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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла -
вија, Претседателството на Социј алисичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПРИВ-
РЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУ-
ПУВАЊЕ Н А ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН N 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на раосполагањето со дел од општествените сред-
ства за купување на дизел-гориво и моторен бен-
зин, што го усвои Собранието на СФРЈ , на седни-
цата на Сојузниот собор од 14 октомври 1982 година. 

П. бр. 212 
14 октомври 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ , 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Раиф Диздаревић, е. p. 

З А К О Н 
ЗА' ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН 

Член 1 
Заради остваруваше на рационално користење 

на" дизел-горивото и моторниот бензин, привреме-
но се забранува располагањето со дел од опште-
ствените средства од страна на организациите на 
здружен труд и на други, корисници на општестве-
ни средства за купување н а дизел-гориво и мото-
рен бензин, и тоа во процент за : 

1) превоз на патници во јавниот 
патен сообраќај 15'% 

2) превоз на патници во меѓуна- с 
родниот патен сообраќај 15% 

3) превоз на стоки во јавниот 
патен сообраќај 15% 

4) превоз на стоки за сопствени 
потреби во патниот сообраќај 20% 

5) користење на с т а ц и о н а р и мо-
тори со внатрешно горење 10% 

6) користење на чамци, јахти и 
други пловни средства 20% 

По исклучок од одредбите (на точ. 3 и 4 став 1 
од овој член, за организациите на здружен труд 
што се оддалечени повеќе од 30 километри од н а ј -
блиската железничка станица процентот на огра-
ничувањето од точ. 3 и 4 се намалува за 5%. 

Ограничувањето на располагањето со дел од 
општествените средства од став 1 на овој член, се 
применува и тоа: 

1) на четвртото тримесечје на 1982 година — во 
однос на количините купени во истото тримесечје на 
1981 година а за новооснованите односно новоорга-
низираните организации на з д р у ж е н труд и з а дру-
ги корисници на општествени средства што ќ е поч -
нат со работа — третото тримесечје на 1982 година; 

2) на 1983 година — во однос на количините 
купени во 1982 година. 

З а новооснованите односно новоорганизираните 
организации на з д р у ж е н труд и за други корисници 
на општествени средства што ќ е почнат со работа 
по влегувањето во сила на овој закон потрошувач-
ката ќ е се определи според сродни организации на 
з д р у ж е н труд, во согласност со критериумите од 
овој закон. Потрошувачката ќ е ј а утврди н а д л е ж -
ниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина. 

Qo самоуправна спогодба на основните органи-
зации на здружен труд во работната организација , 
односно на работните организации во сложената ор-
ганизација на здружен труд, може да се предвиди 
дека ограничувањето од став 1 на овој член ќ е се 
изврши за работната организација , односно за сло-
жената организација на здружен труд. 

Ч л е н 2 
Забраната на располагањето со дел од опште-

ствените средства од член 1 на овој закон не се 
однесува на општествените средства ш о се однесу-
ваат на купување на дизел-гориво и моторен бен-
зин што се наменети само за превоз: 

1) во интерниот транспорт; 
2) во земјоделската, риболовната и ловната 

дејност; 
3) во шумарството; 
4) во рударството; 
5) во водостопанството; 
6) во .железничкиот, поморскиот, езерскиот и 

речниот сообраќај; 
7) на стоки во меѓународниот патен сообра-

ќ а ј ; 
8) на патници во градскиот и приградскиот 

сообраќај ; 
9) на работници на работа и од работа; 
10) на ученици (организиран превоз); 
11) на свежо овојше и _зеленчук; 
12) на млеко и млечни производи и на мар-

гарин; 
13) на свежо месо и на свежи производи од 

месо; 
14) на свежа риба и рибики млад енки; 
15) на леб, печиво, квасец и слаткарски про-

изводи ; 
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16) на живи животни и на пчели во кошници; 
17) на свежи ја јца ; 
18) на сурова кожа; 
19) на цвеќе во саксии и на сечено цвеќе во 

садници; 
20) со специјални возила. 
Како специјални возила, во смисла ка точка 20 

став 1 од овој член, се сметаат, и тоа: 
1) силоси за превоз на стоки во растурена со-

стојба; 
2) авто-ладилници; 
3) авто-дигалки; 
4) авто-цистерни; 
5) водила за превоз на опасни материали; 
6) фургони и возила приспособени за превоз на 

мебел и конфекција; 
Ђ фургони и возила за превоз на пари и доку-

ментација на платен промет, поштенски марки, 
вредносници и пратки, како и поштенски авто-фур-
гони кога на редовни линии превезуваат поштен-
ски пратки; 

8) возила со кои се врши вонреден (вонгаба-
ритен) превоз и возила што ги придружуваат; 

9) возила за превоз на стакло и производи од 
стакло; 

10) возила за превоз на крв, плазма, серуми, 
лекови, вакцини, опојни дроги, отрови и лесно за-
пални материи; возила за транспорт на биолошки 
материјал за трансплантации, земање мостри и 
анализи и возила на хигиенско епидемиолошката 
служба; 

11) возила што служат за поправки и интер-
венции (авто-работилници, за потребите на произ-
водството и преносот на електрична енергија, за 
потребите на електродистрибуцијата, за одржување 
на патиштата, за отстранување на радиооречки, 
за одржување и монтажа на телеграфски, телефон-
ски и релејна инсталации, за одржување на тех-
нички, електроенергетски, градежни, рударски, на-
фтоводот!, телекомуникациони и слични уреди и 
опрема, за пренос и поставување на трафостаници 
и столбови на електричната мрежа, за одржување 
и за опрема на лифтови и опрема за лифтови — 
— макаре, за геолошко-геометрички испитувања 
и ел.); 

12) возила за превоз на средства и апарати за 
сузбивање на болести к а ј животните и растенијата 
и растителните штетници; 

13) возила за превоз на цистерни и контејнери 
со течни хемиски средства; 

14) возила на театри, естрадни организации и 
други уметнички организации и групи кога вршат 
превоз на персонал и опрема потребна за одржу-
вање на приредби: 

15) возила приспособени за погребни услуги; 
16) возила за превоз на печат; 
17) репортажни возила на радиотелевизија и 

радиодифузни организации; 
18) возила на метеоролошките служби (против-

градна одбрана и ел.); 
19) возила на општествени правни лица при-

способени за превоз на книги, (подвижни библи-
отеки) ; 

20) возила за медицински прегледи (флуоро-
графирање и ел.); 

21) возила на стопанската и спортската ави-
јација и возила за гаснење на пожари; 

22) возила со кои се врши превоз на стратеш-
ки маеријал за потреби на воената индустрија; 

23) возила приспособени за превоз на мопеди 
и мотоцикли. 

Член 3 
Привремено им се забранува располагањето со 

дел од општествените средства на организациите 

на здружен труд и на други корисници к а опште-
свени средства за купување на дизел-гориво и мо-
торен бензин преку количините што за определе-
ниот процент се помали од количините што однос-
ната организација на здружен труд или друг ко-
рисник на општествени средства ги користел за 
купување на дизел-гориво и моторен бензин, и 
тоа за: 

1) патнички автомобили 40% 
2) ren ta-a-car патнички автомобили 10% 
3) патнички такси-автомобили 10% 
Ограниченото на располагањето со дел од оп-

штествените средства од став 1 на овој член се 
применува, и тоа: 

Ј З } на четвртото тримесечје на 1982 година — 
во однос на количините купени во истото триме-
сечје (на 1981 година; 

2) на 1983 година — во однос на количините 
купени во 1982 гов дина. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, забраната на располагањето со дел од оп-
штествените средства не се однесува на општестве-
ните средства што се користат за купување на ди-
зел-гориво и моторен бензин што се наменети за 
користење на посебно обележени службени возила 
за медицински интервенции, за вршење на служби-
те на инспекциите, за вршење на комуналните де ј -
ности, за вршење на службата за помош и интер-
венции на (патиштата и за возилата на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и на службите за внатрешни работи. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства за количините 
гориво од чл. 1 до 3 на овој закон купуваат бонови 
за дизел-гориво и моторен бензин од организациите 
на здружен труд што се занимаваат со промет на 
нафтени деривати. 

Член 5 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со промет ка нафтени деривати на мало мо-
жат да им продаваат дизел-гориво и моторен бен-
зин на организациите на здружен труд и на други 
корисници на општествени средства од чл. 1 до 3 
на овој закон само за бонови купени според член 4 
на овој закон. 

Член 6 
Се овластува сојузниот секретар за пазар и оп-

шти стопански работи, во спогодба со претседате-
лот на Сојузниот комитет за енергетика и инду-
стрија и со претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски да донесе прописи за примена 
на чл. 1 до 3 од овој закон. 

Член 7 
Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари 

ќе се 'казни за стопански престап организација на 
здружен труд, односно друг корисник на општествени 
средства ако користи општесвени средства за ку-
пување на дизел-гориво и моторен бензин преку 
количините утврдени со одредбите на овој закон 
(чл., 1 и 3). 

За .дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд, односно друг корисник на општествени 
средства со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице во органот на општествено-
-политичката заедница, друг државен орган или 
месна заедница со парична казна од 5.000 до 50.000 
динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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673. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ ТЕРМО-
ЦЕНТРАЛА ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КОТЛАР-
НИЦИ НА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ - М АЗУ Т, МАС-
ЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЕКСТРА - ЛЕСНО ПЗ ЈП 7*. М V ^ O 
ЗА ГОРЕЊЕ ЛЕСНО - СПЕЦИЈАЛНО (ЛС) И ТЕ-

ЧЕН НАФТЕН ГАС 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства за финансирање на изградбата на нови тер-
моцентрали, топлани, енергани и котларници на 
масло за горење-мазут, масло за горење екстра-лес-
но (ЕЛ) и масло за горење лесно-спепијално (ЛС) 
и течен нафтен гас, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ок-
томври 1982 година. 

П. бр. 211 
14 октомври Ј982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. К 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ-
ТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ 
ТЕРМОЦЕНТРАЛИ, ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КО-
ТЛАРНИЦИ НА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ-МАЗУТ, 
МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЕКСТРА-ЛЕСНО (ЕЛ) И МАС-
ЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЛЕСНО-СПЕЦИЈАЛНО (ЛС) И 

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС 

Член 1 
Со овој закон привремено се забранува распо-

лагањето со дел од општествените средства во ор-
ганизациите на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници и во општествено-пшштичките 
заедници (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд и другите корисници на општествени 
средства) за финансирање на изградбата на нови 
термоцентрали, топлани, енергани и котларници на 
масло за горење-мазут, масло за горење екстра-лес-
но (ЕЛ) и масло за горење лесно-специјално (ЛС) и 
течен нафтен гас. 

Член 2 
Под термоцентрала, во смисла на овој закон, се 

подразбира термоцентрала како посебен објект што 
служи за производство на електрична енергија, ка -
ко и термоцентрала-топлана како посебен објект 

што служи за производство на топла и врела вода 
и пареа и електрична енергија. 

Под топлана, во смисла на овој закон, се под-
разбира топлана како посебен објект што служи за 
производство на топлотна енергија во вид на топ-« 
ла и врела вода или пареа, како и котларници што 
обезбедуваат топлина за загревање на станбени, 
деловни и погонски простории. 

Под енергана, во смисла на овој закон, се под- 4 

разбира индустриска термоцентрала — топлана к а -
ко посебен објект што служи за комбинирано про-
изводство на топлотна и електрична енергија. 

Под масло за горење-мазут, во смисла на овој 
закон, се подразбира лесно, средно, тешко и тешко 
металуршко и средно металуршко масло за горење. 

Член 3 
Одредбата на член 1 од овој закон се однесу-

ва и на постојните објекти на масло за горење 
-мазут, масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло 
за горење лесно-специјално (ЛС) на кои се врши 
реконструкција заради замена на постојниот котел 
со котел од ист или поголем капацитет, а заради 
натамошно користење на масло за горење-мазут, 
масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно-специјално (ЛС) и течен нафтен гас. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, замена на постојниот котел со котел од ист 
или од поголем капацитет заради натамошно ко-
ристење на масло за горење-мазут, може да се вр -
ши само на оние објекти за кои надлежниот орган 
во републиката, односно во автономната покраина 
ќе утврди дека не постојат технички, технолошки, 
еколошки и економски услови за преминување на 
јаглен. 

Ако не постојат условите од став 2 на овој член 
за преминување на јаглен, надлежниот орган во 
републиката, односно во автономната покраина мо-
ж е да даде согласност за замена на постојниот :то-
тел со котел од ист или поголем капацитет заради 
натамошно користење на масло за горење-мазут,-
имајќи ги при тоа предвид и расположивите коли-
чини на масло за горење-мазут, утврдени по ре-
публиките и автономните покраини во Енергетски-
от биланс на Југославија. 

Одредбата на член 1 од овој закон се однесу-
ва и на нови котли на масло за горење-мазут кога 
организациите на здружен труд и другите корис-
ници на општествени средства ги вградуваат во 
постојните термоцентрали, топлани и енергани на 
јаглен. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и другите 

корисници на општествени средства кои, според 
прописите што важеа до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, можеа да располагаат со опште-
ствени средства за изградба на објектите од чл. 1 
и 3 на овој закон, можат и натаму да користат оп-
штествени средства за изградба само на тие објекти. 

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

однесуваат на енерганите во рафинериите, помош-
ните котларници што служат за стартување (зад-
вижување во работата) на големи енергетски еди-
ници на • термоцентрала© и на топланите во вое-
ните објекти што ќе ги определи сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, ако во тие објекти, по-
ради тешко пристапниот терен или нивната лока-
ција на острови или поради посебното својство на 
средствата што се во нив сместени, не би можело 
дз се обезбеди греење, односно климатизација со 
цврство гориво или со гас 
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Член 6 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 дина-

ри ќе -се казни за стопански престап организација 
на здружен труд или друг корисник на општестве-
ни средства, ако општествените средства со кои 
располага ги употреби за финансирање на изград-
бата на нови термоцентрали или топлани, или е -
нергани или котларници на масло за горење-мазут 
или масло за гореше екстра-леоно (ЕЛ) или м&сло 
за горење лесно-специјално (ЛС), течен нафтен 
гас или за финансирање на реконструкцијата на 
такви објекти, освен под условите и на начинот 
предвидели со овој закон. (чл. 1, 3 и 4). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд, односно ка ј друг корисник на 
општествени средства со парична казна од 10.000 
до 50.000 динари. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во органот на оп-
штествено-политичката заедница, во друг државен 
орган или месна заедница со парична казна од 
10.000 до 50.000 динари. 

Член 7 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат во 

1983 година. 

Член 8 
Со денот на применувањето на овој закон пре-

станува да важи Законот за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства за 
финансирање на изградбата на нови термоцентрала 
топлани и енергани на масло за горење-мазут, во 
1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81). 

Член 1 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

674. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА 
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Се прогласува Законот за вршење менувачки 
работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија, што го усво^ Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 15 октомври 1982 година. 

П бр. 213 
15 октомври 1982 година 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА 
ПРОМЕТОТ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Купувањето и продажбата на ефективни стран-

ски пари, на патнички и банкарски чекови, на кре-
дитни писма и бензински бонови од странски и до-
машни лица (менувачки работи) се врши во соглас-
ност со овој закон. 

Член 2 
Работите од член 1 на овој закон можат да ги 

вршат банките овластени за работите со странство 
и банките овластени за девизно-валутни работи во 
земјата (во натамошниот текст: овластени банки) 
организациите на здружен труд на ПТТ сообраќа-
јот (во натамошниот текст: поштите), како и орга-
низациите иа здружен труд, интерните банки и дру-
гите општествени правни лица кои со овластената 
банка ќе склучат договор за вршење на менувачки 
работи (во натамошниот текст: овластени менува-
чи). 

Организациите на здружен труд на угостител-
ско-туристичката дејност и другите организации на 
здружен труд што им даваат услуги на странски 
лица (хотели, мотели, патнички агенции и меѓуна-
родни аеродроми, луки и пристаништа), во своите 
објекти мораат да имаат менувачница ако во тие 
објекти-мену в ачко место не обезбедила овластената 
банка односно поштата. 

Овластените банки се должни со организациите 
на здружен труд од став 2 на овој член да склучат 
договор за вршење на менувачки работи. 

Царинарниците и другите организациони еди-
ници на царинската служба, во согласност со овој 
закон, вршат менувачки работи на оние гранични 
премини на кои не постојат овластени менувачи или 
во време кога овластените менувачи не работат. 

Царинарниците и другите организациони единици 
на царинската служба ги вршат работите од став 
4 на овој член во име и за сметка на овластената 
банка, под условите и на начинот утврден со дого-
ворот од став 1 на овој член. 

Член 3 
На договорите од член 2 на овој закон соглас-

ност даваат народната банка на републиката, од-
носно народната банка на автономната покраина. 

Условите под кои се вршат менувачки работи 
и склучуваат договори со овластената банка ги ут-
врдува Народната банка на Југославија. 

Член 4 
Народната банка на републиката, односно на-

родната банка на автономната покраина ќе ја укине 
согласноста од член 3 на овој закон као утврди дека 
овластениот менувач во своето работење не се при-
држува кон условите пропишани со овој закон и 
со прописите донесени врз основа на него. 

Член 5 
Овластените банки, овластените менувачи и 

царинарниците, односно другите организациони 
единици на царинската служба вршат откуп, однос-
но продаваат ефективни странски пари, странски 
чекови и странски кредитни писма според курсот 
што ќе го утврди Народната банка на Југославија. 
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Купувањето и продажбата од став 1 на овој 
член се врши според куповниот, односно продаж-
ниот курс за ефективни странски пари, чекови и 
странски кредитни (писма што важи на денот на ку-
пувањето односно на продажбата. 

Народната банка на Југославија, на начинот од 
став 1 на овој член, ги утврдува и.(курсевите за пре-
сметување на меѓународните (поштенски испрат-
н и ц а 

Член 6 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Народ-

ната банка на Југославија, ја утврдува височината 
на менувачката провизија што овластените банки 
им ја исплатуваат на овластените менувачи од член 
2 на овој закон. 

Член 7 
Купувањето на странски, средства за плаќање 

од член 5 на овој закон од странски лица се врши 
со исплата во динари или во чекови што ги издава 
Народната банка на Југославија и што гласат на 
динари. 

Член 8 
Народната банка на Југославија го пропишува 

начинот на вршењето на менувачките работи и на 
работењето на овластените банки и на овластените 
менувачи со динарски чекови што ги издава Народ-
ната банка н а Југославија и дава упатства заради 
единствено применување на тие прописи. 

Народната банка на Југославија ги пропишува 
условите и начинот на ракување со чековите од член 
11 на овој закон. 

Член 9 
Ефективните странски пари откупени во сог-

ласност со овој закон банките овластени за работите 
со странство ги (испраќаат во странство и ги пола-
гаат на сметката на народната банка на Југославија 
во странство, на начинот и во роковите што ќе ги 
пропише Народната банка на Југославија. 

Овластените банки се должни да ги пренесуваат 
девизите на сметката на Народната банка на Југо-
славија во странство остварени со откупот на че-
кови, кредитни писма и бензински бонови на начи-
нот и во роковите што ќе ги пропише Народната 
банка на Југославија. 

Пресметката на доларската противвредност на 
странските средства за плаќање положени, однос-
но пренесени според ст. 1 и 2 од овој член, 
се врши по средниот курс за девизи што в а ж и на 
денот на полагањето, односно преносот. 

Член 10 
Народната банка на Југославија, преку народ-

ната банка на републиката односно на народната 
банка на автономната покраина, ii одборува на ов-
ластената банка и на овластениот менувач динар-
ски средства и чекови што ги издава Народната 
банка на Југославија кои гласат на динари, на име 
на аванс за купување на странски средства за пла-
ќање од член 7 на овој закон. 

Авансите на овластените менувачи од став 1 на 
овој член народната банка на републиката, однос-
не? народната банка на автономната покраина ги 
одобрува преку овластената банка со која овласте-
ниот менувач има склучен договор за менувачки 
работи. 

Член 11 
Сите домашни општествени правни и физички 

лица на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија се должни динарскиот 
чек од член 7 на овој закон да, го примаат како 

средство за плаќање за продадени стоки односно за 
дадени услуги. Разликата до номиналната вредност 
на чекот се исплатува во готови пари. 

Чековите што домашни лица ќе ги примат во 
смисла на став 1 од овој член не можат да бидат 
предмет на промет и исклучително можат да се на -
платат во банка или пошта. 

Член 12 
Забранети се купување и продажба на странски 

средства за плаќање од член 5 став 1 на овој закон 
помеѓу домашни правни лица, помеѓу домашни 
правни лица и странски лица, помеѓу домашни 
правни лица и граѓани, помеѓу граѓани и поме-
ѓу граѓани и странски лица на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
што не се во согласност со овој закон или со друг 
сојузен закон. 

Забранети се купување и продажба на стоки и 
услуги со наплата во ефективни странски пари, со 
странски чекови и со кредитни писма, освен купу-
вање на стоки од консигнациони складови и купу-
вање по посебно одобрение од народната банка на 
републиката, односно од народната банка на авто-
номната покраина. 

Условите под кои народните банки на републи-
ките, односно народните банки на автономните пок-
раини можат да го дадат одобрението од став 2 на 
овој член, ги пропишува Народната банка на Југо-
славија. 

Член 13 
Странско лице може, преку овластена банка 

или овластен менувач, да изврши ретрансфер на не-
потрошени динари само по основ на неискористени 
динарски чекови од член 7 на овој закон. 

Член 14 
Банките и поштите се должни доларските чеко-

ви што ги издава Народната банка на Југославија 
да им ги исплатуваат на лица што ќе им ги подне-
сат на наплата. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина и одобрува 
на овластената банка или на поштата динари за ис-
платите извршени во смисла на став 1 од овој член. 

Пресметка на одобрените средства од став 2 на 
овој член народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина врши 
со Народната банка на Југославија. 

Член 15 
Овластените банки и овластените менувачи се 

должни постојано да вршат интерна контрола на 
менувачките работи. 

Покрај интерната контрола што ја обезбедува 
овластениот менувач, контрола на неговите менува-
чки работи врши овластената банка со која овлас-
тениот менувач има склучен договор за вршење на 
менувачки работи, Сојузниот девизен инспекторат, 
Службата на општественото книговодство и Сојуз-
ниот пазарен инспекторат. 

Член 16 
Девизна контрола на работењето од член 1 на 

овој закон што ја вршат овластените менувачи и 
овластените банки вршат народните банки на ре-
публиките, односно народните банки на автономни-
те покраини, Народната банкар на Југославија и Со-
јузниот девизен инспекторат. 
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Член 17 
Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап овластена банка 
или овластен менувач: 

1) ако менувачките работи не ги врши според 
условите што ќе ги утврди Народната банка на Ј у -
гославија (член 3), или 

2) ако врши откуп или .продажба на ефективни 
странски пари или странски чекови или странски 
кредитни писма по курс што не го утврдила На-
родната банка на Југославија или кој не важел на 
денот на купувањето, односно на продажбата 
(член 5) 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
з ј стопански престап и одговорното лице во овлас-
тената банка или овластениот менувач, со парична 
казна ' од 10.000 до 50.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на опш теств ено - по ли тич к а заедница, во Друг 
државен орган или во месна заедница со парична 
казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 18 
Со парична казна од 50.000 динари до 1,000.000 

динари ќе се казни за стопански престап правно 
лице ако одбие да прими динарски чек како сред-
ство за плаќање за лоодадени стоои односно за да -
дена услуга (член 11). 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во 
правното лице, со парична казна од 10.000 до 50.000 
динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во 
органот на општествено-политичката заедница, од-
носно во државниот срган или во месната заедни-
ца, со парична казна од 20.000 до 50.000 динари. 

Член 19 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап домашно прави 
лице: 

1) ако на територијата на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија изврши к^тгување 
или продажба на странски средства за плаќање со 
домашно правно лице или со странско лице, освен 
во случаите во кои тоа е предвидено со овој или со 
друг сојузен закон (член 12 став 1); 

2) ако на територијата на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија продадените сто-
ки или извршените услуги ќе ги наплати во е ф е к -
тивни странски пари или во странски чекови или 
ро кредитни писма или ако со тие средства за пла-
ќање ќе ги плати купените стоки или сторената 
y ^ v r a (член 12 став 2). 

За дејствието од став 1 н^ овој член ќе се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во прав-
ното лице со парична казна од 10.000 до 50.000 дина-
ри. 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месна заедница, со 
парична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 20 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ке се казни за стопански престап банката овлас -е-

на за работите со странство ако не ги испрати ефек -
тивните странски пари и не ги положи на сметката 
на Народната банка на Југославија или не ги 

пренесе девизите на таа сметка на начинот и во 
роковите што ќе ги пропише Народната банка на 
Југославија (член 9 ст. 1 и 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се к а з -
ни за стопански престап и одговорното лице во бан-
ката овластена за работите со странство, со парична \ 
казна од 10.000 до 50.000 динар-

Член 21 
Одговорното лице што е осудено за стопански 

престапи од чл. 17, 19 и 20 на овој закон не може 
да ги врши работите со чие вршење ги сторило тие 
престапи, за време од три години од денот на пра-
восилноста на пресудата. 

Член 22 
Со парична казна од 50.000 до" 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап овластената бан-
ка, односно поштата која ќе одбие на лице да му 
исплати динарски чек издаден од Народната банка 
на Југославија (член 14 став 1). 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице во банка, односно во 
пошта што ќе го стори стопанскиот престап од 
став 1 иа овој член. 

Член 23 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап овластената бан-
ка -или овластениот менувач ако не обезбеди кон-
трола на менувачките работи (член 15). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
овластената банка или во овластениот менувач, со 
парична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 24 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија купи или продаде странско средство за 
плаќање или ако продадени стоки или извршени 
услуги наплати во ефективни странски пари или 
ако со ова средство за плаќање плати купени сто-
ки или извршена услуга (член 12. ст. 1 и 2), доколку 
тие дејствија немаат обележје на кривично дело. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се из-
рече и заштитна мерка одземање на средствата за 
плаќање што биле предмет на прекршокот. 

Член 25 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако одбие да прими 
динарски чек како средство за плаќање за продаде-
ни стоки или извршена услуга (член 11). 

Член 26 
Овластените менувачи што склучиле договори 

за менувачки работи со овластените банки пред де-
нот на влегувањето во сила на овој закон се дол-
ж н и за вршењето на тие работи од 1 јануари 1983 
година да ја прибават согласноста од член 3 на овој 
закон. 

А 
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Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на чл. 65 и 188, на 
член 215 став 1 точка 4 на член 218 став 1 точка 10 
во делот кој се однесува на менувачките работи од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

Член 28 
Одредбата на член 7 од овој закон, во делот што 

се однесува на чековите што ги издава Народната 
банка на Југославија, а што гласат на динари, ќ е с е 
применува од 1 јануари 1983 година. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

675. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 

КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 15 октомври 1982 година. 

П бр. 214 
15 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РА-
БОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО 
х Член 1 

Во Законот за девизното работење и (кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77), во член 221 ст. 1 и 5 зборовите: „може да 
се изрече" се заменуваат со зборовите: „ќе се из -
рече". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист ка СФРЈ"* 

676. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот, на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Царинскиот закон, што го усвои Собранието "на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 15 октомври 1982 година. 

П бр. 215 
15 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

к на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. p. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 
ЗАКОН 

Член 1 
Во царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82) во член 28 точка 3 
став 4 зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборо-
вите: „ст. 1 до 3". 

Точ. 4 и 5 се бришат. 

Член 2 
Во член 29 став 2 првата реченица се менува и 

гласи: „Ако лицето од член 28 точка 3 ст. 1 дб 3, 
од член 29 став 1 и од член 30 на овој закон, пред истеч 
кот на рокот од пет години од денот на увозот има на-

м е р а увезените стоки на кои не се платени царина 
и други увозни давачки, односно на кои е платена 
царина по намалена стапка да ги отуѓи, да ги даде 
на друг на употреба или на кој и да е друг начин да 
ги употреби за други цели а не за оние поради кои е 
ослободено од плаќање царина и други увозни да-
вачки, односно кое платило царина по намалена 
стапка, е должно- претходно да плати царина по 
стапката утврдена во Царинската тарифа и други 
увозни давачки.". 

Член 3 
Во член 50 став 6 зборовите: „од ст. 1 и 2" се за-

менуваат со зборовите: „од ст. 2 и 3". 

Член 4 
Во член 218 став 2 по зборовите: „за ослободува-

ње од плаќање царина" се додаваат запирка и збо-
ровите: „односно за плаќање царина по намалена 
стапка". L 
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Член 5 

Во член 219 став 3 по зборовите: „за ослободува-
ње од плаќање царина" се додаваат запирка и збо-
ровите: „односно за плаќање царина по намалена 
стапка". 

Член 6 
Во член 256 став 1 точка 3 се брише. 

Член 7 
Во член 272 став 2 зборовите: „тон. 3 и 4" се за-

менуваат со зборовите: „точка 3.". 

Член 8 
Во член 374 став 2 зборовите: „1.000 динари" се 

заменуваат со зборовите: „5.000 динари", а зборови-
те: „100 динари" — со зборовите: „1.000 динари". 

Член 9 
Во член 385 став 2, на крајот, се додаваат запир-

ка и зборовите: „или ако во превозното, односно 
преносното средство по фабричкото производство е 
вграден посебен простор за криење стоки". 

Член 10 
Во член 386 став 2 на крајот се додаваат запир-

ка и зборовите: „или ако во превозното, односно 
преносното средство по фабричкото производство е 
вграден посебен простор за криење стоки". 

Член 11 
Член 36 од-Законот за измени и дополненија на 

Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/82) се брише. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

677. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за паричниот систем, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 15 октомври 1982 година. 

П бр. 216 
15 октомври 1982 година 

Белград 
4 Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздар^виќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИ-

ОТ СИСТЕМ 

Член 1 
Во Законот за паричниот систем („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 49/76) по член 38 се додава нов член 
38а, кој гласи: 

„Член 38а 
Народната банка на Југославија и народните 

банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини се одговорни за спроведу-
вањето на одлуките на Советот на гувернерите 
од член 38 став 2 на овој закон и за презема-
њето на пропишаните мерки, во рамките на своите 
права и должности, спрема банките, другите 
финансиски организации и другите учесници во па-
ричните односи што не ги спроведуваат одлуките од 
став 1 на тој член." 

Член 2 
Во член 44 во точка 5, на крајот, точката се за-

менува со точка и запирка и потоа се додава нова 
точка 6, која гласи: 

„6) ако не ги спроведува одлуките на Советот на 
гувернерите од член 38 на овој закон и ако не пре-
зема мерки спрема банките, другите финан-
сиски организации и другите учесници во паричните 
односи (член 38а)." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

678. 

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во врска со член 8 став 1 од Законот за средствата 
за отстранување на последиците од катастрофал-
ниот земјотрес што го погоди подрачјето, на Соци-
јалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/80), Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 14 октомври 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-
НОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА УТВРДЕ-
НИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФА-
ЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦР-

НА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Обврските на републиките и автономните по-
краини во 1982 година, утврдени со чл. 4 и 5 од З а -
конот за средствата за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го погоди 
подрачјето на Социјалистичка Република Црна Го-
ра во 1979 година, се утврдуваат во следните износи: 

1) средства без обврска за враќање: 

Динари 
— СР Босна и Херцеговина 655,241.853 
— СР Македонија _ , 288,599.729 

t 0 
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Динари 
845,371.984 

1.258,630.035 
1.385,388.455 

109,468.863 
579,294.556 
115,754.156 

Динари 
350,268.585 
154,274.972 
451,905.272 

— СР Словенија 
— СР Србија без териториите н а 

социјалистичките автономни 
покраини 

— СР Хрватска 
— СР Црна Гора 
— САП Војводина 
— САП Косово 

2) во вид на кредит: 

— СР Босна и Херцеговина 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија без териториите на 

социјалистичките автономни 
покраини 672,818.073 

— СР Хрватска 740,575.864 
— СР Црна Гора 58,518.093 
— САП Војводина 309,669.908 
— САП Косово 61,877.983 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 562 
14 Октомври 1982 година 

Белград 

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

Претседател 
н а Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 

679. 

Врз основа на член 279 став 5 Од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија , 
во врска со член 2 став 3 и член 8 од Законот за 
средствата за отстранување на последиците од к а -
тастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето 
на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/80), Соб-
ранието на СФРЈ , на седницата на Соборот на ре-
публиките > и покраините од 14 октомври 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1982 
ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО 
ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Средствата утврдени во член 4 од Законот за 
средствата за отстранување на последиците од ка -

тастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето 
на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 
година, за 1982 година се намалуваат за 26,341.368,75 
динари врз основа на ефектите од ослободувањето 
од плаќањето на царината и на другите увозни да-
вачки за опремата и репродукциониот материјал 
што се увезени во 1979, 1980 и 1981 година з а потре-
бите на обновата и изградбата н а постраданото по-
драчје . 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " . 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 563 
14 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Раиф Диздаревић е. р 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р . 

680. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

286 став 2 точка 2 од Уставот н а Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија , во врска со 
чл. 25 и 72 од Законот з а девизното работење и 
кредитните односи со странство, Собранието на 
СФРЈ , на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 15 октомври 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ З А ПОТРЕ-

БИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување н а вкупниот из-
нос на девизи за потребите на федерацијата во 
1932 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 72/81 и 
23/82) во точка 2 во одредбата под 1 бројот: 
„4.408,953.000" се заменува со бројот: „7.093,953.000", 
а во одредбата под 2 бројот: „33.977,402.000" — со 
бројот: „31.292,402.300". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист н а 
С Ф Р Ј " . 

Собрание на 'СФРЈ 

АС бр. 98 
15 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 4 

на Соборот на репуб-
ликите и покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р . 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
„УРАДИМ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-

БЛИКА СЛОВЕНИЈА" f 

„Урадни лист на Социјалистичка Република Сло-
венија" во број 12 од 9 \април 1982 година објавува: 

Закон за воведувањето и етапните на републи-
чките даноци и такси (пречистен текст); 

Ставови за измена и дополнение на планските 
акти во СР Словенија з а периодот од 1981 до 1985 
година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
системот !па државната управа и за Извршниот со-
вет на Собранието на СР Словенија и за републи-
чките органи на управата; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
организацијата и подрачјето на работа на републи-
чките органи на управата и на републичките орга-
низации, како и на самостојните стручни служби 
на Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија: 

Закон за остварување на посебните права на 
припадниците на италијанската и унгарската на-
родност во областа на воспитанието и образованието; 

Одлука за давање согласност на Предлогот на 
Законот за ратификација на Спогодбата за гаран-
ција помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Меѓународната банка за обнова 
и развој (ЈУ-2055); 

Одлука за •давање согласност на Предлогот на 
Законот за ратификација на договорот помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Австрија за измена на Договорот по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Република Австрија за друмски от тунел 
низ Караванките од 15 септември 1977 година; 

Одлука за давање согласност на Предлогот на 
Законот за ратификација на Спогодбата помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Обединетото Кралство на Велика Британија 
и Северна Ирска за избегнување на двојното ода-
ночување на доходот; 

Одлука за регрес за семенска пченица за еко-
номската 1981/1982 година; 

Одлука за премија за шеќерна репа од родот 
на 1982 година; 

Одлука за заштитната цена на компирот од ро-
дот на 1982 година; 

Одлука за измени на Одлуката за надоместот 
за ирод о лж ит е лни здравствени прегледи на расте-
нијата во внатрешниот промет и при извоз; 

Општествен договор за заедничките основи за 
усогласено регулирање на односите во стекнување-
то и распоредувањето на доходот на работните заед-
ници на органите на управата и на другите органи 
Но општестзено-политичките заедници, како и во 
распределбата на средствата за лични доходи и за -
едничка потрошувачка на работниците; 

Договор за заедничките основи за усогласено 
уредување на општите качела на внатрешната ор-
ганизација и систематизација на работите и задачи-
те и за номенклатупата на единствените називи за 
групи работи и задачи од ист вид во органите и 
организациите на управата; 

Измени и дополненија на Прегледот на стапки-
те на данокот од личен доход и на стапките на при-
донесот од личен доход за финансирање на општи-
те општествени потреби во општествено-политички-
те заедници и во самоуправните интересни заедни-
ци на подрачјето на општествените дејности за 1982 
година; 

Преглед на показателите на придонесот на те-
куштиот и минатиот труд на остварениот доход во 
смисла на член 5 од Договорот за под групите де ј -
ности за 19Ѕ1 година. 

„НАРОДНЕ НОВИНЕ", СЛУЖБЕН ЛИСТ ПА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Во „Народне новине" Службен лист на Соција-
листичка Република Хрватска во број 1 од 15 ј а -
нуари 1982 година се објавени: 

Уредба за стручниот испит за санитарен ин-
спектор; 

Наредба за мерките за спречување на појавата 
и откривањето на заразни и паразитски заболувања 
ка ј животните во 1982 година; 

Општествен договор за остварување на кадров-
ската политика во Социјалистичка Република Х р -
ватска; 

Општествен договор за воспоставување и оства-
рување соработка на општините и заедниците на 
општините на СР Хрватска со градовите и со локал-
ните заедници во странство. 

^0 број 2 од 19 јануари 1982 година се објавени: 

Правилник за ракувањето со опасни материи во 
лупите и пристаништата; 

Општествен договор за критериумите за утвр-
дување на определени лични доходи, надоместите 
на работниците на товар на материјалните трошоци, 
личните примања од средствата за заедничка потро-
шувачка, како и за растежот на определени издато-
ци што ги товарат материјалните трошоци; 

Општествен договор за поттикнувањето разво-
јот, и вреднувањето на инвентивниот труд и на дру-
гите видови творештво во СР Хрватска. 

Во број 3 од 22 јануари 1982 година е објавено: 

Упатство за обрасците за спроведување на од-
делни изборни дејствија во постапката на изборот 
и отповикот на членови на делегациите и на делега-
тите во собранијата. 

Во број 4 од 28 јануари 1982 година се објавени: 

План на сред порочниот развој на општествени-> 
те грижи за децата од предучилишна возраст на СР 
Хрватска за периодот од 1981—1985 година; 

Одлука * за донесување План на среднорочниот 
развој ка општествените грижи за децата од пре-
дучилишна возраст во СР Хрватска за периодот од 
1981—1985 година; 

Самоуправна спогодба за основите на планот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на индивидуалните зем-
јоделци на Хрватска за периодот од 1981—1985 го-
дина; 

Одлука за усогласување дека е склучена Само-, 
управна спогодба за основите на планот на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на индивидуалните земјодел-
ци на Хрватска за периодот од 1981—1985 година; 

Одлука за усогласување на пензиите на инди-
видуалните земјоделци од 1 јануари 1982 година: 

Одлука за валоризационите коефициенти за пре-
сметување на личните доходи и на основот за оси-
гурување од 1980 година во однос на нивото на ос-
новот на осигурување од 1981 година; 

Одлука за основите на осигурувањето што се 
земаат за пресметуваше и плаќање на придонесот 
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како и за определување на правата од пензиското 
и инвалидското осигурување на индивидуалните 
земјоделци за 1982 година. 

Во број 5 од 2 февруари 1982 година е објавен: 

Деловник за организацијата и работата на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Хрват-
ска. 

Во број 6 од 9 февруари 1982 година се објавени: 

Закон за „Наградата д-р „Marija Schlesinger"; 
Самоуправна спогодба за индикациите, стандар-

дите и за роковите на траењето за протези, орто-
педски и други помагала и санитарни справи, стома-
толошко-протетска замена и ортодонски апарати, 
како и за помагала на говор, слух и вид; 

Одлука за прогласување на Самоуправна спо-
годба за индикациите, стандардите и роковите за 
траење за протези, ортопедски и други помагала и 
санитарни справи, стоматолошко-протетска замена 
и ортодонски апарати како и за помагала на говор, 
слух и вид. 

Во број 7 од 16 февруари 1982 година е објавен: 

Закон за општествените организации и здру-
женијата на граѓани. 

Во број 8 од 27 февруари 1982 година е објавен: 

Закон за театарската и сценско-музичката де ј -
ност. 

• ( 

Во број 9 од 1 март 1982 година е објавен: 

Општествен договор за развојот на агроиндус-
трмекиот комплекс во Социјалистичка Република 
Хрватска, во периодот од 1981—1985 година. 

Во број 10 од 9 март 1982 година се објавени: 

Закон за управите на општествените приходи; 
Правилник за условите што мораат да ги испол-

нуваат ветеринарските организации на здружен 
труд што вршат работи на дезинфекција, дезинсек-
ција, дератизација и деконтаминација; 

Програма з а оспособување на работниците за 
вршење на работата на санитарна заштита во вете-
ринарството. 

I 

Во број 11 од 16 март 1982 година е објавен: 

Закон за јавното информирање, 

Во број 13 од 30 март i982 година се објавени: 

Резолуција за научната и техничката политика 
во Социјалистичка Република Хрватска; 

Закон за републичките даноци (пречистен текст); 
Правилник за условите што мораат да ги испо-

лнуваат ветеринарните и други организации на 
здружен труд што вршат работи на ветеринарската 
дејност. 

Во број 14 од 6 април 1982 година се објавени: 

Закон за привремени мерки за општествена з а -
штита на самоуправните права и на општествената 
сопственост; 

Закон за премиите за млеко, волна и стебла од 
коноп и за надоместот на разликата во цена за про-
дадените количини конзумно млеко; 

Во број 15 од 13 април 1982 година е објавен: 

Правилник за стручната подготовка и за дру-
гите услови што мораат да ги исполнуваат опре де-* 
лени работници на лучките капетании и капетании-
те на пристаништата. 

Во број 16 од 20 април 1982 година се објавени: 

Правилник за инструктажа и ревизија на еко-
номско-финаноиските работи и за контрола на при-
донесот; 

Самоуправна спогодба за утврдување на свој-
ството врвен спортист, како и за условите и начи-
нот на докупување пензиски стаж поминат во свој- -
ство на врвен спортист во периодот од 15 мај 1945 
година до 31 декември 1961 година. 

Во број 17 од 24 април 1982 година се објавени: 

Правилник за истакнување на називите на ус-
лугите што граѓаните им ги даваат на туристи и 
патници; 

Решение за основање Одбор за одбележување 
на името и за општествена грижа за делото на 
Мирослав Крлежа. 

Во број 18 од 29 април 1982 година се објавени: 

Закон за Повелбата и Плакетата на Земското 
антифаштистичко веќе на народното ослободување 
на Хрватска; 

Закон за обезбедување средства за унапреду-
вање на економските односи на Социјалистичка Р е -
публика Хрватска со странство во 1982 година; 

Закон за задолжително здружување на дел од 
средствата на општествената репродукција за ф и н -
ансирање на програмата за развој на електросто-
панството, магистралните патишта, железничкиот 
сообраќај, водостопанството, како и за побрз развој 
на стопански недоволно развиените краишта на Со-
цијалистичка Република Хрватска во периодот од 
1981—1985 година за 1982 година. 

Во број 20 од 18 мај 1982 година се објавени: 

Закон за насоченото образование. 
Закон за данокот на промет на недвижности и 

права (пречистен текст); 
Правилник за програмата на општиот и посеб-

ниот дел на стручниот испит за вршење работи на 
овластени службени лица во органите за внатреш-
ни работи. 

Во број 23 од 4 јуни 1982 година се објавени: 

Деловник на Саборот на Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска (пречистен текст); 
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Деловник на Соборот на здружениот труд на 
Саборот на Социјалистичка Република Хрватска 
(пречистен текст); 

Деловник на Соборот к а општините на Саборот 
на Социјалистичка Република Хрватска (пречистен 
текст); 

Деловник на Општествено^политичкиот собор 
на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска 
(пречистен текст). 

Во број 24 од 8 јуни 1982 година е објавен: 

Правилник за заштита, обработување и селек-
ција на регистраторска и архивска граѓа што наста-
нала со работата на органите на внатрешни работи. 

Во број 26 од 22 јуни 1982 година е објавена: 

Одлука за усогласување на пензиите и на па -
ричните надомести за телесно оштетување од 1 ја -
нуари 1982 година. 

Во број 27 од 29 јуни 1982 година се објавени: 

Правилник за регистарот на здруженијата на 
граѓани; 

Список на просечно исплатениот чист личен до-
ход за гранка на дејност врз основа на податоците 
од периодичните пресметки на организациите на 
здружен труд за периодот јануари—март 1982 го-
дина на ниво на СР Хрватска. 

Во број 29 од 13 јули 1982 година е објавен: 

Закон за привремено користење на вишоците 
н& приходите на буџетите на општествено-полити-
чките заедници и вишоците на приходите на буџе-
тите на самоуправните интересни заедници во 1982 
година. 

Во број 32 од 29 јули 1982 година е објавен: 

Закон за утврдување на обврската за здружу-
вање на дел од средствата на општествена репро-
дукција заради учество во финансирањето на из-
градбата и реконструкцијата на електроенергетски-
те објекти. 

Во број 33 од 10 август 1982 година се објавени: 

Закон за стоковните резерви; 
Правилник за условите што мораат да ги ис-

полнуваат кланиците и објектите за обработка, пре-
работка и складирање на намирници од животин-
ско потекло; 

Одлука за начинот на вонредното усогласување 
на пензиите во 1982 година; 

Одлука за граничниот износ на минималното 
пензиско примање. 

Во број 36 од 31 август 1982 година е објавена: 

Објава на податоците за просечниот чист ли-
чен доход по работник во стопанството на Републи-
ката во првото полугодие на 1982 година. 

Во број 39 од 21 септември 1982 година е објавен: 

Список на просечно исплатениот чист личен до-
ход за гранка на дејност врз основа на податоците 
од периодичната пресметка на организациите на 
здружен труд за периодот јануари—јуни 1982 годи-
на на ниво на СР Хрватска. 

З о број 40 од 28 септември 1982 година е објавен. 

Закон за работните односи на работниците во 
здружениот труд (пречистен текст). 

С О Д Р Ж И Н А : 
Сто ама 

672. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените 
средства за купување на дизел-гориво 
и моторен бензин — — — — — — 1489 

673. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства за финансирање на изградбата на 
нови термоцентрали, топлани, енергани 
и котларници на масло за горење — ма-
зут, масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
и масло за горење лесно-специјално (ЛС) 

. и течен нафтен гас — — — — — — 1491 
674. Закон за вршење на менувачки работи и 

за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија — — — — — — — 1492 

675. Закон за измена на Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со 
странство — — — — — — — — 1495 

676. Закон за измени и дополненија на Ца-
ринскиот закон — — — — — — 1495 

677. Закон за дополненија на Законот за па-
ричниот систем — — — — — — 1496 

678. Одлука за обврските на републиките и 
автономните покраини за 1982 година ут-
врдени со Законот за средствата за отст-
ранување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди под-
рачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година — — — — 1496 

679. Одлука за намалување на обврските 
на републиките и автономните' покраини 
за 1982 година утврдени со Законот4 за 
средствата за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што 
го погоди подрачјето на Социјалисти-
чка Република Црна Гора во 1979 годи-
на — — — — — — — — — — 1497 

680. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
- дување на вкупниот износ на девизи 

за потребите на федерацијата во 1982 
година — — — — — — — — — 1497 

• 1 1 1 1 1 - 1 1 

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

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,Булевар војводе 


