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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 
Се прогласува Законот за основите на системот на 

државната безбедност, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 28 март 1984 година. 

П бр. 343 
28 март 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗ-

БЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат основите на системот на 

заштита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ 
(државната безбедност), обезбедувањето на дејноста на 
службата за државна безбедност која е неопходна за оства-
рување на одговорноста на сојузните органи и за усогласу-
вање на работата на органите што ги вршат работите на 
државната безбедност. 

Член 2 
Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ 

како заеднички интерес на работните луѓе и граѓаните, на 
народите и народностите на Југославија е право и 
должност на работните луѓе и граѓаните, на организации-
те на здружен труд и на другите самоуправни организации 
и заедници, на општествено-политичките организации и 
на општествените организации, на здруженијата на граѓа-
ните, на општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани, како и на други државни органи. 

1 Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ 
се остварува со основите на општествената самозаштита, 
како најширока основа на безбедноста на општеството. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите и заедни-
ците и нивните органи од став 1 на овој член, остварувајќи 
го правото и должноста на заштита на поредокот утврден 
со Уставот на СФРЈ, преземаат мерки и активности зара-
ди откривање и спречување на дејностите со кои се загро-

зуваат независноста, територијалната целокупност и од-
бранбената способност на земјата, се поткопува власта на 
работничката класа и на сите работни луѓе, самоуправна-
та и економската основа на социјалистичките општестве-
ни односи, се разбива братството и единството и рамноп-
равноста на народите и народностите на Југославија, како 
и заради откривање и спречување на другите дејности на-
сочени кон поткопување или уривање на поредокот ут-
врден со Уставот на СФРЈ. 

Член 3 
Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ 

се остварува врз единствени основи во целата земја со ор-
ганизирање, активности и меѓусебна соработка на сите 
субјекти на општествената самозаштита, со усогласено 
дејствување на органите што ги вршат работите на држав-
ната безбедност како стручни органи во системот на оп-
штествената самозаштита и со соработка на тие органи со 
сите субјекти на општествената самозаштита. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и другите самоуп-

равни организации и заедници, општествено-политичките 
и другите општествени организации, здруженијата на гра-
ѓаните, општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани, како и другите државни органи ги спроведуваат мер-
ките на самозаштита заради заштита на поредокот ут-
врден со Уставот на СФРЈ, во согласност со законот и 
другите прописи и со своите самоуправни и други општи 
акти, со ставовите и со политиката на Сојузот на комунис-
тите на Југославија, со политиката што ја утврдуваат соб-
ранијата на општествено-политичките заедници односно 
со насоките на надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници и со процените на политичко-безбеднос-
ната состојба во својата средина. 

Член 5 
Органите што ги вршат работите на државната без-

бедност, во границите на својот делокруг, им даваат 
стручна и друга помош на организациите на здружен труд 
и на други самоуправни организции и заедници, на оп-
штествено-политичките организации и други општестве-
ни организации и на здруженијата на граѓаните и нивните 
органи, на органите на општествено-политичките заедни-
ци и на други државни органи во изградбата и унапреду-
вањето на системот на општествената самозаштита. 

Член 6 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружен труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, општествено-политичките организации и други оп-
штествени организации, здруженијата на граѓаните и ни-
вните органи, органите на општествено-политичките заед-
ници и други државни органи се должни на органите што 
ги вршат работите на државната безбедност да им даваат 
помош во откривањето и спречувањето на активностите 
насочени кон поткопување или уривање на поредокот ут-
врден со Уставот на СФРЈ. 

Органите што ги вршат работите на државната без-
бедност се должни да ги известуваат организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и заед-
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ници, општествено-политичките организации и други оп-
штествени организации, здруженијата на граѓаните и ни-
вните органи, органите на општествено-политичките заед-
ници и другите државни органи и работните луѓе и граѓа-
ните, кога околностите на вршењето на службата го до-
пуштаат тоа, за сознанијата до кои дошле во вршењето на 
работите од својот делокруг, а што се од интерес за без-
бедноста на тие организации, органи односно работни лу-
ѓе и граѓани. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, општествените организации, здруженијата на граѓани-
те и нивните органи, органите на општествено-политички-
те заедници и други државни органи се должни да ги пре-
земаат потребните мерки во врска со заштитата на поре-
докот утврден со Уставот на СФРЈ што, согласно со зако-
нот и со прописите донесени врз основа на закон, ќе ги 
определат органите надлежни за вршење на работите на 
државната безбедност. 

Член 7 
Федерацијата, републиките и автономните покраини, 

во рамките на правата и должностите утврдени со Уста-
вот на СФРЈ, се одговорни за организирањето и вршењето 
на работите на државната безбедност. 

Федерацијата, преку своите органи овластени со Ус-
тавот на СФРЈ, ја утврдува општата политика во областа 
на заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, 
ја усогласува работата на органите што ги вршат работи-
те на државната безбедност и врши други работи опреде-
лени со сојузен закон. 

Републиките и автономните покраини ги организира-
ат и непосредно ги вршат работите на државната безбед-
ност во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузните зако-
ни и со политиката што Собранието на СФРЈ ја утврдила 
во таа област. 

Член 8 
Кога Претседателството на СФРЈ по своја иницијати-

ва или на предлог од Сојузниот извршен совет утврди де-
ка тоа го бараат посебни причини на безбедноста, над-
лежниот сојузен орган непосредно ќе организира вршење 
или ќе врши определени работи од заштитата на поредо-
кот утврден со Уставот на СФРЈ (државната безбедност) 
на целата територија или на дел од територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, заради 
сузбивање на активностите насочени кон поткопување или 
уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ. 

Организирањето или вршењето на работите од став 1 
на овој член се врши под условите и на начин, што во рам-
ките на својата надлежност, ќе ги утврдат Претседател-
ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Работите на државната безбедност во федерацијата 

ги вршат Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и 
други сојузни органи на управата кога е тоа посебно опре-
делено, а во републиките и во автономните покраини - ре-
публичките односно покраинските органи надлежни за 
внатрешни работи. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи на 
државната безбедност и во кој обем ги вршат одделни со-
јузни органи. 

Работите на државната безбедност во вооружените 
сили на СФРЈ ги вршат органите определени со сојузен за-
кон или со одлука на Претседателството на СФРЈ. 

Член 10 
Обезбедувањето на членовите на Претседателството 

на СФРЈ и на шефовите на странски држави при посета на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија го 
организираат и го спроведуваат, по единствен систем, ор-
ганите во кои се вршат работите на државната безбедност 
и воените органи. 

Претседателството на СФРЈ определува кои работи 
од став 1 на овој член ги вршат воените органи, а Сојузни-
от извршен совет - кои работи од тој став ги вршат други 
органи. 

Член 11 
Органите што ги вршат работите на државната без-

бедност собираат податоци и известувања заради отстра-
нување и спречување на дејностите насочени кон поткопу-
вање или уривање на поредокот утврден со Уставот на 
СФРЈ, кон загрозување на безбедноста на земјата и, во 
врска со со тоа, преземаат други потребни мерки и деј-
ствија врз основа на законот и на прописите донесени во 
согласност со законот. 

Член 12 
Органите што ги вршат работите на државната без-

бедност ја засноваат својата работа врз резултатите на на-
уката и на научноистражувачката работа. 

Органите што ги вршат работите на државната без-
бедност определени потреби, посебно во поглед на мето-
дите и средствата за работа од научноистражувачка, раз-
војна и производствена работа, што се од значење за деј-
носта на службата на државната безбедност, ги остварува-
ат во рамките и преку институтот за безбедност. 

Член 13 
Работата на органите што ги вршат работите на 

државната безбедност, во рамките на правата и должнос-
тите утврдени со Уставот на СФРЈ, ја усогласуваат Пре-
тседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Усогласувањето во смисла на став 1 од овој член оп-
фаќа политичко-безбедносно насочување на работата на 
органите што ги вршат работите на државната безбедност 
и утврдување на нивните заеднички задачи од гледиштето 
на интересите и потребите на безбедноста на целата земја. 

Член 14 
Врз основите на насочувањата што ги врши Собрани-

ето на СФРЈ, усогл асу Бањата и насочувањата што ги 
вршат Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, презе-
ма дејствија со кои го обезбедува спроведувањето на насо-
ките на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на 
СФРЈ, односно на Сојузниот извршен совет и ја усогласу-
ва работата на органите на управата во републиките и во 
автономните покраини што ги вршат работите на држав-
ната безбедност. 

Под дејствијата и усогласувањето од став 1 од овој 
член се подразбираат: утврдувањето на единствена про-
грамска ориентација на службата на државната безбед-
ност во извршувањето на заедничките задачи; усогласува-
ње на плановите и мерките од значење за безбедноста на 
земјата; утврдувањето на заедничките безбедносни проце-
ни; усогласувањето на мерките и активностите во извршу-
вањето на задачите што ќе ги утврдат органите на федера-
цијата надлежни за насочување на работата на органите 
што ги вршат работите на државната безбедност и во при-
мената на определени методи и средства на службата на 
државната безбедност. 

Во извршувањето на задачите во заштитата на поре-
докот утврден со Уставот на СФРЈ (државната безбед-
ност) што ќе ги утврдат органите на федерацијата над-
лежни за насочување на работата на органите што ги 
вршат работите на државната безбедност, сојузниот секре-
тар за внатрешни работи го пропишува начинот на усог-
ласување на плановите и мерките од значење за безбеднос-
та на земјата и начинот на усогласување на мерките и ак-
тивностите што ги преземаат органите што ги вршат ра-
ботите на државната безбедност и ги определува методите 
и средствата на службата на државната безбедност што се 
применуваат со негова согласност, во рамките на правата 
и должностите на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. 
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Член 15 
Функционерот кој раководи со органот што ги врни 

работите на државната безбедност одговара за својата ра 
бота и за работата на органот пред собранието на соод-
ветната општествено-политичка заедница и пред неговиот 
извршен орган и е должен да им поднесува извештај за ра-
ботата на органот и за состојбата во областа на државна-
та безбедност. 

Функционерот кој раководи со органот од став 1 на 
овој член може да предложи поднесувањето на извештај за 
одделни прашања да се одложи за определено време или 
извештајот да се поднесе без присуство на јавноста. За 
причините за одлагање на поднесувањето на извештај или 
за исклучување на јавноста, функционерот е должен да го 
запознае претседателот на соодветното тело. 

Член 16 
Собранието на општествено-политичка заедница чи-

ишто органи вршат работи на државната безбедност, 
врши контрола над законитоста на работата на тие орга-
ни преку посебно тело. 

Контролата над законитоста на работата на органи-
те на безбедноста во вооружените сили на СФРЈ се врши 
на начинот што ќе го определи Претседателството на 
СФРЈ. 

Функционерите кои раководат со органите на управа-
та што вршат работи на државната безбедност се должни 
на телото од став 1 на овој член да му дадат известувања и 
податоци од делокругот на органите со кои раководат и 
ако тие претставуваат тајна. 

Член 17 
Заради вршење контрола над работата на сојузните 

органи на управата што вршат работи на државната без-
бедност, Собранието на СФРЈ формира Комисија за кон-
трола на службата на државната безбедност (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

Комисијата остварува увид над законитоста на рабо-
тата на органите што ги вршат работите на државната 
безбедност, особено од гледиштето на почитувањето на 
правата и слободите на човекот и граѓанинот утврдени со 
Уставот на СФРЈ и со закон, на правата на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни организации и 
заедници и на општествено-политички заедници и нивни-
те органи, како и во поглед на методите и средствата што 
органите ги користат во вршењето на работите од својата 
надлежност; ги разгледува проблемите уочени во работа-
та на органите и за тоа му поднесува извештај и предлози 
на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги имену-
ва Собранието на СФРЈ. 

Комисијата е должна за својата работа најмалку ед-
наш годишно да го известува Собранието на СФРЈ. 

Фактите и другите податоци изнесени на седницата 
на Комисијата и во материјалите подготвени или израбо-
тени по заклучок на Комисијата се сметаат за државна тај-
на, ако за определени податоци Комисијата поинаку не 
определи. 

Член 18 
Во вршење на работите од својата надлежност, орга-

ните што ги вршат работите на државната безбедност и 
другите државни органи се должни да меѓусебно сорабо-
туваат, едни на други да си даваат помош и да ја усогласу-
ваат активноста во врска со заштитата на поредокот ут-
врден со Уставот на СФРЈ. 

Член 19 
Органите што ги вршат работите на државната без-

бедност во федерацијата, во републиките, во автономните 
покраини и во вооружените сили на СФРЈ се должни меѓу-
себно да соработуваат, едни на други да си даваат помош 
во извршувањето на задачите и да се известуваат и одгова-

раат за извршувањето на работите од својот делокруг што 
се од интерес за безбедноста на земјата. 

Функционерите кои раководат со сојузните органи на 
управата што вршат работи на државната безбедност спо-
годбено донесуваат упатства за меѓусебната соработка на 
тие органи. 

Член 20 
Сојузните органи на управата што ги вршат работи-

те на државната безбедност ја спроведуваат утврдената 
политика во областа на државната безбедност, се грижат 
за спроведувањето на сојузните закони и на другите сојуз-
ни прописи и општи акти за чие извршување се непосред-
но одговорни, ја следат, во рамките на правата и должнос-
тите на федерацијата, состојбата во областа на државната 
безбедност и се одговорни за таа состојба. 

Органите што ги вршат работите на државната без-
бедност се должни за појавите и настаните од интерес за 
безбедноста на земјата навремено да го известуваат орга-
нот во федерацијата во чиј делокруг спаѓа следењето на 
таквите појави и настани. 

Член 21 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши 

инспекција над спроведувањето на сојузните закони и дру-
гите сојузни прописи и општи акти со спроведување на 
мерки и дејствија и со извршување на задачите од областа 
на државната безбедност во републичките и покраинските 
органи на управата што ги вршат работите на државната 
безбедност. 

Органот во кој се врши инспекција е должен да овоз-
можи увид во сите предмети што се однесуваат на спрове-
дувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и 
општи акти од областа на државната безбедност и да ги 
даде потребните податоци и известувања. 

Ако утврди дека органот во кој се врши инспекција 
не ги извршува сојузните закони и другите сојузни пропи-
си и општи акти од областа на државната безбедност или 
во извршувањето на тие прописи утврди други неправил-
ности, работникот што ја врши инспекцијата ќе ги запоз-
нае за тоа функционерот кој раководи со тој орган и сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи го пропи-
шува начинот на вршењето на инспекција над спроведува-
њето на сојузните закони и други сојузни прописи и оп-
шти акти од областа на државната безбедност. 

Член 22 
Кога органите на управата во републиките и во авто-

номните покраини што ги вршат работите на државната 
безбедност се должни непосредно да ги извршуваат сојуз-
ните закони и другите сојузни прописи и општи акти од 
областа на државната безбедност, сојузниот секретар за 
внатрешни работи може на тие органи да им дава за-
должителни инструкции и упатства за извршување на ра-
ботите за чие извршување се овластени со сојузен закон, 
со друг сојузен пропис *и општ акт. 

Член 23 
Во вршењето на работите од својот делокруг, органи-

те што ги вршат работите на државната безбедност при-
менуваат средства и методи според единствени начела. 
Единствените начела, што во својата работа ги примену-
ваат тие органи, ги утврдува Претседтелството на СФРЈ. 

Врз основа на единствените начела од став 1 на овој 
член, функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата што врши работи на државната безбедност доне-
сува правила за работата на службата за државна безбед-
ност, ако со сојузен закон не е поинаку определено. 

Функционерите кои раководат со органите од став 1 
на овој член или лицата што тие ќе ги овластат, самостој-
но одлучуваат за применувањето на пропишаните сред-
ства и методи во работата во извршувањето на задачите 
од делокругот на органите и се одговорни за нивното за-
конито користење. 
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Член 24 
Функционерот кој раководи со органот што ги врши 

работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од 
причините на безбедноста на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, во работите од делокругот на 
органот, може со свое решение да определи во поглед на 
одделни лица и организации да се преземат определени 
мерки со кои се отстапува од начелото за неповредливос-
та на тајната на писмата и на другите средства за опште-
ње. 

Член 25 
Лицата кои, на барање од органите што ги вршат ра-

ботите на државната безбедност, ќе им укажат помош на 
тие органи и притоа ќе бидат повредени, ќе се разболат 
или потрајно ќе бидат оневозможени во вршењето на сво-
јот позив, ги остваруваат правата утврдени со прописите 
за воените инвалиди, како и правата од пензиското и инва-
лидското осигурување и од здравственото осигурување ут-
врдени со закон или со општ акт на соодветната заедница 
за осигурување. 

Правата од став 1 на овој член ги имаат и членовите 
на потесното семејство на лицето што го загубило живо-
тот или кое умрело од последици од повреда задобиена 
при давање помош на орган што врши работи на држав-
ната безбедност, ако помошта ја укажало по барање од тој 
орган. 

Член 26 
Собранијата на општествено-политичките заедници, 

врз основа на договор врз единствени основи, ги регулира-
ат овластувањата на работниците што ги вршат работите 
на државната безбедност и определените посебности од 
работните односи на тие работници. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за основите на системот на 
државната безбедност („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/74). 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

129. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

утврдување на вкупниот приход и на доходот, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 29 март 1984 година. 

П бр. 344 
29 март 1984 година 

Белград _ 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА 

ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за утврдување и распоредување на вкуп-

ниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/80, 13/82, 28/83 и 9/84) во член 6 став 1 по зборовите: 
„жиро-сметката на основната организација" се додава за-
пирка и зборовите: „односно жиро-сметката на работната 
организација, ако работниците во основната организција 
го остваруваат приходот на основната организација и рас-
полагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-
-сметката на работната организација". 

Член 2 
Во член 7 став 1 точка 3 по зборовите: „интерната 

банка", се додаваат зборовите: „односно во работната ор-
ганизација.". 

По точка 3 се додава нова точка За која гласи: 
„За) паричните износи наплатени со пребивање (ком-

пензација) извршено до последниот ден на пресметковни-
от период, односно во рок од 15 дена од денот на истекот 
на пресметковниот период, во согласност со овој и со друг 
сојузен закон;". 

Член 3 
По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 

„Член 25а 
Заедничкиот приход остварен по основите од член 24 

на овој закон се наплатува преку проодна сметка. 
Заедничкиот приход наплатен преку проодна сметка 

се распоредува и пренесува на жиро-сметката на основни-
те организации односно на другите учесници во оствару-
вањето на заедничкиот приход или на жиро-сметката на 
работната организација установена со самоуправната спо-
годба во смисла на член 146 став 2 од Законот за 
здружениот труд, а во случаите утврдени со самоуправна-
та спогодба за меѓусебните односи во остварувањето на 
заедничкиот приход - и на проодната сметка на оние учес-
ници во остварувањето на заедничкиот приход што ги 
пренесуваат тие средства на жиро-сметките на основните 
организации, на начинот и во роковите што се утврдени 
со овој закон. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за-
едничкиот приход остварен по основите од член 24 на овој 
закон се наплатува преку жиро-сметката на работната ор-
ганизација установена со самоуправната спогодба во 
смисла на член 146 став 2 од Законот за здружениот труд, 
под услов сите учесници во остварувањето на заедничкиот 
приход да одлучиле да го остваруваат вкупниот приход и 
да располагаат со средствата со кои управуваат преку 
жиро-сметката на работната организација. 

Заедничкиот приход наплатен преку жиро-сметката 
на работната организација, во смисла на став 3 од овој 
член, се распоредува на интерните сметки на основните 
организации - учесници во заедничкиот приход, на начи-
нот и во роковите што се утврдени со овој закон." 

Член 4 
Во член 29 по зборовите: „заедничкиот приход распо-

реден" се додаваат запирка и зборовите: „односно на 
жиро-сметката на работната организација, ако работници-
те во основната организација го остваруваат вкупниот 
приход на основната организација и располагаат со сред-
ствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работ-
ната организација,". 
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Член 5 
Во член 32 став 5, во првата реченица, по зборовите: 

„на жиро-сметката на основната организација" се додава-
ат запирка и зборовите: „односно на жиро-сметката на ра-
ботната организација ако работниците во основната орга-
низација го остваруваат вкупниот приход на основната 
организација преку жиро-сметката на работната организа-
ција". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 31 март 1984 година. 

Во случаите од став 1 на овој член, меницата што се 
издава врз товар на жиро-сметката на работната органи-
зација, установена во смисла на член 146 став 2 од Законот 
за здружениот труд, не можат да ја авалираат основните 
организации на здружен труд што остваруваат вкупен 
приход и располагаат со средствата со кои управуваат 
преку таа жиро-сметка ниту работната организација во 
чијшто состав се тие основни организации. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 31 март 1984 година. 

130. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌА-
ЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-

НИ СРЕДСТВА 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 29 март 1984 година. 

П бр. 346 
29 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Мирко Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-

рисниците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр.60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) по член 7а се 
додава нов член 76, кој гласи: 

„Член 76 
Основните организации на здружен труд во составот 

на работната организација што ќе одлучат да го оствару-
ваат вкупниот приход и да располагаат со средствата со 
кои управуваат преку жиро-сметката на работната орга-
низација во чијшто се состав, во согласност со член 146 
став 2 од Законот за здружениот труд, обезбедувањето на 
плаќањата на меѓусебните обврски по основа на промет 
на стоки и услуги и по основа на инвестиции, како и на об-
врските во односите со други корисници на општествени 
средства, ги вршат според одредбите на овој закон, со тоа 
што на инструментите за обезбедување на плаќањата, по-
крај називот и седиштето на работната организација се 
внесува и називот и седиштето на основната организација 
на здружен труд за која се врши обезбедување на плаќања-
та, ако должникот е основна организација на здружен 
труд. 

131. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА СОДРЖИНАТА, РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИ-
ХОДИ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈ-

НОСТ 
1. Органите и организациите на федерацијата што со 

својата дејност остваруваат приходи се должни до 15. во 
месецот, за претходниот период, да достават до Сојузниот 
секретаријат за финансии извештај за остварените прихо-
ди. 

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да 
содржи: план на приходите за тековната година; салдо на 
ненаплатените побарувања по завршната сметка, од пора-
нешните години - по години; фактурирани услуги во те-
ковната година; наплатени побарувања од поранешните 
години; наплатени побарувања од тековната година; из-
нос на ненаплатените побарувања од тековната година по-
криен со инструментите за плаќање, согласно со Законот 
за обезбедување на плаќањето меѓу' користниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 
13/76, 22/78, 31/83 и 70/83); износ на ненаплатените поба-
рувања од тековната година што не е покриен со инстру-
ментите за плаќање, согласно со Законот за обезбедување 
на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства, 
ако истекол рокот од 15 дена од денот на настанувањето 
на должничко-доверителскиот однос; износ на побарува-
њата што не е платен во рок од 15 дена од денот на наста-
нувањето на должничко-доверителскиот однос; износ на 
средствата уплатен во буџетот на федерацијата до крајот 
на извештајниот период и состојба на средствата на еви-
дентната сметка на последниот ден во периодот за кој се 
доставува тој извештај. 

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните 
органи и организации се доставува до Сојузниот секрета-
ријат за финансии на образецот „И" што е отпечатен кон 
ова упатство и претставува негов составен дел. 

4. Извештајот за остварените приходи го потпишува-
ат функционерот што раководи со сојузниот орган однос-
но со сојузната организација и сметкополагачот. 

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

Бр. 7-2801/1-84 
13 март 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 
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132. 

(Потпис на сметкопола- М. П. (Потпис на функционе-
гачот) рот кој раководи со со-

јузниот орган односно 
со сојузната организа-

ција) 

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), член 
29а од Законот за основните права на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/8 { и 68/81), член 30а од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72,40/73, 33/76, 32/81 
и 68/81), член 206 од Законот за основните права на лица-
та одликувани со Ореден на народен херој („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72,21/74,33/76,32/81 и 68/81) и член 11а 
став 2 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), по приба-
веното мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИ-
МАЊА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ 
УРЕДУВААТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВО-
ЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАД-
НАТИТЕ БОРЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-

ДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на испла-

та на паричните примања пропишани со Законот за основ-
ните права на воените инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци, Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, Зако-
нот за основните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој и со Законот за основните права на лицата 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со ор-
ден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ (во 
натамошниот текст: законите) и начинот на водење еви-
денција за извршените исплати. 

1. Начин на исплата на паричните примања 

Член 2 
Исплата на лична, семејна и зголемена семејна инва-

лиднина (во натамошниот текст: инвалиднина), на дода-
ток за нега и помош од страна на друго лице, на ортопед-
ски додаток и на постојано месечно парично примање се 
врши преку Поштенската штедилница, со поштенска ис-
пратница, на тековна сметка или на штедна книшка на ко-
рисникот на тие примања. 

Органот во републиката односно органот во авто-
номната покраина надлежен за извршување на решенијата 
со кои се признати правата на парични примања од став 1 
на овој член (во натамошниот текст: надлежниот орган) 
ги доставува до Поштенската штедилница податоците по-
требни за исплата на тие примања на образецот бр. 1 - На-
лог за вршење исплата на паричните примања на корисни-
ците на основните права и за обработка на податоците од 
евиденцијата за корисниците на основните права, што е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 3 
Исплата на годишно парично примање за закрепну-

вање на носителите на „Партизанска споменица 1941", на 
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борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година (во натамошниот 
текст: шпанските борци) и исплата на годишно парично 
примање на лицата одликувани со Орден на народен херој 
и орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, односно на члено-
вите на нивните семејства се врши со испратница, на те-
ковна сметка или на штедна книшка на корисникот на тие 
примања. 

Член 4 
Исплата на помош во случај на смрт, на надомест на 

трошоците за исхрана и сместување за време на патување 
и престој во друго место, на надомест на патните трошо-
ци и надомест на износот што воениот инвалид го платил 
на име придонес од личниот доход за социјално осигуру-
вање на лицето кое му укажува нега и помош се врши со 
испратница. 

Член 5 
Исплата на надомест за купување на патничко мо-

торно возило, на трошоци за погреб, на надомест на тро-
шоци за превоз на умрен носител на „Партизанска споме-
ница 1941", односно на шпански борец и надомест на тро-
шоци за превоз на посмртни останки на воен инвалид се 
врши со општ налог за пренос или со испратница. 

Член 6 
Исплата на надомест за работа на членови на лекар-

ски комисии се врши на жиро-сметката на членот на ле-
карската комисија. 

Член 7 
Исплата на инвалиднина, на додаток за нега и помош 

од страна на друго лице, на ортопедски додаток и на по-
стојан инвалидски додаток на корисниците што имаат 
живеалиште во странство се врши на начинот пропишан 
за вршење на платниот промет со странство. 

Примањата од став 1 на овој член можат, по барање 
на корисникот, да му се исплатуваат со испратница на не-
говиот полномошник кој има живеалиште во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија или на тековна-
та сметка што корисникот ја има кај овластената банка во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

2. Начин на водење евиденција за извршените исплати 

Член 8 
Евиденцијата за исплатите на паричните примања од 

член 2 на овој правилник, надлежниот орган ја води врз 
основа на податоците за исплатите на тие примања на се-
кој корисник. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи пода-
тоците за името и презимето, за шифрата на корисникот и 
за износите на паричните примања, по видови примања 
исплатени за одделни месеци. 

Член 9 
Евиденцијата за извршените исплати на паричните 

примања од чл. 4 до 6 на овој правилник надлежниот ор-
ган ја води на книговодствени картички, збирно и анали-
тички. 

Збирните книговодствени картички се водат за испла-
ти на: 

1) паричните примања од чл. 4 и 5 на овој правилник 
и надоместите за работа на членовите на лекарски-
те комисии од чл. 99 и 100 и член 107 став 5 од За-
конот за основните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци; 

2) трошоците за здравствена заштита; 
3) трошоците за бањско и климатско лекување. 

Член 10 
Аналитичките книговодствени картички за парични 

примања се водат за исплати на: 
1) помош во случај на смрт и надомести на трошоци 

за превоз за посмртни останки на воен инвалид; 
2) надомести на трошоци за погреб (на носител на 

„Партизанска споменица 1941", шпански борец и 
народен херој) и надомести на трошоци за превоз 
на умрен носител на „Партизанска споменица 
1941", односно шпански борец; 

3) надомести на трошоци за исхрана и сместување за 
време на патување и престој на друго место и над-
омест на патни трошоци; 

4) надомест на износот што воениот инвалид го пла-
тил како обврзник за плаќање на придонес од лич-
ниот доход за социјално осигурување на лицето 
кое му укажува нега и помош; 

5) надомести за работа на членовите на лекарските 
комисии од чл. 99 и 100 и член 107 став 5 на Зако-
нот за основните права на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци; 

6) надомести на Службата на општественото книго-
водство (во натамошниот текст: СОК) и на орга-
низацијата на здружен труд на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај (во ната-
мошниот текст: ПТТ) за исплати на паричните 
примања; 

7) неправилна исплата. 

Член 11 
Аналитичките книговодствени картички за здравстве-

на заштита се водат за исплати на: 
1) трошоци за здравствена заштита што им се надо-

местуваат на самоуправните интересни заедници 
во областа на здравството; 

2) трошоци за здравствена заштита на корисниците 
што имаат живеалиште во странство за време на 
престојот во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; 

3) надомести на разликата до 100% од основот за 
надомест на личниот доход за време на привреме-
на спреченост за работа поради болест; 

4) надомести на разликата до 100% од пензијата и па-
ричниот надомест за телесно оштетување според 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

5) надомести за исхрана и сместување за придружник 
определен по повод користење на здравствена за-
штита; 

6) надомести на учество во̂  трошоците за здравстве-
на заштита; 

7) трошоци за набавка на патничко моторно возило 
и паричен надомест за купување на патничко мо-
торно возило; 

8) трошоци за набавка на специјални помагала за ко-
рисници со наполно губење на видот на обете очи; 

9) надомести на СОК и ПТТ за исплати на трошоци-
те за здравствена заштита; 

10) неправилна исплата. 

Член 12 
Аналитичките книговодствени картички за бањско и 

климатско лекување се водат за исплати на: 
1) трошоци за лекување и сместување за време на 

бањско и климатско лекување; 
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2) парични надомести за работа на членовите на ле-
карските комисии од член 101 на Законот за основ-
ните права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци; 

3) надомести на трошоците за исхрана и сместување 
во врска со користењето на бањско и климатско 
лекување; 

4) надомести на трошоците за превоз во врска со ко-
ристењето на бањско и климатско лекување; 

5) надомести на СОК и ПТТ за исплати на трошоци-
те за бањско и климатско лекување; 

6) неправилна исплата. 

Член 13 
Книжењето на збирните книговодствени картички се 

врши хронолошки, по датуми, врз основа од дневниот из-
вод на СОК кон кој е приложена соодветна документаци-
ја. 

На страната „должи" се книжи долговниот промет од 
дневниот извод на СОК (збир на налозите по кои е из-
вршена исплата), а на страната „побарува" - побарувачки-
от промет од дневниот извод на СОК (налог со кој е из-
вршено празнење на сметката). 

Салдото на секоја збирна книговодствена картичка 
мора да се согласува со салдото на односната сметка на 
СОК. 

Член 14 
Книжењата на аналитичките книговодствени картич-

ки се вршат врз основа на налозите приложени кон днев-
ниот извод од СОК, групирани според видот на исплати-
те за кои се води аналитичката книговодствена евиденција 
(чл. 10 до 12). 

На страната „должи" се книжат поединечно налозите 
со кои е извршена исплата. Анулираните - вратените ис-
пратнини, односно налози за враќање на извршените ис-
плати се книжат на страната „должи" како сторно испла-
ти - коректури. 

Кон прокнижените налози со кои е извршена исплата 
задолжително се прилага оправдувачката документација 
(сметки, фактури, признаници, потврди и др.). 

Збирот на исплатите со коректурите прокнижени -
евидентирани на аналитичките книговодствени картички 
за определен датум мора да се согласува со долговниот 
промет прокнижен на збирната книговодствена картичка 
за тој датум. 

Член 15 
Збирните и аналитичките книговодствени картички 

се заклучуваат со состојба на ден 31 декември, најдоцна до 
31 јануари на наредната година, со заверка на одговорно-
то лице што ги води тие картички и на наредбодавецот. 

Член 16 
Врз основа на евиденцијата што ја води според од-

редбите на чл. 9 до 12 од овој правилник, надлежниот ор-
ган му доставува, до 20 февруари тековната година, на 
надлежниот орган во републиката, односно на надлежни-
от орган во автономната покраина извештај за средствата 
потрошени во претходната година. 

Врз основа на извештајот од став 1 на овој член, над-
лежниот орган во републиката односно надлежниот орган 
во автономната покраина му доставува, до 31 март на те-
ковната година, на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди извештај за средствата потроше-
ни во републиката односно во автономната покраина во 
претходната година. 

Извештаите за потрошените средства од ст. 1 и 2 на 
овој член се доставуваат на образецот бр. 2 - Извештај за 
средствата потрошени од буџетот на федерацијата според 
законите со кои се уредени основните права на борците, 

воените инвалиди и семејствата на паднатите борци, што 
е отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 17 
Евиденцијата за извршените исплати на паричните 

примања на корисниците што имаат живеалиште во 
странство Сојузниот комитет за прашања на борците и во-
ените инвалиди ја води збирно, по земји во кои тие корис-
ници имаат живеалиште. 

Покрај евиденцијата што се води врз основа на став 1 
од овој член, за секој корисник што има живеалиште во 
странство се води и Ликвидационен лист на инвалидските 
примања на корисниците по основ на Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на семејствата на паднати-
те борци со живеалиште во странство - на образецот бр. 3, 
што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 18 
Извештајот за потрошените средства за периодот ја-

нуари-март 1984 година надлежниот орган ќе го достави 
на обрасците што се пропишани со Правилникот за начи-
нот на водење евиденција за извршените исплати и за до-
ставување на извештај за потрошените средства според 
Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/82 и 8/83) и со Правилникот за начинот на исплату-
вањето на паричните примања на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", на шпанските борци, на народни-
те херои и на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви и за водењето евиденција за извршените 
исплати („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82 и 8/83) а,за пе-
риодот април-декември 1984 година - на образецот бр. 2 
што е пропишан со овој правилник. 

Член 19 
Овој правилник ќе се применува од 1 април 1984 го-

дина. 

Член 20 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

правилник престануваат да важат Правилникот за начи-
нот на исплатувањето на инвалиднината, додатокот за не-
га и помош од страна на друго лице, ортопедскиот дода-
ток и другите парични примања според Законот за основ-
ните права на воените инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82 и 19/83), 
Правилникот за начинот на водење евиденција за изврше-
ните исплати и за доставување на извештај за потрошени-
те средства според Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/82 и 8/83) и Правилникот за начинот 
на исплатувањето на паричните примања на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на шпанските борци, 
на народните херои и на лицата одликувани со орден Ка-
раѓорѓева ѕвезда со мечеви и за водењето евиденција за из-
вршените исплати („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82 и 
8/83). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 243\ 84 
7 март 1984 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот коми-
тет за прашања на борците, и во-

ените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 
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Образец бр. 1 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

НАЛОГ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
И ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА НАЛОГОТ 

Во овој налог се внесуваат податоците за корисници-
те на паричните примања пропишани со законите со кои 
се уредени основните права на борците, воените инвалиди 
и на семејствата на паднатите борци што ќе се исплатува-
ат преку Поштенската штедилница. 

Образецот на налогот е приспособен и за запишува-
ње на сите промени што можат да настанат во текот на 
користењето на основното право и што надлежниот орган 
треба да ги достави до Поштенската штедилница заради 
евидентирање на настанатите промени. 

Налогот се пополнува во два примерока, од кои 
првиот се доставува до Поштенската штедилница, а вто-
риот останува кај надлежниот орган кај кој се наоѓа пред-
метот на корисникот. 

Налогот се пополнува со печатни букви. 
Под 1. Шифрата на корисникот е идентификациона 

шифра под која се води секој корисник кај Поштенската 
штедилница. 

Еднаш доделената шифра на корисникот, што е отпе-
чатена на налогот, е трајна. За пријави на промени на По-
штенската штедилница надлежниот орган го користи на-
логот без отпечатена шифра на корисникот во кој се внесу-
ва првобитно доделената шифра на корисникот. 

Под 2. Пополнува надлежниот орган според офици-
јалниот шифреник на општините. 

Под 3. Се запишува бројот на чековната карта на ко-
рисникот на тековната сметка што корисникот веќе ја от-
ворил кај Поштенската штедилница. Бројот на чековната 
карта надлежниот орган треба да го прибави непосредно 
од корисникот. 

Под 4. Се запишува читливо презимето и името на 
корисникот. 

Под 5. Се запишуваат целосните податоци за адреса-
та на домувањето на корисникот и бројот на поштата пре-
ку која ќе се врши исплата на паричните примања, 
новава корисника и број поште преко које ће се 

Под 6. Се запишува дали корисникот има админис-
тративни забрани на паричните примања. Доколку има за-
брани, корисникот мора да отвори тековна сметка кај По-
штенската штедилница, во кој случај Поштенската ште-

дилница ги доставува до надлежниот орган потребните 
обрасци за отворање на тековна сметка и за внесување на 
податоците за износите на запирањето. 

Под 7. Бројот 8 се запишува само кога се пријавуваат 
промени и тоа тогаш кога престанува правото на ната-
мошна исплата на сите парични примања. Во случај на 
смрт на корисникот во оваа рубрика се запишува 9 и ис-
товремено покрај презимето и името (под 4) се запишува 
забелешката: умрел. 

Под 8. Да се запише желбата на корисникот за отво-
рање на тековна сметка. 

Под 15. Кога налогот за промените или налогот за 
новите корисници ќе и се испрати на Поштенската ште-
дилница пред 10-ти во месецот, во оваа рубрика се запи-
шува наредниот месец како месец на почеток на исплатата 
преку Поштенската штедилница. Во такви случаи износот 
на примањата на кои корисникот има право до месецот на 
почетокот на исплатата преку Поштенската штедилница 
се запишува во рубриката „заостанати примања", а во 
рубриката „почнувајќи од" се запишуваат месецот и годи-
ната на правното дејство на промената односно на стекну-
вањето на правото. 

Под 27. Оваа рубрика се пополнува со соодветен број 
само во случаите кога соуживателите на семејната инва-
лиднина живеат одвоено. Кога корисникот и соуживатели-
те живеат заедно, во оваа рубрика се запишува 0. 

Под 28. Оваа рубрика се пополнува со соодветен број 
само во случаите кога соуживателите на зголемената се-
мејна инвалиднина според член 39 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на семејствата на паднати-
те борци живеат заедно. 

ЗАБЕЛЕШКА: При пополнувањето на налогот поради 
промени, се внесуваат само податоците за 
шифрата на корисникот и за настанатите 
промени, како и името и презимето на ко-
рисникот. Кога на корисникот на повеќе 
права му престанува едно право се запи-
шува 9 (односно 99 за лична инвалиднина) 
во рубриката што се однесува на правото 
што престанува. 
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Образец бр. 2 

(назив на органот што го доставува извештајот) 
Вил на исплата Потрошени динари 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА СРЕДСТВАТА ПОТРОШЕНИ ОД БУЏЕТОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ СО КОИ СЕ УРЕ-
ДЕНИ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 
БОРЦИ 

Вид на исплата Потрошени динари 

I. Парични примања: Вкупно: 
- помош во" случаЈ на 

смрт и надомест на 
трошоците за превоз 
на посмртните остан-
ки на воен инвалид 

- надомест на трошоци-
те за погреб (на носи-
тел на „Партизанска 
споменица 1941", 
шпански борец и на-
роден херој) и надо-
мест на трошоците за 
превоз на умрен носи-
тел на „Партизанска 
споменица 1941", од-
носно шпански борец 

- надомест на трошоци-
те за исхрана и смес-
тување за време на па-
тување и престој во 
друго место и надо-
мест на патните тро-
шоци 

- надомест на износот 
што воениот инвалид 
го платил како обврз-
ник за плаќање на 
придонес од личниот 
доход за социјално 
осиугурување на лице-
то кое му укажува не-
га и помош 

- надомест за работа на 
членовите на лекар-
ските комисии од чл. 
99 и 100 и член 107, 
став 5 од Законот за 
основните права на 
воените инвалиди и 
на семејствата на пад-
натите борци 

- надомест на СОК и 
ПТТ 

- неправилни исплати 

II. Здравствена 
, заштита: Вкупно: 

- трошоци за здравстве-
на заштита што им се 
надоместуваат на 
СИЗ за здравство 

- трошкови здрав-
- трошоци за здравстве-

на заштита на корис-
ник со живеалиште во 
странство за време на 
престој во СФРЈ 

- надомест на разлика-
та до 100% од основот 
за надомест на лични-
от доход за време на 
привремена спрече-
ност за работа 
надомест на разлика-
та до 100% од пензија-
та и паричниот надо-
мест за телесно оште-
тување според пропи-
сите за пензиското и 
инвалидското осигу-
рување 

надомест за исхрана и 
сместување за при-
дружник определен по 
повод користење на 
здравствена заштита 
надомест на учество 
во трошоците за 
здравствена заштита 

трошоци за набавка 
на патничко моторно 
возило и паричен над-
омест за купување на 
патничко моторно 
возило 

трошоци за набавка 
на специјални помага-
ла за корисници со на-
полно губење на ви-
дот на обете очи 
надомест 
ПТТ 

на СОК и 

- неправилни исплати 

III. Бањско и климатско ле-
кување: Вкупно: 
- трошоци за лекување 

и сместување 
- надомест за работа на 

членовите на лекар-
ските комисии од член 
101 на Законот за ос-
новните права на вое-
ните инвалиди и на се-
мејствата на паднати-
те борци 

- надомест на трошоци-
те за исхрана и смес-
тување 

- надомест на трошоци-
те за превоз 

- надомест на СОК и 
ПТТ 

- неправилни исплати 

ВКУПНО I, II и III 

(Извештајот го изработи) (контролирал) 

(потпис на овластеното 
лице) 

(М.П.) 
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133. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за критериумите и 

начинот на надоместување на средствата за остварување и 
користење на здравствена заштита на воените инвалиди и 
на другите корисници на здравствена заштита според За-
конот за основните права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
77/82), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Со-
јузниот комитет за прашања на борците и воените инвали-
ди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА НА ПРЕСМЕТКАТА НА ОБВРСКИТЕ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПО-
РЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИ-
ТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИ-

ТЕ БОРЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за методологијата на пресметка на 
обврските на федерацијата за здравствена заштита според 
Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/83) во член 4 по зборовите: „остварени во заедница-
та" се додава запирка и зборовите: „освен трошоците за 
здравствена заштита за случај на несреќа при работата и 
професионални заболувања и трошоците за надомест на 
личниот доход за време на привремена спреченост за ра-
бота.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 245 
7 март 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди 

Драгомир Николиќ, е. р. 

134. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на со-

јузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/78, 
1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ 

ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

1. Во Решението за утврдување на лицата делегирани 
во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82 и 69/83) во 
точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи: 

„2) Милинко Масловариќ, директор на Републичката 
управа за боречко-инвалидски прашања, како делегат на 
Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;" 

2. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 246/1 
14 март 1984 година 

Белград 

135. 
Врз основа на чл. 40 и 41 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/78), во согласност со сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УПОТ-
РЕБА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА ВИСОЧИНА-
ТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО 
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за начинот на употреба на превозните 

средства и за височината на надоместот на патните тро-
шоци во врска со остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/83) во 
точка 4 ставот 2 се менува и гласи: 

„На осигуреното лице упатено на лекување во стран-
ство што има повеќе од седум години живот, му припаѓа 
надомест на трошоците за сместување и исхрана во висо-
чина на дневницата за службено патување во одделни зем-
ји во рамките на износите утврдени со прописот на Сојуз-
ниот извршен совет за највисоките износи на дневниците 
за службено патување во странство и за издатоците за се-
лидбени трошоци, што на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации им се признаваат во материјал-
ни трошоци, според групите определени во прописот за 
надомест на патните и другите трошоци за патување во 
странство на активни воени лица и на граѓански лица на 
служба во Југословенската народна армија." 

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

Бр. 14-1 
16 март 1984 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството 

на Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

136. 
Врз основа на член 129 точка 8 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заед-
ницата за социјално осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗА-
КРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 

1984 ГОДИНА 
1. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-

на пензија на кој пензијата му се исплатува врз товар на 
средствата на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници, ќе му се исплати надомест за закрепну-
вање во 1984 година во износ од 2.400 динари. 

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семеј-
на пензија што во 1984 година бил вработен или вршел 
професионална дејност, односно самостојна дејност со ли-

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 

на борците и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 
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мен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани-
те, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука. 

3. Ако семејна пензија користат два или повеќе 
соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплати во еден износ. 

4. Надоместот утврден во височината од точка 1 на 
оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за испла-
та со пензијата за месец мај 1984 година. Надоместот спо-
ред оваа одлука ќе го исплати Службата за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници по службена должност. 

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се испла-
ти од средствата издвоени и наменети за закрепнување на 
уживателите на пензии. 

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

Бр. 12-1 
16 март 1984 година 

Белград 
Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството 

на Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на воените 

осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

137, 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СЛУ-

ЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 
1. Во Одлуката за височината на надоместот за по-

требните трошоци во случај на смрт на осигурено лице 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 35/82) точка 1 се менува и 
гласи: 

„1. Надоместот за погребните трошоци според Зако-
нот за здравственото осигурување на воените осигуреници 
изнесува: 

1) во случај на смрт на воен осигураник и осигурено 
лице што има повеќе од седум години живот - 80% од из-
носот на платата за чин водник од 20. положајна група 
(плата по чин, положајна плата и армиски додаток) од де-
кември на претходната година; 

2) во случај на смрт на осигурено лице што има пове-
ќе од 30 дена живот до навршените седум години живот -
50% од износот од одредбата под 1 на оваа точка; 

3) во случај на смрт на осигурено лице што има 30 де-
на живот и помладо - 25% од износот од одредбата под 1 
на оваа точка." 

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

Бр. 13-1 
16 март 1984 година 

Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател на 
Претседателството 

на Собранието на Заедницата за 
социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
Рахмија Кадениќ, е. р. 

138. 
Врз основа на чл. 24 и член бб став 1 точка 16 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 
до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА 
1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-

дитната политика, утврдени во точ. 2 до 4 од Одлуката за 
целите и задавите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1984 година, со оваа одлука се регулираат обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната актива и на ди-
нарските пласмани на основните и здружените банки (во 
натамошниот текст: банките). 

2. Банките се должни во првата половина на 1984 го-
дина да обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува: 

- до 4,1% на 30 април; 
- до 4,8% на 31 мај; 
- до 5,4% на 30 јуни. 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва: 

- до 5,0% на 30 април; 
- до 6,0% на 31 мај; 
- до 6,7% на 30 јуни. 
Банките што даваат кредити за извоз на стоки и услу-

ги, својата нето домашна актива и вкупните динарски 
пласмани можат да ги зголемат над порастот утврден во 
став 1 од оваа точка за износот на порастот на тие креди-
ти во периодот јануари-јуни 1984 година, а најмногу во 
височина до 2,5% на 30 април, до 5,0% на 31 мај и до 7,0% 
на 30 јуни 1984 година од тие кредити со состојбата на 31 
декември 1983 година. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат инвестиционите кредити на банките 
во основните средства на корисниците на општествени 
средства да не можат да се зголемуваат над износот на тие 
кредити со состојбата на 31 декември 1983 година, освен 
инвестиционите кредити за изградба на: објекти со кои се 
обезбедува најмалку 50% од производството за извоз со 
позитивен нето девизен ефект; енергетски објекти врз база 
на домашни извори; објекти за гасификација врз база на 
склучени меѓудржавни договори и определени објекти за 
производство на најдефицитарните суровини и репродук-
ционен материјал; капацитети за примарно земјоделско 
производство, вклучувајќи и хидромелиорации; објекти за 
производство на шински возила од домашно производ-
ство за потребите на југословенските железници; објекти 
за водоснабдување што се неопходни заради спречување 
на поголеми растројства во снабдувањето со вода; објекти 
во чие финансирање учествуваат средства на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини; објекти што се финансираат од дополнителни и 
посебни средства што се користат за побрз развој на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово; објекти за об-
нова и изградба на подрачјата настрадани од земјотрес и 
објекти во чие финансирање учествуваат кредити на Меѓу-
народната банка за обнова и развој и на нејзините афили-
јации, на Европската инвестициона банка и на Еурофима. 
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При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема 
предвид порастот по основа на промена на курсот на ди-
нарот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1983 година според образецот КНЈ-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1983 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од одредбите 
на став 1 од оваа точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и 
другата актива и пасива во нето износ. 

4. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица, на ин-
терните банки, на граѓанските правни лица и на граѓани-
те, освен динарските пласмани што им ги даваат на банки-
те, на Југословенската банка за меѓународна економска со-
работка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на 
Поштенската штедилница. 

5. Под нето домашна актива и динарски пласмани, во 
смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово., најмногу 
до височината на расположливите средства за тие намени; 
пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродо-
ви и за изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит - до височината на средствата примени за таа 
намена од Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка; инвестиционите кредити на банките што ги 
придружуваат пласманите од постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини - во делот што се формира со здружува-
ње на труд и средства на организациите на здружен труд; 
инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат 
кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и на 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
Еурофима и определени пласмани што со посебни пропи-
си се изземени од обврската за ограничување; 

2) побарувањата во девизи од организациите на 
здружен труд што настанале по основа на користење на 
странски кредити, во смисла на Законот за земање на оп-
ределени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83). 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно плаќање на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел од порастот на динарските пласмани до 
обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во 
смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 6 од оваа од-
лука. 

Банките што нема да остварат пораст на кредити за 
извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 став 2 од 
оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки 
износот на неискористениот дел од порастот на кредитите 
во смисла на тој став, под услов тоа отстапување да се 
врши наменски само за давање на кредити за извоз на сто-
ки и услуги. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го прима-
ат неискористениот дел од порастот на динарските плас-
мани, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месе-
цот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат 
неможе да биде пократок од 20 дена. За отстапениот од-
носно примениот дел од неискористениот пораст на ди-

нарските пласмани, во смисла на оваа точка, банката е 
должна да ја извести надлежната народна банка во рок од 
три дена од денот на отстапувањето, односно примањето 
на неискористениот дел од можниот пораст на динарските 
пласмани, и тоа со доставување на фотокопија од догово-
рот или од самоуправната спогодба за меѓусебно отстапу-
вање и примање на неискористениот дел од порастот на 
динарските пласмани склучена меѓу банките или меѓу 
здружената банка и основните банки членки на таа 
здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 
став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука, 
не можат да го отстапуваат неискористениот дел од по-
растот на динарските пласмани, освен ако им го отстапу-
ваат на банките во рамките на иста здружена банка од те-
риторијата на републиката односно автономната покраи-
на чија членка е и банката што го отстапува тој неискорис-
тен дел, или на банките во рамките на исто здружение на 
банкарски организации, ако на територијата на републи-
ката односно автономната покраина нема здружена банка. 

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни до надлеж-
ната народна банка да доставуваат извештај за остварени-
от пораст на нето домашната актива и на динарските 
пласмани според книговодствената состојба на крајот на 
секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот пропи-
шан за доставување на билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини доставуваат до Народната бан-
ка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето 
домашната актива и на динарските пласмани на банките 
на ниво на републиките односно автономните покраини и 
по еден примерок од примените индивидуални извештаи 
од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на ро-
кот од став 1 на оваа точка. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги 
пропишува Народната банка на Југославија. 

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

О.бр. 17 
26 март 1984 година 

Белград 
Претседател на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Радован Макић, е. р. 

139. 
Врз основа на член 18 од Договорот за формирање 

средства на солидарноста на народите и народностите на 
Југославија и на републиките и автономните покраини за 
отстранување последици од елементарни непогоди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74), републиките и авто-
номните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 1981 
ГОДИНА, ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ХРВАТСКА ШТО СЕ СЛУЧИ ВО 1979 ГОДИНА 
И ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ И ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Со овој договор се обезбедуваат средства на солидар-

носта за отстранување на последиците од земјотресот во 
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Социјалистичка Република Босна и Херцеговина што се 
случи во 1981 година и што го зафати подрачјето на Бо-
санска Краина, за отстранување на последиците од земјот-
ресот во Социјалистичка Република Хрватска што се слу-
чи во 1979 година и што ги зафати општините Дубровник 
и Метковиќ и за отстранување на последиците од земјот-
ресот и од поплавите во Социјалистичка Автономна По-
краина Косово во 1980 година. 

Член 2 
Средствата на солидарноста за отстранување на по-

следиците од земјотресите од член 1 на овој договор се ут-
врдуваат и обезбедуваат во износ од 13.000,000.000 динари, 
и тоа: 

1) на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на - во износ од 9.500,000.000 динари, во период од пет го-
дини, почнувајќи од 1984 година; 

2) на Социјалистичка Република Хрватска - во износ 
од 2.500,000.000 динари, во период од десет години, почну-
вајќи од 1984 година; 

3) на Социјалистичка Автономна Покраина Косово -
во износ од 1.000,000.000 динари, во период од три години, 
почнувајќи од 1984 година. 

Член 3 
Средствата од член 2 точка 1 на овој договор ги обез-

бедуваат сите републики и автономни покраини, во перио-
дот од 1984 до 1988 година, и тоа: 

1) во 1984 година во износ од 
2) во 1985 година во износ од 
3) во 1986 година во износ од 
4) во 1987 година во износ од 
5) во 1988 година во износ од 

Член 4 

— 2.375,000.000 динари; 
— 2.375,000.000 динари; 
— 2,375.000.000 динари; 
— 1.425,000.000 динари; 
— 950,000.000 динари; 

Средствата од член 2 точка 2 на овој договор ги обез-
бедуваат сите републики и автономни покраини, во перио-
дот од 1984 до 1993 година, и тоа: 

1) во 
2) во 
3) во 
4) во 
5) во 
6) во 
7) во 
8) во 
9) во 

10) во 

1984 година 
1985 година 
1986 година 
1987 година 
1988 година 
1989 година 
1990 година 
1991 година 
1992 година 
1993 година 

во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -
во износ од -

Член 5 

— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 
— 250,000.000 динари; 

Средствата од член 2 точка 3 на овој договор ги обез-
бедуваат сите републики и автономни покраини, во перио-
дот од 1984 до 1986 година, и тоа: 

1) во 1984 година во износ од — 
2) во 1985 година во износ од — 
3) во 1986 година во износ од — 

— 334,000.000 динари; 
— 334,000.000 динари; 
— 332,000.000 динари; 

Член 7 
Републиките и автономните покраини, во смисла на 

член 4 од Договорот за формирање средства на солидар-
носта на народите и народностите на Југославија и на ре-
публиките и автономните покраини за отстранување по-
следици од елементарни непогоди, ќе обезбедат средства 
на солидарноста за намените утврдени со овој договор. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини ќе ги уплатува-

ат обврските од чл. 3 до 5 на овој договор во корист на по-
себна сметка за санирање на земјотресите и поплавите во 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, во Соци-
јалистичка Република Хрватска и во Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово, и тоа во 12 месечни рати, нај-
доцна до 15-ти во месецот за изминатиот месец. 

Член 9 
Ако одделна република односно автономна покраина 

не го уплати својот придонес во рокот утврден со член 8 
од овој договор, републиките и автономните покраини се 
договорија Службата на општественото книговодство на 
Југославија износот на неуплатениот придонес да го пре-
несе од сметката на Фондот на солидарноста на републи-
ката односно на автономната покраина на сметката на 
Фондот на солидарноста на републиката односно на авто-
номната покраина на која и се должат средствата. 

Член 10 
Годишните обврски на републиките и автономните 

покраини од чл. 3 до 5 на овој договор ќе ги утврдува сог-
ласно со одредбите од овој договор Сојузниот секретари-
јат за финансии кон крајот на секоја година за наредната 
година, тргнувајќи од последните официјални податоци за 
учеството на републиките и автономните покраини во оп-
штествениот производ на Југославија. 

Член И 
Средствата што се обезбедуваат според овој договор 

ќе се користат исклучиво: за обнова и изградба на оштете-
ните и уништените објекти во општествениот сектор, во 
согласност со програмата и со планот за употреба на 
средствата на Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина за обнова на Босанска Краина; за обнова и изград-
ба на оштетените и уништените споменици на културата 
во Дубровник во Социјалистичка Република Хрватска; за 
обнова и изградба на оштетените и уништените објекти во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, согласно 
со член 1 од овој договор. 

Член 12 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Со-

цијалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово (или органот што тие ќе го ов-
ластат) се должни за користењето на средствата што се 
обезбедуваат според одредбите од овој договор да им под-
несуваат на собранијата на републиките и на собранијата 
на автономните покраини извештаи^ користењето на тие 
средства, и тоа до крајот на април текуштата година за из-
минатата година. 

Член 6 
Средствата од придонесите што ги обезбедуваат ре-

публиките и автономните покраини по годините, според 
чл. 3 до 5 од овој договор, се утврдуваат сразмерно со ни-
вното учество во номиналниот општествен производ на 
вкупното стопанство на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија остварен во претходната година, пре-
сметан по принципот на чисти дејности, а врз основа на 
последните официјални статистички податоци за перио-
дот за кој се утврдуваат. 

Член 13 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Со-

цијалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово (или органот што тие ќе го ов-
ластат) се должни да даваат податоци и да овозможат 
увид во документацијата на сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите што ќе го овластат 
републиките и автономните покраини заради контрола на 
наменското користење на средствата што се обезбедуваат 
според одредбите од овој договор. 
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Член 14 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат ре-

публиките и автономните покраини, а ќе се објави во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 20 јануари 1984 година 

За СР Босна и Херцеговина 
Смаиловиќ Менсур, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Македонија 
Александар Андоновски, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Словенија 
Руди Шепиќ, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Србија надвор од покраините 
Борисав Атаиацковиќ, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Хрватска 
Галиќ Јова, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Црна Гора 
Велимир Шливанчанин, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За САП Војводина 
м-р Исидор Секицки, е. р. 

покраински секретар за финансии, 

За САП Косово 
Решад Руди, е. р. 

покраински секретар за финансии, 

140. 

Врз основа на чл. 27 до 30 од Општествениот договор 
за организирање на воспитување и образование на граѓа-
ните на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија на привремена работа и престој во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/80), Сојузот на самоуп-
равните интересни заедници за социјална и детска зашти-
та на СР Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна 
заедница за социјална и детска заштита на СР Црна Гора, 
Сојузот на заедниците на општествената грижа за децата 
од претшколска возраст на СР Хрватска, Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заштита 
на децата на СР Македонија, Заедницата за детска зашти-
та на СР Словенија, Републичката заедница за детска за-
штита на СР Србија, Покраинската заштита на социјална 
и детска заштита на Косово и Самоуправната интересна 
заедница за заштита на децата на Војводина, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРА-
ЗОВАНИЕТО НА ПРЕТШКОЛСКИ ДЕЦА НА ГРАЃА-
НИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБО-

ТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во согласност со одредбите на Општествениот дого-

вор за организирање на воспитување и образование на 

граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на привремена работа и престој во странство 
(во натамошниот текст: Општествениот договор), со кој 
се утврдени обврските на учесниците на Општествениот 
договор да го финансираат воспитувањето и образование-
то на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на привремена работа и престој во стран-
ство, учесниците на оваа самоуправна спогодба ги утврду-
ваат: 

1) обврските што произлегуваат од чл. 27 и 28 на Оп-
штествениот договор, да обезбедуваат финансиски сред-
ства за воспитување и образование на претшколските деца 
на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на привремена работа и престој во странство; 

2) начинот на кој учесниците ќе го финансираат спро-
ведувањето на воспитувањето и образованието на пре-
тшколските деца на граѓаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на привремена работа и пре-
стој во странство. 

Член 2 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни да обезбедат динари и девизи за финансирање на воспи-
тувањето и образованието на претшколските деца на граѓ-
аните на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија на привремена работа и престој во странство, според 
критериумите што се утврдуваат заеднички. 

Член 3 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба согласни 

се во согласност со прописите на републиките и автоном-
ните покраини, да обезбедуваат финансиски средства за: 

1) лични доходи на воспитувачите и наставниците; 
2) исплата на дел (партиципација) од личните доходи 

на воспитувачите и наставниците; 
3) придонеси на личните доходи на воспитувачите и 

наставниците; 
4) плаќање на воспитувач и наставник по час; 
5) еднократна помош за воспитувачите и наставници-

те што првпат се упатуваат на работа во странство; 
6) патни трошоци на воспитувачите и наставниците 

кои се упатуваат на работа во странство; 
7) патни трошоци на воспитувачите и наставниците 

што се враќаат од работа во странство; 
8) патни трошоци на воспитувачите и наставниците 

кои изведуваат воспитна работа со редовно организирани 
групи деца во повеќе места во странство; 

9) патни трошоци и дневници на воспитувачите и на-
ставниците кои ги доведуваат децата во татковината, со 
согласност на учесниците на оваа самоуправна спогодба; 

10) дидактички материјал за работа со децата; 
11) одржување на семинари во Југославија и во стран-

ство за стручно оспособување на воспитувачите и настав-
ниците; 

12) материјални трошоци за изведување на воспитна-
та работа со претшколски деца на мајчин јазик (закуп на 
простории, осигурување на деца и др.); 

13) претшколски надзор во странство; 
14) билатерална и мултилатерална соработка. 

Член 4 
Во согласност со член 17 на Општествениот договор, 

учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни, во 
договорот со носителите на другите форми на воспитува-
њето и образованието, да ангажираат воспитувачи и на-
ставници за работа со претшколски деца кога вкупниот 
број на часови е помал од 42 часа неделно. 

Одлуката од став 1 на овој член учесниците ја донесу-
ваат пред упатувањето на воспитувачи или наставници од 
земјата на работа во странство. 
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Член 5 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни средствата да ги обезбедуваат во рокови со кои се обез-
бедува континуитет на финансирањето на воспитувањето 
и образованието на претшколски деца на граѓаните на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија на при-
времена работа и престој во странство. 

Член 6 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни, во спогодба со Комисијата за воспитување и образова-
ние на граѓаните на СФРЈ во странство (во натамошниот 
текст: Комисијата) и во согласност со Општествениот до-
говор, да ги утврдуваат активностите, заедничките потре-
би и начинот на користење и доставување средства. 

Член 7 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба можат, во 

согласност со своите потреби и можности, да финансираат 
и други активности во областа на воспитувањето и обра-
зованието на претшколските деца на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на привре-
мена работа и престој во странство (набавка на опрема за 
уредување на простор за воспитно-образовна дејност, ис-
тражувачки проекти и др) во согласност со активностите 
на секој учесник или со заедничките потреби од член 6 на 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 8 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни, критериум за учеството во обезбедувањето средства од 
член 2 на оваа самоуправна спогодба да бидат бројот на 
воспитувачите и наставниците кои републиките и авто-
номните покраини ги упатиле во странство, односно дале 
согласност за нивното ангажирање во странство. 

Член 9 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни, согласно со критериумите од член 8 на оваа самоуп-
равна спогодба, да го утврдуваат начинот во користењето 
на средствата што ги обезбедуваат организациите на 
здружен труд, родителите и странските институции. 

Член 10 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни, со посебни одлуки, на единствен начин да ги утврдува-
ат критериумите за обезбедување на личните доходи и на 
другите лични примања на воспитувачите и наставниците 
во странство. 

Одлуките од став 1 на овој член учесниците ќе ги до-
несат до 30 јуни текуштата година за наредната календар-
ска година. 

Со одлуките од став 1 на овој член се утврдуваат 
единствените основи за склучување договори со воспиту-
вачите и наставниците кои се упатуваат односно ан-
гажираат во странство за воспитување и образование на 
претшколски деца на граѓаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство, за донесува-
ње на решенија за височината на личните доходи и на дру-
гите лични примања на воспитувачите и наставниците, а 
се регулираат и други прашања од работен однос на вос-
питувачите и наставниците. 

Член 11 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни, до донесувањето на одлуките од член 10 став 1 на оваа 
самоуправна спогодба, личните доходи на воспитувачите 
и наставниците да ги исплатуваат во износите што се ут-
врдени со прописите кои се применуваа до денот на влегу-
вањето во сила на оваа самоуправна спогодба. 

Член 12 
Кон оваа самоуправна спогодба можат дополнител-

но да пристапат организациите, заедниците и органите 
што не учествувале во нејзиното склучување. 

Член 13 
Измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба 

може да предложи секој учесник на оваа самоуправна спо-
годба. 

Измените и дополненијата на оваа самоуправна спо-
годба се вршат на начинот и по постапката што се предви-
дени за нејзиното склучување. 

Член 14 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се соглас-

ни да го следат нејзиното спроведување и за тоа да ја из-
вестуваат Комисијата. 

Член 15 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот 

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

За Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за социјална и детска за-

штита на СР Босна и Херцеговина, 
Василевић Нико, е р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за социјална заштита 

на СР Црна Гора, 
Богиќевиќ Миладин, е. р. 

За Сојузот на заедниците за општес-
твена грижа за децата од претшколска 

возраст на СР Хрватска, 
Малобабиќ Перо, е. р. 

За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита 

на децата на СР Македонија, 
Георгиев Чедомир, е. р. 

За Заедницата за детска заштита на СР 
Словенија, 

Никиќ-Булц Нада, е. р. 

За Републичката заедница за детска за-
штита на СР Србија, 

Релиќ Златка, е. р. 

За Покраинската заедница за социјал-
на и детска заштита на Косово, 

Бејта Рустем, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за заштита на децата на Војводина, 

Милоевиќ Јелена, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 28 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ, 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ДРУГИ-
ТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНАРНИ-

ЦА СКОПЈЕ 
1. По повод иницијативата на група работници на 

Царинарница Скопје, Уставниот суд на Југославија, со ре-
шението У-бр. 230/81 од 9 март 1983 година, поведе по-
стапка за оценување на законитоста на член 28 од Правил-
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ннкот за распределба на доходот, на средствата за лични 
доходи и на другите примања на работниците на Цари-
нарница Скопје од 24 февруари 1982 година бидејќи најде 
дека постои основано сомнение дека одредбите на тој член 
не се согласни со одредбата од став 1 на член 21 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80). 

2. Со оспорената одредба на Правилникот за општи-
те услови за работа, со кои се опфатени сите работници, 
како мерило за распределба на средствата за лични дохо-
ди на работниците е определено 6%, а за посебните услови 
за работа, со кои се опфатени работниците според Одлука-
та на Сојузниот извршен совет, е определено 4%. Со иста-
та одредба е определен и бројот на бодовите за општите и 
посебните услови за работа, во согласност со чл. 20, 21, 22 
и 23 од Правилникот, во зависност од тоа дали се работи 
врз најсложени, многу сложени, сложени или едноставни 
работи и работни задачи. 

3. Со одредбата од став 1 на член 21 од Законот за ца-
ринската служба е пропишано дека, поради посебните ус-
лови за работа и природата на вршењето на задачите и ра-
ботите, на органите на царинската служба за определени 
работи и задачи во основната дејност им се обезбедуваат 
средства за лични доходи зголемени за 20%, намалени за 
средствата за минатиот труд. Со одредбата на став 2 од 
член 21 на Законот е пропишано дека Сојузниот извршен 
совет ги утврдува задачите и работите за кои се врши зго-
лемување на средствата според став 1 на овој член, на 
предлог од директорот на Сојузната управа за царини. 

4. Сојузниот извршен совет, поаѓајќи од посебните ус-
лови за работа и од природата на вршењето на задачите и 
работите определени со став 1 на член 21 од Законот, во 
согласност со овластувањето од став 2 на истиот член од 
Законот, на предлог од директорот на Сојузната управа за 
царини, со своја одлука ги утврди работните места за кои 
се зголемуваат средствата за 20%, без минатиот труд, во 
вид на посебен додаток. 

Од предното, според ставот на Уставниот суд на Ју-
гославија, произлегува наменскиот карактер на средства-
та. Заради тоа тие средства можат да се определуваат са-
мо за работните места што, во согласност со став 1 на 
член 21 од Законот, се конкретизирани со Одлуката на Со-
јузниот извршен совет, а не и за други работни места, како 
што е тоа пропишано со оспорената одредба на Правил-
никот. 

5. Согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 34 
од Деловникот на Устаниот суд на Југославија, по 
одржаната јавна расправа на 20 декември 1983 година, на 
седницата за советување и гласање, одржана на 22 февруа-
ри 1984 година, Уставниот суд на Југославија донесе со 
мнозинство на гласови 

О д л у к а 
Се укинуваат одредбите на член од Правилникот за рас-
пределба на доходот, на средствата за лични доходи и на 
другите примања на работниците на Царинарница Скопје. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ и судиите Рамадан Враниќи, Милосав Сти-
јовић Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким Спировски, 
д-р Васил Гривчев, Душан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Деле-
виќ, Мустафа Сефо и Божидар Булатовиќ. 

У-бр. 230/81 
22 фебруари 1984 година 

Белград 

Председател 
на Уставниот суд на Југославија, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

128. Закон за основите на системот на државната без-
бедност 447 

129. Закон за дополненија на Законот за утврдување 
и распоредување на вкупниот приход и на дохо-
дот 450 

130. Закон за дополнение на Законот за обезбедување 
на плаќањето помеѓу корисниците на општес-
твени средства 451 

131. Упатство за содржината, роковите и начинот на 
доставување на извештај за остварените прихо-
ди што органите и организациите на федерација-
та ги остваруваат со својата дејност 451 

132. Правилник за начинот на исплата на паричните 
примања пропишани со законите со кои се уре-
дуваат основните права на борците, воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци и за 
начинот на водење евиденција за извршените ис-
плати 452 

133. Правилник за дополнение на Правилникот за 
методологијата на пресметката на обврските на 
федерацијата за здравствена заштита според За-
конот за основните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци 460 

134. Решение за измена на Решението за утврдување 
на лицата делегирани во Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди 460 

135. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
употреба на превозните средства и за височина-
та на надоместот на патните трошоци во врска 
со остварувањето на правата од здравственото 
осигурување 460 

136. Одлука за употреба на средствата на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на За-
едницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници наменети за закрепнување на 
уживателите на пензии во 1984 година 460 

137. Одлука за измена на Одлуката за височината на 
надоместот за потребните трошоци во случај на 
смрт на осигурено лице 461 

138. Одлука за усогласување на обемот и динамиката 
на порастот на нето домашната актива и на ди-
нарските пласмани на банките во периодот од 1 
април до 30 јуни 1984 година 46 Г 

139. Договор за обезбедување средства на солидар-
носта за отстранување на последиците од зем-
јотресот во Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина што се случи во 1981 година, за от-
странување на последиците од земјотресот во 
Социјалистичка Република Хрватска што се слу-
чи во 1979 година и за отстранување на последи-
ците од земјотресот и од поплавите во Соција-
листичка Автономна Покраина Косово во 1980 
година 462 

140. Самоуправна спогодба за финансирање на вос-
питувањето и образованието на претшколски де-
ца на граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на привремена работа и 
престој во странство ; 464 

Одлука за оценување на законитоста на член 28 од 
Правилникот за распределба на доходот, на сред-
ствата за лични доходи и на другите примања на 

Воислав Ракиќ, е. р. работниците на Царинарница Скопје 465 
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