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Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, 
член 10 точка 4 од Законот за здружување во Заедницата 
на југословенското електростопанство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/78), и точка 5 од Резолуцијата за општестве-
но-економскиот развој и економската политика на СФРЈ 
во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/83), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

нимаваат со промет на деривати од нафта на мало можат 
да продаваат моторен бензин и дизел-гориво за моторни-
те возила, тракторите, комбајните, велосипедите со мо-
тор, трициклите со мотор, инвалидските колички со мо-
тор, пловните средства, земјоделските, шумарските, зана-
етчиските и градежните машини и моторите за агрегати за 
производство на електрична енергија и други машини, на 
кои постои правото на сопственост, само врз основа на бо-
нови. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА-

ТА И ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

Член 1 

Во Уредбата за мерките за намалување на потрошу-
вачката и за штедење на течните горива („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/81, 62/82 и 77/82), во член 4 став 1, во 
вториот ред по зборот: „енергија", се додаваат зборовите: 
„индивидуалните котларници". 

Во став 3 зборовите: „домовите за остарени лица и на 
детските градинки" се заменуваат со зборовите: „органи-
зациите на здружен труд во областа на социјалната зашти-
та: домови за стари и изнемоштени лица, заводи за реха-
билитација на деца и лица спречени во психофизичкиот 
развој и организации за згрижување и воспитување на де-, 
ца од предучилишна возраст". 

Ставот 5 се брише. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 369 

6 септември 1984 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ е. р. 
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Врз основа на член 4 став 1 од Законот за мерките за 
ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН 

БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО 

Член 1 
Заради рационално користење на моторниот бензин 

и дизел-гориво, организациите на здружен труд што се за-

Член 2 

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво за пат-
ничките возила на кои постои правото на сопственост се 
издаваат за едномесечна потрошувачка во количество од 
40 литри по едно регистрирано возило. 

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво им се 
издаваат на сопствениците за едномесечна потрошувачка 
по едно регистрирано возило, велосипед со мотор, три-
цикл, со мотор, инвалидска количка со мотор, односно 
пловно средство и тоа: 

1) на товарно возило регистрирано за 
личен труд: 
- до 3,5 тони носивост 
- над 3,5 до 5 тони носивост 
- над 5 до 10 тони носивост 
- над 10 тони носивост 

2) на автобус: 
- за вршење на јавен превоз 
- за вршење превоз за сопствени по-
треби 

3) на трицикл со мотор, регистриран 
за личен труд 

4) на товарно возило што не е регис-
трирано за личен труд и на комби-
бус 

5) на трицикл со мотор што не е регис-
триран за личен труд и на инвалид-
ска количка со мотор 

6) на мотоцикл 
7) на велосипед со мотор 
8) на чамец за спорт и рекреација и јах-

та 
9) на чамец за спорт и рекреација чиј-

Ј што сопственик има постојано живе-
алиште на остров: 
- до 5 kW 
- над 5 до 10 kW 
- над 10 до 25 kW 
- над 25 kW 

10) на чамец за дополнителна дејност 
11) на чамец за стопанска дејност, освен 

на чамецот од точка 12 на овој став, по 1 kW 
моќност на моторот 
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12) на чамец за професионално вршење 
на дејноста рибарство, по 1 kW моќ-
ност на моторот: 
- кочара 25 
-други 10 

13) на брод за стопанска дејност, по 1 
kW моќност на моторот 15 

За пловилата од став 2 тон. 11 и 13 на овој член со кои 
се врши туристичка дејност, бонови за моторен бензин и 
за дизст-гориво се издаваат само за периодот од мај до 
септември. 

Д о исклучок од одредбата на став 1 од овој член, бо-
нови за моторен бензин и за дизел-гориво се издаваат: 

1) на сопственикот на возило кој не е во работен од-
нос, а на кого поради загуба или оштетување на долните 
екстремитети, односно карлицата, му е утврден инвалиди-
тет од најмалку 80%, или на кого му е утврдена целосна за-
губа на видот на обете очи, или на бубрежен болесник на 
дијализа - во количество од 80 литри за патнички автомо-
бил, 25 литри за мотоцикл и 15 литри за велосипед со мо-
тор, за едномесечна потрошувачка; 

2) на сопственикот на возило кој е во работен однос, а 
на кого поради загуба или оштетување на долните екстре-
митети, односно карлицата му е утврден инвалидитет од 
најмалку 60% - во количество од 80 литри за патнички ав-
томобил, 25 литри за мотоцикл и 15 литри за велосипед со 
мотор, за едномесечна потрошувачка; 

3) на сопственикот на моторно возило кој секојднев-
но превезува: лице на кое, поради загуба или оштетување 
на долните екстремитети, односно карлицата му е утврден 
инвалидитет од најмалку 60%, или лице на кое му е ут-
врдена целосна загуба на видот на обете очи, или лице кое 
е бубрежен болесник на дијализа, или дете кое е попречено 
во физичкиот или психичкиот развој - на медицинска про-
фесионална рехабилитација, на редовна дијализа, на рабо-
та, во училиште или организирано дневно згрижување -
во количество од 80 литри за едномесечна потрошувачка; 

4) на инвалидно лице кога е во исклучително тешка 
состојба и на тешко заболено лице, што се утврдува од 
страна на надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина - во количество што ќе го утврди 
тој орган. 

Со потврда од надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина се докажуваат инвалиди-
тетот, загубата на видот, потребата од редовна дијализа, 
дека детето е попречено во физичкиот или психичкиот раз-
вој, како и тоа дека односните лица се во редовен работен 
однос, на редовно школување или на рехабилитација. 

Член 3 

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво се из-
даваат за моторни возила во сопственост на верски заед-
ници и на свештени лица, кои служат за вршење на верски 
обреди - за едномесечна потрошувачка во количество од 
80 литри. 

Член 4 

За новокупени, а нерегистрирани моторни возила 
што се преземаат надвор од живеалиштето на сопствени-
кот, а кои не е можно да бидат превезени со железница, бо-
нови за моторен бензин и за дизел-гориво му се издаваат 
на сопственикот во местото на преземањето на возилото 
во количество од 10 литри на секои 100 километри расто-
јание помеѓу местото на преземањето на возилото и живе-
алиштето. 

Член 5 

Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво за пат-
нички такси-автомобили на кои постои правото на соп-
ственост се издаваат во количество од 400 литри по едно 
возило за едномесечна потрошувачка. 

Член 6 

Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво за земјо-
делски, шумарски, занаетчиски и градежни машини, за мо-
тори за агрегати за производство на електрична енергија и 
за други машини, на кои постои правото на сопственост, 
се издаваат ва количество што ќе го определи надлежниот 
орган во републиката односно надлежниот орган во авто-
номната покраина. 

Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво се изда-
ваат за трактори на кои постои правото на сопственост за 
едномесечна потрошувачка во просек по еден трактор во 
количество од 200 литри, а поединечно за сопствениците 
на трактори во количество што ќе го определи надлежни-
от орган во републиката, односно надлежниот орган во 
автономната покраина, зависно од големината на обра-
ботливите површини што се во сопственост на тие соп-
ственици или во сопственост на други лица, од засеаната 
култура, сезонските работи и ел. Во обработливи површи-
ни не се засметуваат површините што се обработуваат по 
договор за општествено организирано производство склу-
чен со земјоделски задруги, со организации на кооперанти 
и со други организации на здружен труд со кои земјодел-
ците соработуваат, а за кои се обезбедува гориво на начи-
нот утврден за организациите на здружен труд во областа 
на земјоделството. 

Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво за само-
одни. комбајни на кои постои правото на сопственост се 
издаваат за едномесечна потрошувачка во просек по еден 
комбајн во количество од ЗОО литри, а поединечно за соп-
ственици на комбајни во количество што ќе го определи 
надлежниот орган во републиката, односно надлежниот 
орган во автономната покраина за периодот од 1 јуни до 
31 декември. 

Член 7 

Покрај боновите за моторен бензин и за дизел-гориво 
во количествата од член 2 ст. 1 и 2 на оваа уредба, бонови 
им се издаваат на сопствениците на возила за едномесечна 
потрошувачка, и тоа: 

1) на индивидуалните земјоделски производители 
што своите производи ги довезуваат со свои возила од 
член 2 на оваа уредба и на кооперанти за превоз на индус-
триска добиточна храна на пазар или на сабирно место -
во количество што ќе го определи надлежниот орган во 
републиката односно надлежниот орган во автономната 
покраина, зависно од оддалеченоста, од видот и количес-
твото на производите, од сезоната на собирање на плодо-
вите и ел. а најмногу. 100 литри; 

2) на лицата што вршат дејност со личен труд, со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, а чија деј-
ност е во врска со користењето на моторен бензин и ди-
зел-гориво - во колочество што ќе го определи надлежни-
от орган во републиката односно надлежниот орган во 
автономната покраина, зависно од видот на дејноста, од 
остварениот промет и ел., а најмногу 100 литри; 

3) на лицата што вршат превоз на стоки на организа-
ции на здружен труд или на друг корисник на општестве-
ни средства врз основа на договор - во количество што ќе 
го определи надлежниот орган во републиката односно 
надлежниот орган во автономната покраина, а најмногу 
80 % од потрошувачка на горивото во претходната година 
искажана и евидентирана во деловните книги на таа орга-
низација, а ако организациите немаат таква евиденција -
најмогу ЗОО литри; 

4) на членовите на Друштвото на пчеларите кои свое-
то возило го користат за обиколување и исхрана на пче-
ларници - во- количество што ќе го определи надлежниот 
орган во републиката односно надлежниот орган во авто-
номната покраина, а најмногу 100 литри за едномесечна 
потрошувачка во периодот од 1 март до 30 октомври; 

5) на самостојните уметници кои се членови на умет-
нички друштва - за патнички автомобил - во количество 
што ќе го определи надлежниот орган во републиката од-
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носно надлежниот орган во автономната покраина, а нај-
многу 40 литри; 

6) на лицата што се во постојан работен однос, а кои 
своите возила ги користат за давање на лекарски или на 
ветеринарски услуги, вршење на ПТТ услуги, вршење на 
инспекциски надзор, вршење работи на утврдување на 
способноста на бродот за пловидба,продажба на книги, 
продажба на стоки надвор од работните простории на ор-
ганизацијата на здружен труд во која се во постојан рабо-
тен однос (трговски патници), на царинските работници и 
на милиционерите - граничари, ако не можат да користат 
јавен сообраќај за одење на работа и за доаѓање од работа 
- во количество што ќе го определи надлежниот орган во 
републиката односно надлежниот орган во автономната 
покраина, а најмногу 100 литри; 

7) на лицата кои своите возила, односно пловни сред-
ства ги користат за потребите на вооружените сили на 
СФРЈ, на единиците и на органите за цивилна заштита и 
на службата за набљудување и известување во општестве-
но-политичките заедници во смисла на Законот за општо-
народната одбрана - во количество на потрошеното гори-
во за тие намени. 

Член 8 

За возилата кои имаат регистарски таблици на дип-
ломатски и конзуларни претставништва и на мисии, на 
странски држави, на претставништва на меѓународни ор-
ганизации и на нивниот персонал во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на странски трговски, 

л сообраќајни, културни и други претставништва, на стран-
ски дописништва и на странски дописници, односно на по-
стојани службеници на странските дописништва, бонови 
за моторен бензин и за дизел-гориво им се издаваат спо-
ред нивните потреби. 

Член 9 

Странско физичко лице кое користи патничко возило, 
товарно возило, јахта или моторен чамец со странска ре-
гистрација или изнајмено патничко возило (rent-а-car) ре-
гистрирано во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и граѓанин на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со престој во странство под услов 
да поседува патничко возило со странска регистрација, 
можат да купуваат моторен бензин односно дизел-гориво 
на бонови купени од Авто-мото сојузот на Југославија во 
странство или во земјата преку овластените менувачи. 

Член 10 

Распределба на боновите за моторен бензин и за ди-
зел-гориво на корисниците врши надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Издавањето на бонови за регистрираните возила, ве-
лосипедите со мотор, односно за пловните средства од чл. 
2 до 5 на оваа уредба задолжително се забележува во сооб-
раќајната дозвола односно во пловидбениот лист. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на деривати на нафта на мало ги поништуваат 
боновите при продажбата на моторен бензин и дизел-го-
риво. 

Трошоците за печатењето на боновите ги поднесува 
корисникот на боновите, и тие изнесуваат 0,60 динари по 
еден бон. . 

Наплатата на трошоците за печатењето на боновите 
ја врши организацијата на здружен труд што се занимава 
со прометот на деривати на нафта на мало и ги уплатува 
во буџетот на федерацијата. 

Во случај на продажба на возилото или на другите 
средства од член 1 на оваа уредба, новиот сопственик нема 
право на бонови за периодот за кој боновите се издадени. 

Член 11 

Боновите од чл. 2 до 7 на оваа уредба се издаваат од-
напред за период од по три месеци во апоени од 5,10,20 и 
50 литри и можат да се подигнат до крајот на тримесечје-
то за кое се издаваат боновите. 

Член 12 

Во текуштиот месец можат да се користат боновите 
издадени за тој месец и неискористените бонови издадени 
за претходните месеци. 

Член 13 

Боновите се издаваат на доносител. 
Содржината, обликот и бојата на боновите се утврде-

ни во Описот на боновите што е приложен кон оваа уред-
ба и претставува нејзин составен дел. 

Член 14 

Бонот се изработува од специјално заштитена харти-
ја. 

Видот на специјално заштитената хартија ќе се ут-
врди со договор што ќе го склучи функционерот што рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на пазарот и општи стопански работи со организацијата 
на здружен труд на која и се доверува печатењето на боно-
вите. 

Боновите не смеат да се пуштаат во слободна про-
дажба. 

Член 15 

Организациите на здружен труд од член 1 на оваа 
уредба се должни во своите книговодствени евиденции да 
обезбедат посебни податоци за количествата и вредности-
те на продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бо-
нови. Тие оранизации при предавањето на дневниот пазар 
од продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бонови 
на надлежната организациона единица на службата на оп-
штественото книговодство ќе и поднесат посебен извештај 
за количествата и вредностите на продадениот моторен 
бензин и дизел-гориво на бонови, со приложени бонови за-
ради спроведување на контрола. 

Организационите единици на службата на општестве-
ното книговодство од став 1 на овој член ќе составуваат, 
со состојба на ден 15. и во последниот ден во месецот, из-
вештаи за продадените количества моторен бензин и ди-
зел-гориво на бонови, по видови и количества гориво, и 
составените извештаи ќе им ги доставуваат на централите 
на службата на општественото книговодство во републи-
ките и автономните покраини во рок од три дена од денот 
на истекот на пресметковниот период. Централите на 
службата на општественото книговодство во републиките 
и автономните покраини ќе составуваат кумулативни из-
вештаи и ќе ги доставуваат до Службата на општествено-
то книговодство на Југославија и до надлежните органи за 
работи на пазарот и прометот на републиките и автоном-
ните покраини во наредниот рок од три дена. Службата на 
општественото книговодство на Југославија е должна да 
достави кумулативен извештај за Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи во наредниот рок од три 
дена. 

Член 16 

Неискористените бонови издадени според Уредбата 
за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-
-гориво („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/83 и 27/84) 
можат да се користат и за време на важењето на оваа уред-
ба. 
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Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-
станува да важи Уредбата за ограничување на прометот 
на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/83 и 27/84). 

Буквата пред нумерацијата e f t и таа е иста за сите 
бонови за дизел-гориво. 

Бојата на боновите од член 5 на Уредбата: тонот 
жолт, а текстот црвен. Буквата пред нумерацијата за тие 
бонови е А. 

Член 18 

Оваа уредба влегува во сила на 1 октомври 1984 годи-
на. 

Е. п. бр. 396 
27 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

550. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување 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, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа 
на усогласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

Претседател 
Милка Планину е. р. 

ОПИС НА БОНОВИТЕ 

Боновите за моторен бензи и дизел-гориво се печатат 
на филигранска хартија со воден знак на СФРЈ 80 g/m2. 

Форматот на боновите е 11,8 х 4,6 cm. 
Боновите се печатат во апоени од по 5, 10, 20 и 50 

литри. 

Изглед на бонот: 

На левата страна на бонот на бела подлога во горни-
от агол се наоѓа римски број кој му одговара на месецот 
за кој важи тој бон. На средината е отпечатен грбот на 
СФРЈ, а под грбот нумерација со црвена боја со еден бук-
вен префикс и седум цифри. 

На десната страна на бонот се печати тонската под-
лога и соодветен текст. 

Во првиот ред на бонот се означуваат месецот и годи-
ната. Во вториот ред на бонот зборот: „БОН" е назначен 
со кирилица и латиница. На централниот дел на бонот се 
назначени количеството и видот на горивото изразени во 
литри, на четири јазика. 

На долниот ддел на бонот се наоѓа текстот: СОЈУ-
ЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАН-
СКИ РАБОТИ, на четири јазика. 

Боја на боновите за моторен бензин 

од 5 литри тон: зеленосив 

од 10 литри 

од 20 литри 

од 50 литри 

тон: црвеновио-
летов 
тон: светлоси-
на-виолетов 
тон: светол 
окер 

текст: црнокос-
тенлив 
текст: кармин 
црвен 
текст: темноси-
но-виолетов 
текст: зелено-
маслинест 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НА-
МАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Во Уредбата за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на промет на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 
23/79, 24/78, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 
3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82, 66/82, 70/82, 
14/83, 63/83, 68/83, 12/84 и 28/84), членот 16 се менува и 
гласи: 

„Член 16 

На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 на 
тарифниот број 3 од Тарифата се плаќа основен данок на 
промет на производи, и тоа: , 

1) на сите видови екстра-цигари - пакување од 20 пар-
чиња, на чие производство не"се применуваат прописите 
за југословенските стандарди, се плаќа основен данок на 
промет на производи, и тоа за цигарите: 

- чија цена е до 50,00 динари 62,68% 
- чија цена е над 50,00 динари 

до 52,00 динари 63,76% 
- чија цена е над 52,00 динари 

до 62,00 динари 66,10% 
- чија цена е над 62,00 динари 71,10%; 

Буквата пред нумерацијата е Б, и таа е иста за сите 
бонови за моторен бензин. 

2) на сите видови цигари - пакување од 20 парчиња, 
на чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, се плаќа основен данок на промет, и 
тоа за цигарите што спаѓаат во: 

Боја на боновите за дизел-гориво: 

од 5 литри тон: светлозе- текст: хромок-
лен окер сид зелен 

од 10 литри тон: светлоц- текст: темноц-
рвен окер рвено-кафеав 

од 20 литри тон :светловио- текст: кафеаво-
летов виолетов 

од 50 литри тон: светлосин текст: оловно-
син 

- 1 квалитетна група 56,08% 
- II квалитетна група 53,57% 
- III квалитетна група 51,72% 
- IV квалитетна група 30,70%. 

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 од Тарифа-
та се применуваат и на прометот на производите од овој 
член." 



Петок, 28 септембар 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 50 - Страна 1175 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила на 2 октомвр 1984 годи-
на. 

Е.п.бр.397 
27 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинац, е. р. 

551. 

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 270-ГОДИШНИНАТА НА СИЊ-
СКАТА АЛКА КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 
1985 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ 

ПАРИ 

1. Се определува 270-годишнината на Сињската алка 
како настан од историско-културно значење за Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, по повод на кој 
во 1985 година ќе се издадат пригодни ковани пари. 

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

Е. п. бр. 366 
23 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

552. 

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 

, ВО СКИЈАЧКИ СКОКОВИ ВО 1985 ГОДИНА НА ПЛА-
НИЦА КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1985 

ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ 
ПАРИ 

1. Се определува VIII светско првенство во скијачки 
скокови во 1985 година на Планица како меѓународен 
спортски настан, по повод на кој во 1985 година ќе се изда-
дат пригодни ковани пари. 

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

Е. п. бр. 367 
30 август 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

553. 

Врз основа на член 177 став 1 точка 1 одредба под а 
од Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРАВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ 

И УСЛУГИ 

1. Организациите на здружен труд можат да вршат 
увоз и плаќање на стоки и услуги, по сите работи од над-
ворешнотрговскиот промет кои се вршат врз основа на 
одобрение, односно согласност од надлежен сојузен орган, 
како и по плаќањата и наплатувањата што се вршат врз 
основа на одобрение од надлежната народна банка, со на-
малување на нивните општествено признати репродукци-
они потреби, утврдени за 1984 година. 

Организацијата на здружен труд, при поднесувањето 
барање за одобрение, односно за добивање согласност за 
работите од став 1 на оваа точка, му поднесува на над-
лежниот орган, односно на надлежната народна банка по-
тврда од овластената банка кај која се води девизната 
сметка на таа организација дека има утврдени општестве-
но признати репродукциони потреби во вредноста на ра-
ботата за која се бара одобрение, односно согласност. 

За работите на увозот за кои е пропишано на овласте-
ната банка да и се поднесува пријава за склучен договор, 
организацијата на здружен труд поднесува потврда за на-
малување на општествено признатите репродукциони по-
греби од став 1 на оваа точка, со пријава за склучениот до-
говор за увоз, а за работите на увозот на стоки и услуги за 
кои не е пропишана обврска за поднесување на пријава, 
потврдата и се поднесува на овластената банка со налогот 
за плаќање спрема странство. 

За увозот по работите на долгорочна производствена 
кооперација со странство, потврдата од став 3 на оваа 
точка и се поднесува на надлежната царинарница при ца-
ринењето на стоките. 

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат 
на работите за посредување во надворешнотрговскиот 
промет. 

2. Надлежниот орган, односно надлежната народна 
банка, при издавањето на согласност и одобрение за врше-
ње на работите од точка 1 на оваа одлука, е должна да на-
веде дека за извршениот увоз по тие работи се товарат оп-
штествено признатите репродукциони потреби на органи-
зациите на здружен труд. 

3. Намалување на општествено признатите репродук-
циони потреби, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се 
врши со намалување на правата за купување на девизи на 
единствениот девизен пазар, односно со откуп на девизи 
од страна на овластената банка од делот на девизниот 
прилив кој на организацијата на здружен труд и припаѓа. 

4. Организациите на здружен труд кои до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ги започнале работи-
те од точка 1 на оваа одлука можат да ги завршат под ус-
ловите под кои се одобрени, со тоа што при увозот, однос-
но плаќањето ги товарат своите општествено признати 
репродукциони потреби. 

За организациите на здружен труд кај кои вредноста 
на увозот од став 1 на оваа точка е поголема од вредноста 
на општествено признатите репродукциони потреби, ов-
ластените банки се должни да водат посебна евиденција и 
за тоа да го известат надлежниот орган, односно над-
лежната народна банка што го издала одобрението за 
вршење на работите од точка 1 на оваа одлука. 

Ако вредноста на увозот, односно на плаќањето по 
работите од став 1 на оваа точка е поголема од вредноста 
на утврдените општествено признати репродукциони по-
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треби, организациите на здружен труд можат тие работи 
да ги завршат, со тоа што овластените банки ја евидентна 
раат вредноста на увозот, односно на плаќањето која е по-
голема од вредноста од цотврдата и за тоа го известуваат 
надлежниот орган, односно надлежната народна банка 
што го издала одобрението, односно согласноста за таа 
работа. 

По приемот на известувањето од став 2 на оваа точ-
ка, надлежниот сојузен орган нема повеќе да и дава одоб-

'ренија, односно согласност на организацијата на здружен 
труд за увоз и плаќање на увоз по нови работи од точка 1 
на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 370 
27 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

554. 

Врз основа на член 105а од Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во 
соработка со надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Електростопанските организации што произведу-
ваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-
панските организации што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија можат постојните цени по тарифните ста-
вови за продажба на електрична енергија што според про-
писите постоеле и што се применети на ден 30 септември 
1984 година да ги зголемат до 15%. 

Електростопанските организации што произведуваат 
и вршат пренос на електрична енергија во републиката од-
носно во автономната покраина, покрај зголемувањето на 
цените од став 1 на оваа одлука, можат нивото на просеч-
ната цена реализирана со примена на тарифните ставови 
за продадените количини електрична енергија во перио-
дот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година да го зголемат до 
0,4728 дин./kWh. Врз основа на овие податоци, Јелектрос-
топанските организации што произведуваат и вршат пре-
нос на електрична енергија и електросгопанските органи-
зации што вршат дистрибуција на електрична енер-
гија го утврдуваат процентот на зголемување на цените на 
електрична енергија во републиката односно во автоном-
ната покраина така што износот од 0,4728 дин/kWh го 
ставаат во однос наспрема просечната цена на електрична 
енергија ка прагот на преносот остварена во пери-
одот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година. 

Електростопанските организации што произведуваат 
и вршат пренос на електрична енергија и електростопан-
ските организации за дистрибуција на електрична енерги-
ја можат цените на електрична енергија по тарифните ста-
вови што важеле на ден 30 септември 1984 година да ги 
зголемат најмногу до износот на збирот на процентите од 
ст.1 и 2 на оваа точка. ' 

2. Електростопанските организации од точка 1 на 
оваа одлука што набавуваат електрична енергија од елек-
тростопанските организации од друга република односно 
автономна покраина можат цените на електрична енергија 
да ги формираат со примена на просекот меѓу својата це-
на на електрична енергија, формирана според точка 1 од 
оваа одлука, и цената на електрична енергија набавена од 
електростопанската организација од друга република од-
носно автономна покраина, формирана според точка 1 на 
оваа одлука, земјаќи ги предвид и количините (пондерира-
њето). 

3. Ако електростопанските организации од точка 1 на 
оваа одлука набавуваат електрична енергија од увоз, цени-
те на електрична енергија се формираат со примена на 
просекот меѓу својата цена на електрична енергија, 
формирана според точка 1 на оваа одлука, и набавната це-
на на електрична енергија од увоз, земјаќи ги предвид и 
количините (пондерирањето). 

4. Оваа одлука се применува од 1 октомври 1984 годи-
на. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр.395 
20 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

548. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
мерките за намалување на потрошувачката и 
за штедење на течните горива 1171 

549. Уредба за ограничување на прометот на мото-
рен бензин и дизел-гориво 1171 

550. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на 
основниот данок на промет на определени 
производи 1174 

551. Одлука за определување на 270-годишнината 
на Сињската алка како настан по повод на кој 
ќе се издадат пригодни ковани пари 1175 

552. Одлука за определување на VIII светско првен-
ство во скијачки скокови во 1985 година на 
Планица како настан по повод на кој во 1985 
година ќе се издадат пригодни ковани пари — 1175 

553. Одлука за привремено ограничување на опре-
делени права за плаќање на определени стоки 
и услуги 1175 

554. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електрична енергија 1176 





Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистите Федеративне Републике Југослвије, Београд, 
Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник Вељко Тадић. - Штампа: Новинско-издавач-

ка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, Јована Ристића бр. 1. 


