа дали се 
вклучени во продажната цена на производот или 
се искажуваат во фактурата за продажбата. Тро-
шоците за транспорт и другите трошоци што се 
искажани во посебна фактура, согласно со став 5 
на член 16 од Законот, не влегуваат во даночната 
основица." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 2 
Во член 12 став 4, во првата реченица, зборо-

вите: „во која е вклучен основниот данок на про-
мет на производи," се бришат. Втората, реченица 
се менува и гласи: „На таа даночна основица се 
применува пропишаната даночна стапка на основ-
ниот, односно на посебниот данок на промет." 

Во ст. 6 и 7 по зборовите: „на новиот, производ" 
се става точка, а зборовите: „во која е вклучен 
основниот данок на промет на производи." се бри-
шат. 

Во став 10 зборовите: „во која не е вклучен да-
нокот на промет на производи" се бришат. 

Став 12 се менува и гласи: 
„Одредбите од овој член се однесуваат на да-

ночните олесненија во врска со основниот данок 
на промет на производи и со посебниот данок на 
промет на производи." 

Член 3 
Во член 15 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„Корисник на општествени средства кој прире-

дува игри на среќа во кои како добивки на до-
битниците им се даваат производи од потрајна 
употребна вредност и др., може тие производи да 
ги набавува за тие цели само со плаќање на основ-
ниот и на посебниот данок на промет на производи. 
Цо исклучок, ако корисникот на општествени сред-
ства набавува производи без плаќање на основниот 
и на посебниот данок на промет, на дадените про-
изводи плаќа основен и посебен данок на промет. 
Основниот и посебниот данок на промет се пресме-
тува на даночната основица што ја сочинува це-
ната по која тие производи би можеле да му се 
продадат на крајниот потрошувач.". 

Член 4 
Во член 17 став 2 во втората реченица ^боро-

вите: „се пресметува," . се заменуваат со зборовите: 
„во смисла на овој правилник се смета како кусок 
на производите од член 18 на овој правилник на кој 
се пресметува,". 

Член 5 
Во член 18 став 1 се менува и гласи: 
„Исчезнување, уништување и ел. на производите 

наменети за продажба, што настанале поради деј-
ство на виша сила, а се ставени врз товар на одго-
ворното лице на даночниот 'обврзник или друго 
лице, за кои е пропишано плаќање данок на про-
мет на производи, се сметаат, во смисла на овој 
правилник, како кусок на производи на кој се прес-
метува и се плаќа основен данок на промет на про-
изводи и посебен данок на промет на производи.". 

Член 6 
Во член 19 став 1 се менува и гласи: 
„'На вредноста на калото, растурот, кршот или 

расипувањето што не настанало поради дејство на 
виша сила, а кој го преминува дозволениот обем 
предвиде^ со самоуправниот општ акт, што е утвр-' 
ден на производите што не се наменети за продажба 
и што се набавени со даночно ослободување, одно-
сно со даночно олеснение (на пример, репродукцио-
нен материјал и опрема) — даночниот обврзник 
пресметува и плаќа основен данок на промет на 
производи.". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Калото, растурот, кршот или расипувањето од 

став 1 на овој член, како и исчезнувањето, уништу-
вање и ел. на производите од тој став што не 
настанале поради дејство нџ виша сила и кои-се 
ставени врз товар на одговорното лице на даночниот 
обврзник или на друго лице, се сметаат, во смисла 
на овој правилник, како кусок на производи на кој 
се пресметува и се плаќа и основен данок на промет 
на производи и посебен данок на промет на про-
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изводи. Обврската за пресметување на данокот на 
промет на производи настанува во моментот на 
пописот, а обврската за плаќање на тие даноци во 
рок од 10 дена од денот на донесувањето одлука 
на надлежниот орган за утврдување на тој кусок, 

најдоцна во рок од 10 дена од денот кога органот 
на управувањето бил должен според самоуправната 
спогодба да го разгледува елаборатот за пописот.". 

Во став 6 зборовите: „на таа вредност се прес-
метува и се плаќа и основниот и посебниот данок 
на промет на производи во рокот од стар 5 на овој 
член" се заменуваат со зборовите: „таквиот отпис се 
смета во смисла на овој правилник како отпис на 
кусокот на производи што не настанал поради деј-
ство на виша сила, на кој се пресметува и се плаќа 
и основниот данок на промет на производи и по-
себниот данок на производи во рокот од став 5 на 
овој член". 

Член 7 
Во член 20 став 8 во точка 8 на крајот точката 

и запирката се заменуваат со точка и потоа се до-
дава нов став, кој гласи: 

„Како изработки од дрво на чиј промет се пла-
ќа основниот данок на промет на производи според 
тар. број 1 од Тарифата, се подразбираат и след-* 
ниве производи од дрво: ламперии, половници, сред-
ници, самици, кладарки, блистачи, бочници, даги, 
листови, фризи, летви, греди, гредички, прагови, 
стапови, клинови, клинци, сервони, тестони, таво-
лети, штици, платици, четвртки, 1 получетвртки, 
цилиндрични дагички, фурнири, амбалажа, колар-
ски изработки, кутии, калапи, послужовници, ков-
чези и ел., алат, виолина, виола, чело, бас, бисер-
н и ^ , гитара и др^ги ^музички инструменти од дрво, 
чамци, скали, плетарски производи (освен мебел) 
и др.;'". 

Член 8 
Во член 21 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„Како индустриски печки во смисла на став 2 

точка С од тар. број 2 на Тарифата, се подразби-
раат печките од следниве подгрупи на Номенклату-
рата на основните средства: 471-Куполни печки; 
472-Јамебти печки (за цемент, за вар, за топење 
на легури од метал и др.); 473-Шахтни печки, обич-
ни и жакетни; 474-Коморни печки (за шамотни и 
огноотпорни производи, за керамички производи, за 
загревање на метал, за жарење на цевки и профили 
од обоени метали, за топење на обоени метали, за 
узревање на суперфосфат и др.); 475-Ротациони 
печки (за индустрија на неметали, за големохемиска 
индустрија, за обоена металургија и др.); 476-Ре-
тортни печки (шаржни, оксидациони, дестилациони 
и др.); 477-Печки за термохемиски процеси (вакуум-
ски, за жарење, за загревање и калење, за ковање 
и пресување, за цементирање, за облагородување и 
др.); 478-Други печки (ковачки, за топење на метал, 
за греење на трупци, за сушење, тунелски, калци-
нирани, за изгорување и др.)" 

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 7 до 10. 

Член 9 
Во член 28 по став 6 се додава нов став 7, кој 

гласи: 
„Ако производителот, односно увозникот, пу-

шта во промет како посебен производ мешаница 
на мелено кафе и кавовина или друг сличен про-
извод, е должен на пакувањето посебно да ја. озна-
чи вредноста на меленото кафе, а посебно вредноста 
на кавовината или на друг сличен производ, а 
истото тоа е должен да го искаже и во' фактурата 

според која извршил продажба на така изработе-
ниот производ на трговска организација на здружен 
труд. Таа трговска организација е должна при про-
дажбата на крајниот потрошувач на вредноста на 
меленото кафе да го пресмета основниот данок на 
промет на производи по стапката по која се плаќа 
данок на прометот на кафе, а на вредноста на дру-
гиот производ во мешаницата по стапката по која 
се плаќа данок на прометот на тој производ, одно-
сно без пресметување на данокот ако на прометот 
на тој производ е воведено даночно ослободување. 
Ако производителот, односно увозникот, не постапи 
во смисла на овој став, во фактурата се искажува 
вкупната вредност на продадениот производ која 
претставува основица на која купувачот — тргов-
ската организација на здружен труд го пресметува 
основниот данок на промет на производи со при-
мена на стапката по која се плаќа данокот на про-
метот на кафе. Ако продажба на тој производ се 
врши на крајните потрошувачи од став 6 на овој 
член, Производителот, односно увозникот е должен 
сам да го пресмета основниот. данок на промет на 
производи на начинот определен во овој став.". 

Член 10 
Во член 30 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои 

гласат: 
„Како мебел од точка 4 на тар. број 11 од Та-

рифата се подразбираат и: ормани, плакари, кре-
вети, психи, каучи, отомани, легла, маси, столови, 
клупи, столови со наслон, фотелји, полуфотелји, кре-
денцу витрини, тезги, пултови, карциши, преградни 
стени, дрвено обложување на ѕидови и тавани, ча-
дори за сонце, закачалки за облека и сл.; катедри, 
подиуми, комплетен собен мебел и др. — без оглед 
на тоа од кој материјал се изработени. 

На продажбата на моторни велосипеди од точка 
13 на тар. број 11 од Тарифата продавачот го прес-
метува и го плаќа основниот данок на промет на 
производи и посебниот данок на промет на про-
изводи според местото на продажбата, а копија од 
фактурата за продажбата доставува без одлагање 
до општинскиот орган за работи на приходите над-
лежен според живеалиштето, односно седиштето 
на купувачот.". 

Досегашните ст. 1 до 6 стануваат .ст. 3 до 8. 

Член 11 
Во член 37 став 5 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „За вршење на градежна 
дејност во смисла на овој правилник преку реги-
стриран, градежен погон, односно градежна работна 
единица, тие организации мораат, согласно со за-
кон, да ги исполнуваат и условите и да постапу-
ваат според одредбите на ст. 2 до 4 од член 41 на 
овој правилник." 

Член 12 
Во член 39 став 4 во седмиот ред одоздола збо-

ровите: „изработка и монтажа на градежна стола-
рија" се бришат. 

Член 13 
Во член 41 став 2 се манува и гласи: 
„Градежниот погон, односно градежната работ-

на единица од член 6 став 3 на Законот што се 
регистрирани и што имаат потребен кадар со соод-
ветна стручна подготовка, а кои се во составот на 
градежна занаетчиска или друга задруга која спо-
ред прописите не се смета како основна организа-
ција на здружен труд која градежните и градежно-
занаетчиските работи ги врши и преку самостојни 
занаетчии кои се членови само на таа задруга, 
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може градежен репродукционен материјал за вр-
шење на тие работи да набавува без плаќање данок 
на промет на производи и да им го дава (но не и 
продава или на друг начин отуѓува) на самостој-
ните занаетчии — свои членови преку кои ги врши 
тие работи — под усл01вите од став 1 на овој член. 
Задругата е должна за набавката, движењето и 
потрошокот на тој материјал да ги води пропиша-
ните евиденции (член 10 став 2 на Законот). Гра-
дежно-занаетчиска или друга задруга која според 
прописите не се смета како основна организација 
на здружен труд која нема регистриран погон или 
единица од овој став, може да набавува градежни 
и други репродукциони материјали само заради 
продажба, а врз основа на7 писмена изјава во сми-
сла на член 6 став 1 точка 1 од Законот, без пла-
ќање данок на промет на производи. Така набаве-
ните производи може да им ги дава на самостој-
ните занаетчии, па и на членовите на задругата, 
за изведување на работи, изработка на производи 
и др., што ќе ги вградува во градежни објекти, 
само со пресметување и плаќање и на основниот и 
на посебниот данок на промет на производи. За 
користење на повластицата од овој став градеж-
ната занаетчиска или друга задруга што според 
прописите се смета како основна организација на 
здружен труд, а која врши исклучително градежна 
дејност од член 37 став 2 на овој правилник, не 
мора да има регистриран градежен погон, односно 
градежна работна единица од член 6 став 3 на За -
конот, но мора да има потребен кадар со соодветна 
стручна подготовка за надзор и вршење на тие гра-
дежни работи.". 

Член 14 
Во член 54 став 4 по зборовите: „електронски 

калкулатори," се додаваат зборовите: „ученички 
торбички за на рамо". 

Во став 5 точка 33) зборовите: „од 400 m3" се 
заменуваат со зборовите: „до 400 т 3 " . 

Во став 9 по зборовите: „апарати за подобру-
вање на слухот," се додаваат зборовите: „биоелек-
тротерапеутски апарати,". 

Во став 12 зборовите: „на начинот определен 
во член 37 точка 5 став 1 на Законот", се замену-
ваат со зборовите: „транзитно или од стовариште 
во кое производите не се водат по цени со вклучени 
даноци, и тоа исклучително за непосредна потро-
шувачка на странско дипломатско и конзуларно 
претставништво .односно за непосредна лична по-
трошувачка на странски дипломатски персонал и 
на конзуларни функционери,". 

Во став 17 на крајот са додава текстот, кој 
гласи: „Трговската организација на здружен труд 
која продава производи во повратна амбалажа на 
вредноста на таквата продадена амбалажа што по-
себно ја наплатува од купувачот го пресметува 
пропишаниот основен, данок на промет на произ-
води и посебниот данок на промет на производи. 
Кога таа трговска организација откупува^ од ку-
пувачите празна повратна амбалажа што ќе му ја 
испорача на производителот чии производи се 
продаваат во таа амбалажа, не му пресметува ниту 
при откупот а ниту при испораката на таа амба-
лажа на производителот данок на промет на про-
изводи. На вредноста на повратната амбалажа што 
недостига што на таа трговска организација и ја 
фактурира производителот — данок не се плаќа 
ако во тој промет се исполнети условите од член 6 
став 1 точка 1 на Законот. На повратната амбалажа 
што недостига или на друга амбалажа која го пре-
минува обемот дозволен со самоуправниот општ акт 
на таа трговска организација, се применуваат 
соодветните одредби на член 19 од овој правилник." 

По став 20 се додава нов став 21, кој гласи: 

„Како,производи од член 36 став 1 точка 35 на 
Законот се подразбираат медалјони, златници, сре-
бреници, плакети, приврзоци и ел.; а не се сметаат 
другите производи без оглед на тоа од кој мате-
ријал се изработени кои, по правило, се предмети за 
крајна потрошувачка, како на пример, текстилните 
производи, производите од кожа, козметичките и 
парфимериските производи и други производи од 
тар. бр. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на Тарифата, 
па и кога се снабдени со амблеми и слични ознаки 
на определен јубилеј, настац, натпреварување и др. 
од таа точка." 

Досегашниот став 21 станува став 22. 
Во досегашниот став 22, кој станува став 23, 

точка 1 се менува и гласи: 
„1) да набавува патнички автомобили од до-

машно производство (тар. број 6 ,став 1 од Тарифата) 
со вредност, без данокот на промет, до 200.000 ди-
нари. На патничките автомобили од домашно про-
изводство чија вредност е поголема од 200.000, ди-
нари, како и на патничките автомобили од став 2 
на тар. број 6 од Тарифата што ги набавуваат 
инвалидните лица, се плаќа основен данок на про-
мет на производи и посебен данок на промет на 
Цроизводи во износите во кои се плаќаат кога тие 

»производи им се продаваат на други граѓани;". 
Во точка 2) зборовите: „или од увоз" се бришат. 
Точка 3) се менува и гласи: 
„3) на продавачот да му поднесат писмен наод 

и мислење од надлежната инвалидска комисија за 
утврдување на едно од следните загубувања или 
оштетувања на долните екстремитети, односно кар-
лицата поради кои настапило трајно телесно оште-
тување од најмалку 8Q%: потполна моторна фате-
ност на едната страна на телото, параплегија, три-
плегија и квадриплегија; потполна моторна фате-
ност на обете нозе; делумна моторна фатеност на 
обете нозе; оштетување на лумбосакралниот плек-
сус; дистрофија на мускулите, слинална атрофија 
на мускулите, полимиозити и дерматомиозити, како 
и други претежно мускулни заболувања со фате-
ност на долните екстремитети; загубување на нога 
во колкот; загубување на нога во ниво на натко-
леницата со чкунка пократка од 12 cm мерено од 
грлемиот трохантер; загубување на нога во ниво 
на натколеницата со вкочанетост или со контрак-
тура на зглобот на колкот во неповолна положба; 
загубување на ногћ во ниво на натколеницата со 
непогодна чкунка за протеза; загубување на обете 
нозе во ниво на натколеницата, со функционално 
исправна чкунка и со зглоб на колкот; загубување 
на обете нозе во коленото со непогодна чкунка за 
протеза или со функционално неисправен зглс*> на 
колкот; загубување на обете нозе во коленото со 
функционално исправна чкунка и со зглоб на кол-
кот; загубување на обете нозе во ниво на потколе-
ницата, со вкочанетост или со контрактура на згло-
бот на коленото или на колкот во неповолна по-
ложба; загубување на обете нозе во ниво на потко-
леницата со непогодна чкунка или со чкунка по-
кратка од 8 cm; загубување на обете потколеници, 
со непогодни чкунки за протези; загубување на 
обете нозе во ниво на потколеиицата, со функцио-
нално исправна чкунка, со зглобови на колкот и 
коленото; загубувале на обете нозе во ниво на ста-
палото (Pirogoff, или Chopart, или Ѕзтое) со непо-
годни чкунки, загубување на обете нозе во ниво на 
стапалото (Pirogoff, или Ѕуте , или Chopart), со 
функционално исправни чкунки; загубување на 
обете нозе во ниво на стапалото (exarticulatio, 
t a r s o m e t a t a r s a l sec. Lisfranc) со непогодни чкунки; 
вкочанетост на зглобовите на обата колка во по-
волна положба (во флексија од 170 до 160 степени, 
абудкција или а дукција до 10 степени и во неу-
трална положба на ротациј а); вкочанетост на згло— 
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бовите на обата колка во неповолна положба; орга-
ниченост на подвижноста на зглобовите на обата 
колка (потешки конткрактури од разни етиологии, 
како и состојби по артропластика); песудоатроза на 
фемурот на обете нозе; вкочанетост на зглобовите 
на обете колена во неповолна положба (под агол 
од најмалку 150 до 120 степени за обете колена); 
јако разглавени зглобови па обете колена со неоп-
ходно носење на апарат; псеудоартроза иа потко-
леницата (на тибијата или обете коски); лошо за-
раснато кршење на потколеницата на обете нозе, 
со деформација на стапа лата, атрофија на муску-
лите или со оток; апсолутно скратување на нозете 
преку 7 cm; вкочанетост на обете стапала во непо-
волна положба; деформација на стапа лата на обете 
нозе или последица од кршење на мелеолоТ, летната 
коска, тарзалните и мататарза дните коски; хрони-
чен остеомиелитис на нозете со фистули или со 
функционални пречки; потполна неупотребливост 
на нозете настаната од други причини. 

Даночното ослободување од член 36 став 1 точка 
39 не може да се оствари ако од издавањето на 
писмениот наод и мислењето на надлежната инва-
лидска комисија поминало повеќе од шест месеци." 

Досегашниот став 23, кој станува став 24, се 
менува и гласи: 

„Продавачот е должен во фактурата да го внесе 
бројот и датумот на писмениот наод и мислењето 
на надлежната комисија.". 

Досегашниот став 24, кој станува став 25, се ме-
нува и гласи: 

„Купувачот — инвалидног лице, е должен да 
поднесе до надлежниот орган за приходи на општи-
ната фактура за купувањето, која мора да ги 
содржи сите наведени податоци, заедно со писме-
ниот наод и мислењето на надлежната комисија. 
Надлежниот орган за приходи, го потврдува на 
фактурата ослободувањето од плаќање данок на 
промет на производи, ако за тоа се исполнети сите 
пропишани услови, или утврдува обврска за купу-
вачот да плати данок на промет на производи ако 
набавува патнички автомобил чија вредност е по-
голема од 200.000 динари.". 

По став 24. кој станува став 25, се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Инвалидног лице од член 36 став 1 точка 39 
на Законот кое има преку^18 години живот може 
да оствари право на даночно ослободување од Таа 
точка кога определен патнички автомобил од до-
машно производство набавува исклучително за свој 
личен превоз, само под следниве услови: 

1) да е способно да управува со тој автомобил, 
да има соодветна возачна дозвола и лично да упра-
вува со тој автомобил, или 

2) ако пе може да има возачка дозвола, според 
прописите да остварило право на нега и помош од 
друго лице кое мора да има соодветна возачка 
дозвола и кое ќе управува со тој автомобил исклу-
чително за превезување на тоа инвалидно лице. 
Во возачката дозвола на таквото лице органот над-
лежен за издавање дозвола ќе го внесе податокот 
дека тоа лице е овластено да управува со автомо-
билот на инвалидног лице исклучително заради 
негов превоз. Секое користење на автомобилот што 
го набавило инвалидно лице кое има возачка до-
звола, од страна на кое и да е друго лице и за 
кои и да е цели, освен кога со него се превезува и 
тоа инвалидно лице, се смета како давање на тој 
автомобил на д р у г о лице на употреба во смисла 
н^ став 1 точка 39 член 36 од Законот. Како 
такво давање на употреба се смета и секое кори-
стење на тој автомобил за кои и да е цели од стра-
на на лицето кое според прописите му дава нега и 
помош на инвалид ното лице кое самото не може 
да има возачка /Јозвола, освен кога со тој автомо-
бил го превезува тоа инвалидно липе. Контрола 

на наменското користење на тие автомобили вршат 
надлежните општински органи. 

Воен инвалид од прва група на кој според член 
60 од Законот за воените инвалиди и член 69 од 
Законот за основните права на воените инвалиди 
и на семејствата на паднатите борци, му се дава 
бесплатно на употреба моторно возило, нема право 
на даночното олеснување од член 36 став 1 точка 
39 на Законот.". 

По став 25, кој станува став 28, се додава нов 
став, кој гласи: 

„Како градежни изолациони материјали, изра-
ботени од минерални материјали, стаклена волна 
и синтетички материјали од член 36 став 1 точка 43 
на Законот, се 'сметаат материјалите и изработките 
приготвени за градежништвото од тар. бр. 39.01, 
39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 68.07, 68.13 и 70.20 на Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78).". 

Досегашните ст. 28 и 27 стануваат ст. 30 и 31. 

Член 15 
По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи: 
„Сметката од член 23 став 7 на Законот мора 

да содржи: реден број, место и датум на издавање-
то, вид (назив) на продадениот производ, односно 
извршената услуга, единица мера, цена по единица 
мера, вкупна цена на продадените производи, од-
носно на извршената услуга, потпис и печат на 
издавачот на сметката. Сметката ја издава поедине-
цот од член 23 на Законот за секој поединечно ос-
тварен промет на производи, односно за секоја пое-
динечно извршена услуга во два примерот* од 
кои оригиналот му го предава на купувачот, од-
носно корисникот, а копијата ја одлага како книго-
водствена даночна исправа. 

Патниот налог од член 23 став 9 на Законот 
мора да содржи: реден број, место и датум на изда-
вањето, име и презиме (назив) на корисникот на 
превозот, место од кое се врши превозот, место до 
кое се врши превозот, далечина во километри, вид 
на товарот и количина, цена по еден километар 
на превозот, вкупна цена на превозот, потпис и 
печат на превозникот.". 

4 Члец 16 
Во член 63 став 3 во деветтиот ред одоздола по 

зборовите: „на име на таа аконтација ЕО рок од 
10" се додава запирка и зборовите: „односно 5". 

Член 17 
Во член 64 став 3 во втората реченица зборо-

вите: „заедно со уплатата на првата редовна акон-
тација за првите 15 дена во наредниот период:" се 
заменуваат со зборовите: „во рок од 20 дена од 
денот на истекот на тој период.". 

Член 18 
Ео член 68а во првата реченица зборовите: „со 

решение ќе му наложи на тој даночен обврзник" 
се заменуваат со зборовите: „ќе преземе мерки да-
ночниот обврзник," а зборовите: „во кој е ,*.сне-
сено решението" — со зборовите: „во кој е презе-
мена таа мерка". 

Член 19 
Во член 80 став 2 во точка 9 се додава нова 

реченица, која гласи: „Даночниот обврзник не е 
должен во смисла на оваа точка да доставува по-
датоци за оние деловни единици во кои прометот 
се врши исклучително според член 37 точка 5 од 
Законот." 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Даночниот обврзник кој врши промет на. про-

изводи од член бб на овој правилник, а кој не ќе 
постапи според точка 9 на став 2 од овој член, е 
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должен во текот на годината да врши пресмету-
вање и плаќање на аконтациите на данокот на 
промет на производи на начинот определен во 
член 24 став 6 на Законот и да составува и подне-
сува месечни пресметки на тие аконтации.". 

Член 20 
Одредбите од. член 15 на озој правилник ќе 

се применуваат од 1 јули 1982 година. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „„Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5-5224/1 
4 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, с.р. 

404. 
Врз основа па член 14 став 2 -од Законот за ца-

ринската служба („Службен лист иа СФРЈ", бр. 
56/80), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКбт НА РА-
БОТАТА ПА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ЛИПИ-

ДА ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА 

1. Царинската испостава Липица при Царинар-
ницата Сежана почнува со работа на 5 јуни 1982 
година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од делот ка објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 435G/1 
27 мај 1982 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа за царини, 

Ненад Мирковиќ, е. р. 

405. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МОДУ-

ЛАРНА КООРДИНАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за модуларна координација, што ги 
имаат следните називу и ознаки: 

1) Модуларна координација. Ос-
новен модул — — — — — — 

2) Модуларна координација. По-
стапка и начин на определување на 
големината — — — — — — 

3) Модуларна координација. Ди-
мензионирање на градежните еле-
менти со компонибилни мери km, 
cm, mm — — — — — — — .— 

4) Модуларна координација. По-
мошни линии на хоризонтални моду-
ларни мери — — — — — — — 

5) Споеви во градењето. Основни 
барања за проектирање — — — 

6) Споеви во градењето. Општа 
контролна листа на функциите на 
споевите — — — — — — — 

7) Високоградба-модуларна коор-
динација. Скали и отвори на скали. 
Координирани^! мери — — — — 

8) Модуларна координација. Над-
ворешни и внатрешни врати. Коорди-
нирачки големини — — — — — 

Член 2 
Југословенските, стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилнику а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на модуларната координација од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-3830/1 
9 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

406. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АРХИ-

ТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за архитектонско-градежни црте-
ж и што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Архитектонско-градежни црте-
жи. Прикажување на цртежот. Раз-
мери — — — — — — _ — j u s U.A0.004 

2) Архитектонско-градежни црте-
жи. Помошни линии — — — — JUS U.A0.015 

4) Архитектонско-градежни црте-
жи. Прикажување на површините врз 
пресеците и погледите. Општи прин-
ципи — ^ —. — —. — — __ j U S U.A0.016 

4) Технички цртежи. Општо при-
фатена употреба на буквите — — JUS U.A0.019 

JUS U.A9.001 

JUS U.A9.002 

JUS U.A9.003 

JUS U.A9.007 

JUS U.A9.017 

JUS U.A9.018 

JUS U.A9.031 

JUS U.A9.042 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат. трз архитектонско-градежните цртежи од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во buna по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-3837/1 
9 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

407. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОТИВ-

ЕКСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува' југословен-

скиот стандард за противексплозиска заштита, го 
има следниот назив и ознака: 

Противексплозиска заштита. Б а -
рања за електрични инсталации и 
уреди во простории загрозени од 
експлозивна атмосфера (освен руд-
ници) — — — — — — — —JUS N.S8.090 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел на овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на противекеплозиска заштита од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 50-6761/1 
22 април 1982 година 

Белград 

408. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ НА 

ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето вр сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните .називи и. ознаки: 

1) Никотинол — — — — — JUS НЛ35.011 
2) „Куприкарб" (бакарен карбо-

нат, базен) — — — — — — — JUS Н.В5.015 
3) Калциумарсенат — — — — JUS Н.В5.019 
донесени со Решението за донесување на југо-

словенските стандарди за производи на хемиската 
индустрија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). 

Член 2 
Обој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-7088/1 
28 април 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

409. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ И ЗНАЦИ НА 

СИГУРНОСТ 

Во Правилникот за југословенските стандарди 
за бои и знаци на сигурност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/82) член 3 се менува и гласи: 

„Применувањето на југословенските стандарди 
од член 1 на овој правилник не е задолжително," 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 9 јуни 1982 

година. 

Бр. 50-7216/1-82 
4 мај 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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410. 

Брз основа на член 4 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, со согласност на републиките и 
автономиите покраини, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 
ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ' ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини се утврдуваат за 1980 година во 
следните износи: 

— во милиони динари — 

СР Босна и Херцеговина 3.404,4 
СР Македонија 1,470,3 
СР Словенија 4.541,4 
СР Србија надвор од тери-
ториите на социјалистич-
ките автономни покраини 6.366,5 
СР Хрватска 7.185,3 
СР Црна Гора. 581,3 
САП Војводина 2.739,0 
САП Косово 543,3 

ВКУПНО: 26.831,5 

2. Разликата помеѓу годишниот износ на постоја-
ните средства утврдени со оваа одлука и износите 
уплатени на име аконтација на постојаните сред-
ства за 1980 година, ќе ја уплатат републиките и 

автономните покраини во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 317/6-82 
27 април 1982 година 

Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 

развиените републики и автономни покраини 

Директор на Фондот, Претседавач, 
Климе Чорбе, е. р, Велимир Радивоевиќ, е. р. 

411. 
Врз основа на член 19 точка 3 од Законот за 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развоЈ на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 33/76 и 72/81) и член 10 од Законот за 
постојаните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1981 до 1985 година („Службен дист 
на СФРЈ4', бр. 74/80), Собранието на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНА-
ТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат следните износи на годишната 
и месечната аконтација на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот): 

— во илјади динари — 

Републики, односно автономни покраини 

1 2 3 4 

СР- Босна и Херцеговина 5,578.300 2,789.100 232.425 
СР Македонија 2,347 900 1,173.900 97.825 
СР Словенија 6,936.500 3,468.300 289.025 
СР Србија надвор од териториите на социјалисти-
чките автономни покраини 11,641.100 5,820.600 485.050 
СР Хрватска 11,847.600 5,923.800 493.650 
СР Црна Гора 957.500 478.700 33.892 
САП Војводина 4,423.100 2,211.600 184.300 
САП Косово 926.400 463.200 38.600 

' В К У П Н О : 44,658.400 22,329.200 1,860.767 
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2. Согласно со член 1 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: 
Законот) средствата од точка 1 на оваа одлука се 
формираат: 

" 1) 50% по основ на самоуправното здружување 
на трудот и средствата на организациите на здру-
жен труд врз доходовни основи и врз основа на за-
еднички интереси; 

2) 50% по основ на задолжителниот заем што го 
уплатуваат организациите на здружен труд што 
вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: ор-
ганизациите на здружен труд). 

Дел од постојаните средства по основ на само-
управното здружување на трудот и средствата мо-
ж е со договор на одделни републики и автономни 
пзкрашш да се оствари и преку утврдениот проце-
нт, со тоа што делот по основ на задолжителниот 
заем ќе се намали за соодветен износ. 

Согласно со член 5 на Законот ако во текот на 
годината не се склучат самоуправни спогодби за 
здружување на трудот и.средствата во височина на 
обврските утврдени во точка 2 став 1 одредба под 
1 на оваа одлука, републиката односно автономната 
покраина е должна разликата да ја уплати во Фон-
дот во вид на задолжителен заем до крајот на го-
дината. 

3. Средствата по основ на задолжителниот заем, 
согласно со член 7 од Законот, организациите на 
здружен труд ги уплатуваат во еднакви месечни 
аконтации до 25-ти во месецот за претходниот месец. 

4. Ако со месечните аконтации на постојаните 
средства на Фондот го пат на задолжителниот заем 
во текот на годината на територијата на републиг 
ката односно автономната »покраина не се оствари 
износот утврден во точка 2 став 1 одредба под 2 на 
оваа одлука, согласно со член 10 став 3 на Законот, 
средствата во височина на настанатата разлика ги 
обезбедува републиката односно автономната по-
краина. 

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

Бр. 317/3-82 
27 април 1982 година 

Белград 

Собрание на Фондот на Федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-

виените републики и автономии покраини 

Директор на Фондот, Претседавач, 
Климе Чорбе, е. р. Велимир Радивоевиќ, е. р. 

412. 
Врз основа на член 579 од Законот за здруже-

ниот труд. Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Собранието на СР Македонија, Собранието на СР 
Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР 
Хрватска, Собранкето на СР Црна Гора, Собранието 
на САП Војводина, Собранието на САП Косово, Со-
бранието на СИЗ за издавачка и библиотекарска 
дејност на СР Босна и Херцеговина, Собранието на 
Републичката заедница за култура на СР Македо-
нија, Собранието на Заедницата за култура на СР 
Словенија, Собранието на Републичката заедница за 
култура на СР СрбиЈа, Собранието на Републичката 
СИЗ бо областа на културата на СР Хрватска, Со-

бранието на Републичката СИЗ за култура на СР 
Црна Гора>„ Собранието на СИЗ за култура на САП 
Војводина, Собранието на Покраинската СИЗ за кул-
тура на САП Косово, Собранието на Републичката 
заедница за научна работа на СР Босна и Херцего-
вина, Собранието на Заедницата за научни дејности 
на СР Македонија, Собранието на научната заедница 
на СР Словенија, Собранието на Републичката за-
едница за наука ка СР. Србија, Собранието на Ре-
публичката заедница за научна работа на СР Хрват-
ска, Собранието на СИЗ за научна дејност на СР 
Црна Гора, Србранието на СИЗ за научна работа на 
САП Војводина, Собранието на Покраинската заед-
ница за научна работа на САП Косово, Собранието 
на Сојузот на СИЗ за основно образование и воспи-
тување на СР Босна и Херцеговина, Собранието на 
Општата заедница за образование на СР Македони-
ја, Собранието на Републичката заедница за обра-
зование на СР Србија, Собранието на Заедницата за 
насочено образование за .територијата на република 
Србија, Собранието на Републичката СИЗ за воспиту-
вање и основно образование на СР Хрватска, Собра-
нието на Републичката СИЗ за основно образование 
на СР Црна Гора, Собранието на Републичката СИЗ 
за насочено' образование на СР Црна Гора, Собра-
нието на СР13 за насочено образование на САП Вој-
водина, Собранието на СИЗ за општо образование 
на САП Војводина, Собранието на Покраинската 
СИЗ за образование и воспитување на САП Косово, 
Стопанската комора на Југославија, Деловната заед-
ница на издавачите и книжарите на Југославија, 
Сојузот на книжевниците на Југославија, Сојузот на 
друштвата на библиотекарите на Југославија, Заед-
ницата на универзитетите на Југославија, Советот 
на академиите на науките и уметностите во СФРЈ, 
Заедницата на културно-просветните организации 
на Југославија, Сојузната конференција на ССРНЈ, 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА КНИГАТА 
Член 1 

Заради поцелосно остварување на неотугивите 
права на работните луѓе непосредно да одлучуваат 
за развојот на творештвото во областа на културата, 
да се користат со резултатите и достигањата на тоа 
творештво и да придонесуваат з!а неговиот развој, 
учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека е потребно да се утврдат заеднички меркЈ! со 
кои во сите републики и автономни покраини, ќе 
се обезбедуваат поповолни општествено-економски 
услови за унапредување на творењето, издавањето, 
пласманот и користењето на книгите кои, со своите 
идејни, уметничко-естетски, научни и стручни вред-
ности и пораки, одговараат на хуманистички^, кул-
турните, воспитно-образовните и на идејно-полити-
чките цели и потреби на социјалистичкото самоуп-
равно општество во чии рамки ќе се обезбедува 
изедначување на општествената положба на кни-
гата. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземаат 
мерки за да се обезбедат најповолни услови за уна-
предување на дејностите во врска со книгите, што 
се предмет на ОВОЈ општествен договор. 

Член 3 
Во согласност со општествениот интерес за кни-

гата, учесниците на овој општествен договор, вд рам-
ките на своите права и должности, со општествено 
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планирале, самоуправно спогодување и поефикасно 
самоуправно интересно организирање, ќе преземаат 
мерки книгата да стане достапна на најширок круг 
читатели, а особено мерки за: 

1) обезбедување на поповолни економски, опш-
тествено-политички, културни и други услови за ко-
ристење на книгата во образованието, културното 
издигање и стручното усовршување; 

2) унапредување на слободната размена на тру-
дот на сите фактори што учествуваат во создава-
њето, пласманот и користењето на книгата; 

3) поттикнување да се создаваат вредни уметни-
чки, научни и стручни дела и 'обезбедување усло-
ви за наградување на авторот, во согласност со вред-
носта на делото; 

4) ширење на мрежата на библиотеки, подобру-
вање на нивните материјални услови и унапредува-
ње на нивната дејност во населбите, организациите 
на здружен труд и научните, културните и други 
организации; 

5) обезбедување услови и средства, врз основа 
на заемност и солидарност, за набавка и користење 
на поголем број книги во сите народни и школски 
библиотеки, како и во библиотеките -на организа-
циите на здружен труд и месните заедници; 

6) зголемување на бројот на насловите и тира-
жот на книгите од член 1 на овој општествен до-
говор; 

7) создавање на поповолни услови за издавање, 
пласман и користење на книги и други публикации 
за децата и младината кои со својата содржина деј-
ствуваат воспитно и образовно и ја облагородуваат 
младата личност; 

8) подготвување на заеднички изданија чија, 
уметничка, научна и општествено-политичка вред-
ност, е од заеднички интерес и трајно влијание за 
сите народи и народности на Југославија; 

9) поттикнување да се преведуваат, издаваат, 
пласирааат и користат книги од сите области на 
творештвото на јазиците на народите и народнос-
тите на Југославија; 

10) обезбедување на поповолни услови за пласи-
рање на југословенската книга во странство, за 
претставување на меѓународни саеми и изложби и 
за пропаганда на книгата во странство заради афир-
мација на книжевноста на народите и народностите 
на Југославија и на домашната наука; 

11) обезбедување на поповолни услови со еко-
номски, царински и други мерки за увоз на книги 
кои, со своите идејни, општествено-политички, стру-
чни и хуманистички, вредности, го помагаат и по-
ттикнуваат развојот на социјалистичкото самоуправ-
но општество; 

12) усогласување на издавачките планови и 
здружување на трудот и средствата во издавачката 
дејност и графичката индустрија заради што пора-
ционално работење и издавање на книги кои, по 
својата цена, ќе му бидат достапни на секој рабо-
тен човек; 

13) обезбедување на постојани обртни средства 
и поповолни кредити, даночни и други економски 
олеснеше а, заради создавање на поповолни економ-
ски и други услови за издавање и пласман на кни-
гите од член 1 на овој општествен договор, со тоа 
што условите за издавање, пдагмш д д в р и с т е нп, 
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книгите во сите републики и автономни покраини 
да се изедначуваат и усогласуваат. 

Член 4 
Учесниците на обој општествен договор ќе дадат 

иницијатива за самоуправно интересно организи-
рање на организациите на здружен тр^д и на дру-
гите самоуправни организации и заедници во обла-
ста на издавањето, пласманот и користењето на кни-
гите, -заради непосредно поврзување на сите опш-
тествени фактори одговорни за творењето, пласма-
нот и користењето на книгите и заради непосредно-
то влијание на работниците и на другите работни 
луѓе врз политиката во издавачката дејност. 

Член 5 
Заради унапредување на положбата на книгата 

и на издавачката дејност и заради остварување на 
другите цели утврдени со овој општествен' договор, 
учесниците на овој општествен договор поединечно, 
заеднички или со заинтересираните организации на 
здружен труд, со здруженијата и заедниците ќе да-
дат иницијатива за склучување на самоуправни спо-
годби со кои поблиску ќе се уредат: 

1) усогласувањето на издавачките планови и 
преземањето на заеднички акции за издавање на де-
ла во областа на марксистичката и општествено-по-
литичката литература, на капитални дела од умет-
носта, културата и науката, на дела преведени од 
странски јазици и од јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија, како и други значајни дела; 

2) развивањето на деловни односи и соработка и 
здружување на труд и средства, заради пласман на 
книгите; 

3) вклучувањето и одлучувањето за работите на 
издавачката дејност на авторите и на другите ра -
ботни луѓе кои со личен труд самостојно вршат ра-
боти во таа дејност, како и определувањето на кри-
териумите за утврдување на надоместот за нивната 
работа по основ на авторското право и по друг основ; 

4) трајното обезбедување на средства за обнова 
на книжниот фонд и за развој на библиотекарската 
дејност во населби, организации на здружен труд, 
школи од сите степени и други организации и заед-
ници, во согласност со потребите и развојот на опш-
теството; 

5) претставувањето и пропагандата на југосло-
венската книга во странство и нејзиниот извоз; 

6) снабдувањето на странските универзитети на 
кои се изучуваат јазиците на народите и народно-
стите на Југославија, клубовите на југословенските 
работници во странство, школите во кои учат децата 
на југословенските работници на привремена работа 
во странство, информативните и културните центри, 
школите и библиотеките на нашите национални ма-
лцинства во странство, како и позначајните библио-
теки во странство. 

Член б 
Се формира Комисија за следење на спроведува-

њето на Општествениот договор за книгата. 
Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат 

по еден претставник на секој учесник од овој опш-
тествен договор. 

Членовите на Комисијата од став 1 на овој член 
се именуваат на четири години. 
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Член 7 
Комисијата од член 6 на овој општествен до-

говор: 
1) го следи спроведувањето на овој општествен 

договор, го поттикнува подготвувањето и потпишу-
вањето на самоуправни спогодби што се склучуваат 
врз основа на овој општествен договор и го следи 
извршувањето на тие спогодби; 

2) им предлага на учесниците на овој општествен 
договор и на други органи и организации преземање 
на мерки што се потребни за извршувањето на овој 
општествен договор и на самоуправните спогодби, 
склучени врз основа на овој општествен договор; 

3) ги известува учесниците на овој општествен 
договор, како и учесниците на самоуправните спо-
годби од член 5 на овој општествен договор за поја-
вите и проблемите во дејностите во врска со книги-
те, што се предмет на овој општествен договор; 

4) за учесниците на овој општествен договор 
подготвува предлози на мерки за остварување на 
политиката за издавање, пласман и користење на 
книгите, што се предмет на овој општествен договор; 

5) на учесниците на о^ој општествен договор им 
предлага негови измени, односно дополненија; 

6) врши и други работи во согласност со овој 
општествен договор. 

Член 8 
Јлачинот на работата на Комисијата од член 6 

на овој општествен договор се утврдува со делов-
никот што го донесува таа. 

Член 9 
Овој општествен договор се смета склучен кога 

ќе го потпишат овластените претставници на учесни-
ците на овој општествен договор. 

Член 10 
Предлог за измени, односно дополненија на овој 

општествен договор може да даде секој учесник на 
овој општествен договор. 

Член 11 
Измени односно дополненија на овој општествен 

договор се вршат на начинот односно по постапката 
според која е тој склучен. 

Член 12 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". • 

9 јули 1981 година 
Белград 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Есад Хорозиќ, е: р. 

член на Извршниот совет 

За Собранието на СР Македонија, 
Георги Сталев Поповски, е. р. 

член на Извршниот совет 

За Србранието на СР Словенија, 
Iztok Vinkler, е. p. 

плен на Извршниот совет 

За Собранието на СР Србија, 
Божидар Маниќ, е. р. 

републички секретар за култура 

За Саборот на СР Хрватска, 
Ема Дероси-Бјелајац, е. р. 

потпретседател 

За Собранието на СР Црна Гора, 
^ Радун Мирковиќ, е. р. 

заменик на републичкиот секретар 
за образование, култура и наука, 

За Собранието на САП ВојводинаЈ 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

потпретседател 

За Собранието на САП Косово, 
Салих Нуши, е. р. 

покраински секретар за образование, 
наука и култура 

За Собранието на СИЗ за издавачка 
и библиотекарска дејност на 

СР Босна и Херцеговина, 
Мате Грбавац, е. р. 

претседател 

За Собранието на Републичката заедница 
за култура на СР Македонија, 

Јордан Леов, е. р. 
претседател 

За Собранието на Заедницата за култура на 
СР Словенија, 

Марјан Марковиќ, е. р. 
член на Извршниот одбор 

За Собранието на Републичката заедница 
за култура на СР Србија, 

д-р Владимир Кондиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Републичката СИЗ во 
областа на културата на СР Хрватска, 

Торан Бабиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Републичката СИЗ 
за култура на СР ЦрнА Гора 

Зувдија Хоџиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на СИЗ за култура на 
САП Војводина 

Душан Белиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Покраинската СИЗ 
за култура на САП Косово 

Савит Јакупи, е. р. 
секретар 

За Собранието на 'Републичката заедница 
за научна работа на 

СР Босна и Херцеговина, 
в д-р Момир Иеќиз, е. р. 

претседател 
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За Собранието на Заедницата за научна 
дејност на CP Македонија, г 

проф. инж. Марија Бакаловска, е. р. 
член на Извршниот одбор 

За Собранието на Научната заедница на 
CP Словенија, 

Штефан Адамиќ, е. р. 
член на Претседателството 

За Собранието на Републичката заедница за 
наука на CP Србија, 

Златибор Петровиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Републичката заедница за 
научна работа на CP Хрватска, 

Златко Книвалд, е. р. 
секретар 

За Собранието на СИЗ за научна дејност на 
CP Црна Гора, 

Марко Роловиќ, е. р. 
член на Извршниот одбор 

За Собранието на СИЗ за научна работа на 
САЛ Војводина, 

д-р Чедомир Попов, е. р. 
претседател 

За Собранието на Покраинската заедница 
за научна работа на САП Косово, 

Момчило Вуксановиќ, е. р. 
секретар 

За Собранието на Сојузот на СИЗ за основно 
образование и воспитуваше на 

CP Босна и Херцеговина, 
Радован Милоевиќ, е. р. 

секретар ѕ 

За Собранието на Општата заедница за 
образование на CP Македонија, 

Панче Соколов, е. р. 
претседател 

За Собранието на Републичката заедница 
за образование на CP Србија, 

Александар Гокиќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Заедницата за насочено 
образование за територијата .на Република 

Србија, 
д-р Драгутин Шошкиќ, е. р. 

претседател 

За Собранието на Републичката СИЗ за 
воспитување и основно образование на 

CP Хрватска, 
Душан Петровиќ, е. р. 

претседател 

За Собранието на Републичката-СИЗ за , 
основно образование на CP Црва Гора, 

Велимир Гојниќ, е. р. 
претседател 

За Собранието на Републичката СИЗ~за 
насочено образование на CP Црна Гора, 

Милош Старовлах^с~ р. 
секретар 

, За Собранието на СИЗ за насочено 
образование на ЈСАП Војводина, 

Боислав Арсениевиќ, е. р. 
секретар 

За Собранието на СИЗ за општо образование 
на САН Војводина, 

Елвира Франиќ, е. р. 
член на Извршниот одбор 

За Собранието на Покраинската СИЗ за 
образование и воспитување на САН Косово, 

Миливое Манојловиќ, е. р. 
претседател 

За Стопанската комора на Југославија, 
Душан Поповиќ, е. р. 

секретар на Општата здружение на гра-
фичката дејност 

За Деловната заедница на издавачите и 
книжарите на Југославија, 

Видак Периќ, е. р. 
претседател 

За Сојузот на книжевниците на 
Југославија, 

Вук Крњевиќ, е. р. 
секретар 

За Сојузот на Друштвото на библиотекарите 
на Југославија, 

Адем Блаце, е. р. 
претседател 

За Заедницата на универзитетите на 
Југославија, 

д-р Алсксандар Обрадовиќ, е. р. 
претседател на Собранието 

За Советот на академиите на науките и 
уметностите во СФРЈ, 

Бранислав Шошкиќ, е. р. 
претседател 

За Заедниците на културно-просветните 
организации на Југославија, 

Горѓе Радишиќ, е. р. 
член на Претседателството 

За Сојузната конференција на ССРНЈ, 
проф. д-р Боислав М. Петровиќ, е. р. 

претседател на Секција за образование, на-
ука, култура и физичка култура 
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УСТАВЕН СУД НA ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ФИНАНСИС-
КАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАНСИС-
КАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И НА ФИНАН-
СИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАН-
СИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 1981 ГОДИНА, ШТО ГИ 

ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Месната заедница „Лепенац" — Скопје, пове-
де постапка пред Уставниот суд на Македонија и 
пред Уставниот суд на Југославија за оценување 
на уставноста и законитоста на Финансиската про-
грама за измена на финансиската програма за 
уредување на градежно земјиште за 1980 
година и на Финансиската програма за измена на 
финансиската програма за уредување на градежно 
земјиште за 1981 година, што ги донесе Собранието 
на град Скопје („Службен гласник на град Скопје", 
бр. 7/81), затоа што со измените на финансис-
ката програма за 1980 година не е предвидена обвр-
ска за плаќање надомест за уредување на градежно 
земјиште и за објектите подигнати без дозвола до 
1977 година, додека со измените на финансиската 
програма за 1981 година оваа обврска за плаќање 
на надомест е предвидена за објектите подигнати 
од 1979 година па наваму, со што Собранието на 
град Скопје ги пречекорило овластувањата од чл. 
39, 40 и 41 на Законот за градежното земјиште 
(„Службен весник на СР Македонија", бр. 10/79), со 
што граѓаните, кои подигнале објекти без дозвола од 
1979 година па натаму, се доведени во 
нерамноправна положба во однос на оние кои во тоа 
време подигнале објекти врз основа на дозвола, ка-
ко и во однос на оние кои ги подигнале без дозвола 
пред 1979 година. 

2. Со оспорените измени на Финансиската прог-
рама за уредување на градежно земјиште за 1980 
година е избришана одредбата на оваа програма во 
глава V точка 1 под 3), со која е уредено за објекти-
те, изградени без потребна документација до крајот 
на 1977 година, а кои се вклопуваат во урбанистич-
киот план, да се плаќаат трошоците за уредување 
на градежното земјиште во предвидениот износ од 
100%, со 7,5°/о камата. 

Со оспорените измени на Финансиската програ-
ма за уредување на градежно земјиште за 1981 го-
дина е изменета глава V точка 1 под 3) дотолку што 
е уредено за објектите, изградени без одобрена до-
кументација од 1979 година па натаму, а кои се 
вклопуваат во урбанистичкиот план, да се плаќаат 
трошоци за уредување на градежното земјиште во 
предвидениот износ од 100% со 7,5% камата. 

3. Уставниот суд на Југославија, според член 
375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен да ја оце-
нува. законитоста на оспорените програми. 

Уставниот суд на Македонија, како исклучиво 
надлежен за оценување на законитоста на оспоре-
ните програми, со одлуката У-бр. 39/81 од 10 јуни 
1981 година, го одби предлогот на предлагачов 

4. Врз основа на наведената утврдена фактичка 
состојба, Уставниот суд на Југославија зазеде став 
дека оспорените финансиски програми не се несо-
гласие со Уставот на СФРЈ, бидејќи со нив обврска-
та на сите инвеститори на градежни објекти изгра-
дени по 1978 година., а што се вклопуваат во урба-
нистичкиот план, е уредена на еднаков начин. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз. основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 
29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 5 мај 1982 година, донесе 
со мнозинство на гласови 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Месната заедница „Ле-
пенец" — Скопје да се утврди дека не се согласни 
со Уставот на СФРЈ Финансиската програма за из-
мена на финансиската 'програма за уредување на 
градежно земјиште за 1980 година и Финансиската 
програма за измена на финансиската програма за 
уредување на градежно земјиште за 1981 година, 
што ги4донесе Собранието на град Скопје. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: 
претседател на Судот Никола Секулиќ И судии: д-р 
Васил Гривчев, Рамадан Враниќи, д-р Стана Гукиќ-
Делевиќ, Владимир Кривиц, д-р Арпад Хорват, Бои-
слав Ракиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Трајковиќ и Мијушко Шибалиќ. 

У-бр. 73/81 
5 мај 1932 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, е. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛИОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 

I 

Се отповикува 
Ласло Бала« од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Либерија. 
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Се назначува 
Радивое Петковиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гана, за извонреден, 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ли-
берија, со седиште во Акра. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овај указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. И 
7 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА РОМАНИЈА 

I 

Се отповикува 
Трифун Николиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социј а листичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Република Романија. 

II 

Се назначува 
Милош Меловски, помошник на сојузниот се-

кретар за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Социјалистичка Репуб-
лика Романија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
20 Maj 19С2 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основи! е на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Никола Чичановиќ, досе-
гашен советник на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет. 

С.п.п. бр. 353 
б мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува Милан Жикелиќ, досегашен со-
ветник на сојузниот секретар за финансии. 

С.п.п. бр. 376 
30 април 1982 .година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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Брз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основате на системот иа државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/tfJ), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Гавро Церовиќ, по-
рано на должност шеф на Постојаната делегација 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија при OECD во Париз. 4 

С.п.п. бр. 392 
6 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ«, бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Димитар Јаневски, 
порано на должност амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Сарија. 

С. п. п. бр. 393 
6 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните ODrann на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за^ над-
ворешни работи се назначува Боривое Јевтиќ, по-
рано на должност шеф на Постојаната мисија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија при Европската економска заедница во Брисел.; 

С. п. п. бр. 394 
6 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен со^ет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Миодраг Крџиќ, по-
рано на должност амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Репу билка Југославија во Тунис. 

С. п. п. бр. 395 
6 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ'*, вр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕN АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Радко Мочивник, по-
рано на должност амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Грција. 

С. п. п. бр. 396 
6 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Владо Шестан, порано 
на должност амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во -Бурма. 

С.п.п. бр. 397 
6 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на 'државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Тоде Варџиски, пора-
но на должност амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска 
Народна Република Кореја. 

С. п. п. бр. 398 
6 мај 1982 година 

Белград 

2 Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз "основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Недељко Зориќ, пора-
но на должност амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Алжир. 

С.п.п. бр. 399 
6 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на. член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на .упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Гаврило Вучиниќ, порано на 

должност амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Мозамбик. 

С.п.п. бр. 401 
6 мај 1382 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Од должноста потсекретар во Сојузниот коми-
тет за прашања на борците и воените инвалиди, се 
разрешува Тодор Вујошевић со 30 јуни 1982 година, 
заради заминуваше во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 30 јуни 1982 година. 

С.п.п. бр. 402 
6 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Од должноста помошник на сојузниот секретар 
за надворешна трговија се разрешува Алија Башиќ, 
со 30 април 1982 година, заради заминување на дру-
га должност. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 30. април 1982 година. 

С.п.п. бр. 403 
6 мај 1382 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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Врз основа на член 213 став 2 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен ровет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За генерален секретар на Сојузниот извршен 
совет се назначува Петар Вајовиќ, досегашен се-
кретар на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието па СФРЈ. 

Слл. бр. 693 
16 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и - сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Од должноста генерален секретар на Сојузниот 
извршен сове* се разрешува Ивица Чачиќ, заради 
заминување- на друга должност. 

С.п.п. бр. 694 
16 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Милка Планина е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет — 

за шеф на Кабинетот на \ претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Мирољуб , Луковиќ, 
досегашен шеф на Кабинетот на секретарот на Прет-
седателството на ЦК на СКЈ. 

С.п.п. бр. 695 
16 мај 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е- P-

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Од должноста потсекретар во Сојузниот извр-
шен совет — шеф на Кабинетот на „претседателот 
на Сојузниот извршен совет, се разрешува Кадир 
Алиј агиќ, заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 696 
16 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е P* 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

403. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиден-
ција, пресметување и плаќање на дано-
кот на промет на производи и услуги — 905 

404. Решение за определување на почетокот 
на работата на 'Царинската испостава 
Липица при Царинарницата Сежана — 909 

405. Правилник за југословенските 'стандар-
ди за модуларна координација — — 909 

406. Правилник за југословенските стандар-
ди за архитектонско-градежни цртежи 409 

407. Правилник за југословенскиот стандард 
за противексплозиска заштита — — — 910 

408. Правилник за престанување на важење-
то на југословенските стандарди за про-
изводи на хемиската индустрија — 910 

409. Правилник за измена на Правилникот 
за југословенските стандарди за бои и 
знаци на сигурност — — -i— — — — 910 

410. Одлука за утврдување на годишниот из-
нос на постојаните средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономии по-
краини за 1980 година — — — — — 910 

411. Одлука за утврдување на годишната и 
месечната аконтација на постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1982 година 911 

412. Општествен договор за книгата — — 912 
Одлука за оцена на уставноста на Финансис-

ката програма за измена на финансис-
ката програма за уредување на граде-
жно земјиште за 1980 година и на Фи-
нансиската програма за измена на ф и -
нансиската програма за утврдување на 
градежно земјиште за 1981 година, што 
ги донесе Собранието на град Скопје 913 

Укази — — — — — — — — — — 916 
Назначување и разрешувања — — — — 917 


