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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА 

ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за утврдување и распоредување на вкупниот 
приход и на доходот, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 јуни 
1983 година. 

П бр. 278 
1 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ Ц РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 

ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 
Член 1 

Во Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/80 и 13/82), по член 79, се додава нов 
член 79а, кој гласи: 

„Член 79а 
Основната организација која изведените инвес-

тициони работи во странство или извршените други 
работи во странство не може да ги наплати поради 
тоа што државата во која се изведуваат тие работи 
односно се вршат тате работи се наоѓа во воена сос-
тојба. може до 1985 година да одлучи врз товар на 
обртните средства по основа на тие побарувања во 
аликвотсн дел ги пресметува материјалните тро-
шоци и износот на амортизацијата по минимални 
стапки препишани со закон, како и издатоците што 
се намируваат од доходот, освен износот на амор-
тизац-ијата над минммалните стапки пропишани со 

закон и износот на придонесите, даноците и другите 
давачки: и другите обврски што се утврдуваат за -
висно од остварениот доход. 

Износите пресметани врз товар на обртните 
средства според одредбата на став 1 од овој член 
основната организација е должна да ги надомести 
врз товар на вкупниот приход односно доходот кога 
ќе го наплати или отпише побарувањето односно ко-
га ќе го утврди вкупниот приход по основа на тоа 
побарување во согласност со законот, а најдоцна во 
рок од четири години по истекот на годината во ко-
ја се изведени работите односно изв-ршени други 
работи, со тоа што секоја година да надомести н а ј -
малку 25% од пресметаните износи. 

Основната организацјиа на која републиката -
односно автономната покраина ќе и обезбеди сред-
ства за покритие на побарувањето од став 1 на овој 
член не може врз товар на обртните средства да ги 
пресметува износите на трошоците и другите изда-
тоци наведени-во тој став.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

355. г 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА 
И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

Ж Е Н ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за санација и престанок на организа-
ците на здружен труд, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 1 јуни 
1983 година. 

П бр. 275 
1 јуни 1983 година ' 

Белград 

\ Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзептиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Законот за санација и престанок на органи-

зации \е на здружен труд („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 41/ЗЅ, 25/81 и 66/81) во член 18 став 2 по зборот: 
„здружена" се додаваат запирка и зборовите: ,,дру-' 
гите организации на здружен труд со кои склучила 
самоуправна спогодба за здружување на трудот и 
средствата или за други форми на меѓусебно повр-
зување ' и потрајно работеше". 

Член 2 
Во член 19 став 1 по зборовите: „даноците и 

придонесите од доходот" се додаваат запирка и збо-
ровите: „на обврските по основа на здружувањето 
на средства во корист на фондовите за неразвиени 
подрачја, за приоритетните инвестиции за кои се 
врши задолжително здружување на средства врз 
основа на закон, како и на обврските по основа на 
здружувањето на средства врз основа на самоуп-
равните спогодби за основите на плановите, на само-
управните интересни, заедници од материјалното 
производство и од општествените дејности". 

Член 3 
Во член 32 став 1 точка 1 по зборот: „средства-

та" се додаваат зборовите: ,, или за други форми на 
меѓусебно поврзување и потрајно работење.". 

По точка 2 се додаваат две нови точки,, кои 
гласат: 

,,2а) надлежниот орган на републиката односно 
на автономната покраина на чи јашто територија е 
седиштето на основната организација, со барање да 
ја разгледа можноста да ги намали, одложи или ос-
лободи обврските з,а здружување на средства во ко -
рист на фондовите за неразвиените подрачја и за 
приоритетните инвестиции. за кои се врши задол-
жително здружување на средства врз основа на 
закон; 

26) банката' — давател на кредитот 
Во точка 3 во заградата по зборовите: „на об-

врските" се додаваат запирка и зборовите: „одлага-
ње или ослободување од обврската за здружување 
на средства". 

Член 4 
Во член 35 став 1 на крајот на точка 4, точката 

се заменува со точка и запирка и потоа се додава 
нова точка 5 која гласи: 

,/5) на банката — давател на кредитот.". 

Член 5 
Во член 37 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои 

гласат: 
„Ако о-сновната организација, поради н е с к р и -

ена загуба по завршната сметка, не може да ја пла-
ќа каматата по кредитот и отпла,тата на инвестици-
ониот кредит, може да и поднесе кон санационата 
програма барање на банката — давател на кред,итот 
да и го отпише или одложи плаќањето на каматата 
по кредитот, да и ја одложи отплатата на инвести-
циониот кредит, односно да и ја одложи или да ја 
ослободи од обврската за здружување на средства 
во фондовите на банката. 

Банката — давател на кредитот е должна бара-
њето од став 2 на овој член да го разгледа во рок 
од 60 е на од денот на приемот на барањето и за 
сво.та-та одлука да ја извести основната органи-
зација . 

t 

Условите и начинот на отпишување или одла-
гање на плаќањето на каматата по дадените креди-
ти, одлагањето на о т п л а т е а на инвестиционите 
кредити дадени на основните ор-ганизации што имаат 
непокриена загуба по завршната сметка, како и од-
лагањето и ослободувањето од обврската за з д р у ж у -
вање на средства во фондовите на банката, се уре-
дуваат со самоуправната спогодба за основите на 
планот на банката или со друга самоуправна спо-
годба што се склучува во банката.". 

. Член 6 
Во член 38 ставот 1 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите на чл. 31 до 37 на 

овој закон, работниците во основната организација 
што искажала непокриена загуба, ако оценат дека 
можат успешно да работат без надоместување на 
средствата во височина на непокриената загуба, мо-
ж а т да одлучат да не им упатуваат барање на пре-
земачите на санацијата за покривање на непокри-
ената загуба, и тоа: 

1") за износот на непокриената загуба, ако по" за -
вршната сметка за претходната година го внеле 
на јмалку тој износ во деловниот фонд за унапре-
дување и проширување на материјалната основа 
на трудот и ако одлучат тој износ на загубата да го 
покријат од доходот во наредната година; 

2) за износот на непокриената загуба кој не над-
. минува 50% од амортизацијата утврдена во конеч-
ната годишна пресметка за годината во која е иска-
ж а н а непокриената загуба, со тоа што тој износ на 
загубата да го покријат од доходот во наредната 
година.". 

Во став 3 зборовите: „покривање на загубата" се 
заменуваат со зборовите: , .покривање на износот 
на загубата од став 1 точка 1, односно за покривање 
на на јмалку една третина од износот на загубата 
од став 1 точка 2 на овој член, утврден,а во претход-
ната и во поранешните години". 

Член 1 
Во член 50. се додаваат нови ст. 2 до 6 кои 

гласат: 
„Со са-моуправната спогодба од став 1 на овој 

член може да се предвиди, ,на . начинот определен 
во таа самоуправна спогодба, преземачите на сана-
ција да учествуваат во утврдувањето на производ-
ствената програма, на планот на производството и на 
програмата за развој на основната организација. 

Преземачите на санацијата и работниците во ос-
новната организација што се санира, во ко ја постои 
вишок на работници, се должни, во согласност со 
самоуправната спогодба од став 1 на овој член ви-
шокот на работници да го вработат со воведување 
на нови работни смени, со подобро користење на 
капацитетите и со проширување на производствена-
та програма, или да преземат мерки "вишокот на ра -
ботници да го вработат во други основни органи-
зации во составот на работната организација, однос-
но на сложената организација . 

Преземачите на санацијата и работниците во ос-
новната организација што се санира, со самоуправ-
ната спогодба од став 1 на овој член формираат од-
бор на доверители — преземач на санацијата и го 
определуваат неговиот состав и делокруг. 

Во вршењето на правата и должностите од сво-
јот делокруг, одборот на доверители — преземач на 
санацијата дава мислења, иницијативи и предлози 
до надлежните органи во основната организација 
што се санира. 

Надлежниот орган на основната организација 
што се санира е должен да ги разгледа мислењата, 
искуствата и предлозите од став 5 на овој член и за 
својот став да го извести одборот на доверители — 
преземач н а санацијата," . -
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Член 8 
Во член 52 став 2 се брише. 

Член 9 
Член 53 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација се дол-

жни да ги утврдат причините за настаната загуба 
. и одговорноста на одделни работници, на органот 

на управување и на работоводниот орган, односно 
на одделни членови на тие органи и ако утзрдат дека 
по-стои нивка одговорност, да поведат, постапка за ра-
зрешување на индивидуалниот работоводен орган, 
односно на претседателот и на членовите на колеги-
јалниот работоводен орган, за отповикување на де-
легатите во органот на управување, или за презе-
мање мерки ма дисциплинска и материјална одго-
ворност за одделните работници што се одговорни 
за настанатата загуба. 

Ако се утврди дека до загуба во работењето на 
основната организација дошло и поради предлози, 
иницијативи, мислења и Други активности на работ-
ната заедница на работната организација односно 
најсложената организација во чиј состав е основната 
организација, работоводниот орган на основната ор-
ганизација и органот на самоуправната работничка 
контрола во таа организација се должни да подне-
сат предлог за поведување постапка за утврдување 
на одговорноста на таа работна заедница, на рако-
водителите на работната заедница, на делегатите 
во органот на управување и на одделните работни-
ци во работната заедница. 

Ако се утврди дека до загуба во работењето на 
основната организација дошло и поради' предлози, 
иницијативи и мислења на стопанската комора, на 
научна, стручна или друга самоуправна организа-
ција и заедница или на надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница, тие организации, за -
едници и надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница поднесуваат општествено-полити-
чка и друга одговорност, утврдена со законот или со 
самоуправниот општ акт. 

Основната организација ќе ги извести надлеж-
ниот орган на собранието на општествено-политич-
ката заедница и надлежната служба на општестве-
ното книговодство за утврдените причини за наста-
натата загуба и за одговорноста на одделни работни-
ци, на органот на управување и на работоводниот ор-
ган, односно на одделни членови на тие органи, к а -
ко и за поведената постапка за разрешување на ин-
дивидуалниот работоводен орган, односно на прет-
седателот и на членовите на колегијалниот рабо-
товоден орган, за отповикување на делегатите во 
органот на управување или за преземање мерки на 
дисциплинска и материјална одговорност на оддел-
ните работници што се одговорни за настанатата 
загуба. 

Организациите на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ги определил како организации на 
здружен труд што произведуваат вооружување и 
воена опрема ќе го рпвестат, покра ј органот од став 
2 на овој член, и Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана.". 

Член 10 
По член 53 се додава нов став 53а, кој гласи: 

Член 53а 
„Ако основната организација, во смисла на член 

153 од овој закон, не поведе постапка за утврдување 
на одговорноста на одделни работници, на органот 
на управување и на работоводниот орган за нас-
танатата загуба, органот на управување работ-
ната организација односно на сложената организа-
ција во чиј состав е основната организација, е дол-
жен на работниците во основната организација во 
која настанала загубата да им предложи поведува-

ње постапка за утврдување на одговорноста на одде-
лни работници, на органот на управување и на ра -
ботородниот орган за настанатата загуба. 

Ако 'основната организација не поведе постапка 
за утврдување на одговорноста на одделни работ-
ници, на органот на управување и на работоводниот 
орган за настанатата загуба, органот на управување 
на работната организација, односно на сложената 
организација, во чи ј состав е основната организа-
ција од став 1 на овој член или надлежниот орган 
-па собранието на општествено-политичката заедница 
ќе го извести за тоа, без одлагање надлежниот ор-
ган на собранието на општествено-политичката заед-
ница.". 

Член 11 
Член 64 се менува и гласи: 
„Ако основната организација не ја покрие загу-

бата, односно ако до 31 декември на годината во 
која е поднесена завршната сметка во ко ја е иска-
ж а н а загуба не склучи самоуправна спогодба за 
намалување на побарувањата, надлежната с л у ж -
ба на општественото книговодство ќе го извести, 
без одлагање, надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница, заради поведување постап-
ка за отворање на стечај над таа основна органи-
зации а. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот 
орган на општествеио-политичката заедница е дол-
ж е н да го разгледа известувањето од надлежната 
служба на општественото книговодство и за својот 
став да ја извести надлежната служба на опште-
ственото книговодство во рок од 60 дена од денот 
ца приемот на известувањето. 

Ако надлежниот орган на општествено-полити-
чката заедница во рокот од став 2 на овој член не 
ја извести надлежната служба на општественото 
книговодство за својот став или ако ја извести дека 
нема да поднесе пријава до надлежниот суд за по-
ведување постапка за отворање на стечај, н а д л е ж -
ната служба на општественото книговодство, без 
одлагање, ќе поднесе пријава др надлежниот суд за 
поведување на таа постапка.".' 

Член 12 
Во член 216 став 1, на кра јот на точка 3, точка-

та се заменува со точка и запирка и потоа се дода-
ва нова точка 4, која гласи: 

„4)Г ако не поведе постапка за разрешување на 
индивидуалниот работоводен орган, односно на 
претседателот и на членовите на колегијалниот р а -
ботоводен орган, или за отповикување на делегатите 
во органот на управување или мерки на дисциплин-
ска и материјална одговорност на одделните работ-
ници што се одговорни за настанатата загуба (член 
53 став 1).". 

Член 13 . 
Во член 217 став 1, на кра јот на точка 3, точ-

ката се заменува со точка и запирка и потоа се до-
дава нова точка 4, која гласи: 

„4) ако не ги извести надлежниот орган на со-
бранието на општествено-политичката заедница и 
надлежната служба -на општественото книговодство 
о,дносно и Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на за утврдените причини за настанатата загуба и 
за одговорноста на одделн,ите работници, на органот 
на управување и на работоводниот орган односно на 
одделни членови на тие органи, како и за поведе-
ната постапка за разрешување на индивидуалниот 
работоводен орган односно на претседателот и на 
членовите на колегијалниот работоводен орган од-
носно за отповикување на делегатите во органот на 
управување или за преземањето на мерки на дисци-
плинска и материјална одговорност за одделни ра -
ботници, што се одговорни за настанатата загуба 
(член 53 ст. 4 и 5).". 
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Член 14 
По член 217 се додава член 217а, к о ј гласи: 

- „Член 217а 
„Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок банката — давател на кред,ит 
ако во рок од 60 дена од денот на приемот на бара-
њето не го разгледа барањето на основната органи-
зација за отпишување или за одлагање на п л а ќ а њ е -
то на каматата по кредитот, или за одлагање на от-
платата на инвееициониот кредит, односно за одла-
гање или ослободување од обврската за здружува -
ње на средства во фондовите на банката или за сво-
јата одлука не ја извести основната организација, 
(член 37 став 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок со парична казна од 1.000 до 5.000 ди-
нари и одговорното лице во банката — давател на 
кредитот.". 

Член 15 ' 
По исклучок од одредбата на член 11 став 1, од 

овој закон, надлежната служба на општественото 
книговодство го известува, без одлагање, надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница 
заради поведување на постапка за отворање на сте-
ча ј над основната организација што загубата иска-
ж а н а во завршната сметка за 1982 година не ќе ја 
покрие, односно што не ќе склучи самоуправна пос-
тапка за намалување на побарувањата за покритие 
на таа загуба, до 31 март 1984 година,. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

356. 

Врз основа на член 133 ст. 3, 5 и 6 од Законот 
за девизното работење и кредитниве односи го стран-
ството („Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/83), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ. 
НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ЗА ДРУГИТЕ ПЛАЌА-
ЊА ВО ДЕВИЗИ ОД РАБОТИТЕ ОСИГУРУВА-

ЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Во "Одлуката за наплата на премиите и за 
плаќање надомест на штета и за другите' плаќања 
во девизи од работите ,на осигурувањето и реосигу-
рувањето („Службен лист на СФРЈ" , бр. 32/77 и 
39/82) во точка 3 став 1 во одредбата под 2 по 
,зборот: „Југославија" се додаваат б о р о в и т е : „и за 
осигурување на бродови во изградба". 

Во одредбата под 3 зборовите: ,.поморски и 
воздушни возари" се заменуваат со зборот: „пре-
возници", а по зборот: „превоз" се додаваат запир-
ка и зборовите: ,,за осигурувања од одговорно-ст на 
бродопоправувачи и за осигутзувања од одговор-
ност на аеродроми при п р и ф а ќ а њ е и испраќање на . 
авиони, патници, багаж и' стоки". 

2. Во точка ' 5 став 1 во одредбата под 4 по 
зборот: „Југославија" се додаваат , зборовите: „и 
осигурување на бродови во изградба". 

Во одредбата под 5 по зборот: „услуги" се дода-
ваат запирка и зборовите: „осигурување од одго-
ворност на бродопоправувачи и осигурување од 
одговорност на аеродроми при п р и ф а ќ а њ е и испра-
ќање на авиони, патници, багаж и стоки", а на 
кратот од текстот се додаваат зборовите: ,,ако 
надоместот во девизи е договорен при склучување-
то на осигурувањето". 

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

Е. п. бр. 269 
19 ма ј 198З годиеа ' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р, . 

357. 

Врз основа на член 330 став 5, во врска со член 
415 став 3 од Законот за основите на системот на 
државната - управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ИЗВРШНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ОДРЖУВА-
ЊЕТО НА VI ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРГОВИЈА И 

РАЗВОЈ (VI УНКТАД) 

1. Со оваа одлука -се определуваат работите од 
делокругот на Извршниот секретаријат за подготов-
ка и одржување на VI заседание на Конференци-
јата на Обединетите нации за трговија и разво ј 
(VI УНКТАД) што имаат привремен односно повре-
мен к а р а к т е р ' (во натамошниот текст: привремени 
и повремени работи). 

2. Под привремени и повремена работи во сми-
сла на оваа одлука, се подразбираат работите од 
делокругот на Извршниот секретарот ат за подготов-
ка и одржуваше на VI заседание на Конференцијата 
р о Обединетите нации за трговија и развој (VI 
УНКТАД), и тоа: 

1) работи на возачи, односно ита превоз на служ-
бениците на Генералниот секретаријат на УНЈСТАД 
и на членовите на делегациите па држав.ите уче-
снички, на VI УНКТАД: 

2) работи на п р и ф а ќ а њ е на службениците на 
Генералниот секретаријат на УНКТАД И на члено-
вите на делегациите на д р ж а в и т е учеснички "на VI 
УНКТАД тта аеродромот во Сурчзин и нивно испра-
ќање ; 

' 3) работи на регистрација на службениците на 
Генералниот секретаријат m УНКТАД и на чле -
новите на делегациите на државите учеснички на 
VI УНКТАД. 

3. Вршењето на привремени, односно повреме-
ни работи ќе го н а л о ж и извршниот секретар на 
Извршниот сек.ретаријат за подготовка и одржува-
ње на 'VT заседание на Конференцијата на Обеди-
нетите" нации за трговија и развој (VI УНКТАД) ако 
овие работи не можат да ги извршат работниците 
на тој секретаријат и ако се обезбедени средства 
за тие намес-ти. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 15 јули 1983 
година. 

5. Оваа одлука влегува во сила о-смиот' ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. и. бр, 262 
12. мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 
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358. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и. за општествертта 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
-ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

1. Во Одлуката за формирање на малопродаж-
ни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
14/83), во точка 1 одредба под 2, зборовите: 

, ,— 'Ша квалитетна група 18,00 
— Ш б квалитетна група 15,00", 

се заменуваат со зборовите: 
,,— III квалитетна група 18,00". 

2. Организациите на здружен труд ,што се за -
нимаваат со работи на прметот и други организа-
ции што продаваат цигари на големо односно на 
мало (во натамошниот 'текст: организациите) и има-
телите на дуќани — граѓани што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните (во натамошниот текст: има-
телите на дуќани), што продаваат цигари на мало, 
ќе ги зголемат постојните продажни цени во про-
метот на големо, односно прометот на мало за ци-
гарите на залихи по 3 динари за пакување од 20 
парчиња, и тоа за „Филтер Ибар". „Филтер Ју", 
„Филтер Ибар Златни" и ,.Филтер 77". 

3. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на цигарите: „Филтер Ибар", „Филтер 
Ју", „Филтер Ибар Златни" и „Филтер 77", затечени 
на ден 3 јуни 1983 година, како и на сите ко-
личини на тие цигари што до тој ден им се ф а к т у -
рирани на организациите и на имателите ца дз^ќани 
од организациите на здружен труд што произведу-
ваат цигари, односно на добавувачите (стоки на пат). 

4. Организациите и имателите виа дуќани се 
должни од вкупно пресметаниот износ според точка 
2 на оваа одлука настанат со зголемување на цените 
на цигари на залихи и за стоки на пат, да го издво-
јат зголемениот износ на данокот на промет настанат 
со пресметувањето на тој данок на цените на цигари-
те утврдени со оваа одлука и тој износ да го упла -
таат на сметката бро.1 840-2117 — Основен данок на 
промет на преработки од тутун, (тар. бр. 3 од Тари-
фата за основниот данок ?ia промет). 

Данокот г а промет што организациите и имате-
лите на дуќани се должни да , го уплатат на смет-
ката од став 1 на оваа точка изнесз^ва по 2,61 динар 
за пакување од 20 парчиња, за следните цигари: 
„Филтер Ибар", , .Филтер Ју". „Филтер Ибар З л а т -
ни" и „Филтер 77". 

Од вкупно пресметаниот износ според точка 2 
од оваа одлука, за цигари, на залихи и стоки на 
пат, организациите се должни да го издвојат и да го 
водат на контото на временски разграничувања из-
носот од 0.39 динари за пакување од 20 парчиња, 
за следните цигари: „Филтер Ибар", „Филтер Ју", 
„Филтер Ибар Златни" и „Филтер 77". 

5. Оваа од-лука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во , ,Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 280 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

' Бро ј 28 — Страна 5 

359. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен ли-ст на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и , покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС 

1. Организац,иите на здружен труд што произ-
ведуваат земен гас можат цените на земниот гас да 
ги формираат така што највисоката продажна це-
на да изнесува 6,8089 динари по 1 Nm 3 топлотна 
вредност, од 35.169Д2 кЈ , на температура од 273 К и 
притисок 1,01325 bar . 

Цената од став 1 на оваа точка в а ж и - ф р а н к о 
кра јниот потрошувач, при з а д р ж у в а њ е на постој-
ните услови на продажбата и на тарифните ставо-
ви, што според прописите постоеле на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Во цената од став 1 на оваа точка се содржани 
трошоци за транспорт и износите на учеството за 
покривање на трошоците на промето,т во апсолутни 
износи, што според прописите постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, зголемени за 
15%. 

2. Организациите за д р у ж е н труд што произве-
дуваат земен гас, спгодбено со купувачите — по-
трошувачите. ќе ја утврдат динамиката на постепе-

- ното . поместување на . цените до нивото од точка 1 
на оваа одлука. 

3. Организациите на здружен труд што се за -
нимаваат со промет односно со транспорт со цево-
води на земен гас од увоз можат учеството за по-
критие на трошоците на прометот, односно цената 
на транспортот со цевоводи што во апсолутни из -
носи потоеле според , прописите на денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат до 
15%. 

4. Ако организацијата на здружен труд што се 
занимава со промет на земен гас од увоз до' денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука не го зас-
метала учеството за покритие на трошоците на про-
метот може, на име учество за покривање на тро-
шоците на прометот, да засмета до 0,1812' динари по 
1 Nm 3 земен гас од УЕОЗ. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените поради чие отстранување е 
донесена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во' сила на 
оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат' причи-
ни за нејзино з а д р ж у в а њ е во сила. 

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

Е. п. бр. 281 ' 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет -

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шумовиќ, с. р. 

Потпретседател, 
д - р Мијат Шумовиќ, е,ри 
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360. 

Врз осно,ва на член 61 став 1 од Законот за основите начспстемот на цените и за општествената кон-
трола на цените (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ И ЗА ПРОИЗ-
ВОДИ НА П Р Е Р А Б О Т К А Т А НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

1. Организациите на здружен труд во областа на индустријата и рударството што се занимаваат со 
производство на обоени метали и преработка на обоени метали можат цените на своите производи, одно-
сно на групи производи, што според прописите пос- тоеле на 29 ј ануари 1983 година, при постојаните ус-

лови на продажба, да ги зголемат, и тоа: . -

Гранка Група Подгрупа Назив и опис на дејноста Зголемување 

5 1 

0109 
01091 

01092 

01093 

01094 

01099 

010910 

010920 

010930 

010942 

010991 

010999 

0110 
01101 

01109 

011010 

011091 

011092 
011093 

Производство на обоени метали: 
Производство на бакар: 
Производство на бакар (сите производи) до 30,1% 
Производство на олово: 
Производство на олово (сите производи) до 26,6% 
Производство на цинк 
Производство на цинк (сите производи) до 28,7% 
Производство на глиница и, алуминиум: 
Производство на алуминиум ^еите произ-
води) до, 39,4% 
Производство на други обоени метали: 
Производство на антимон (сите произ-
води) ' до 34,5% 
Производство на неспоменати обоени ме-
тали: 
— магнезиум до 39,4% 
— кадмиум -до 19 7% 
— злато ' до 24.60/'о 
— рафиниран^) сребро , до 34.1% 
— бизмут до 9,80/о 
Преработка на обоени метали: 
Преработка на алуминиум: 
Преработка на алуминиум (сите произ-
води) до 27,5% 
Преработка на бакар и на други обоени 
метали ' 
Поеработка на бакар и на легури од ба-
кар (сите производи) до 21уЗ% 
Преработка на олово (сите производи) до 20,4% 
Преработка на цинк (сите производи) до 21,4% 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со доработка, преработка и производство на 
суровини од отпадоци на обоени метали (рецикчажа на суровини) — гранка 0135, можат да ги з,големат 
постојните цени на своите производи до процентот на зголемувањето предвиден во точка 1 на оваа од-
лука за соодветните основни производи од гранка109 — Производство на обоени метали. 

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовник пред 
денот на почетокот на нивното применување. 

4. При формирањето на цените на производите од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите на здружен труд можат учеството за покритие на трошоци-
те на прометот да го засметаат до апсолутниот износшто според прописите постоел на 31 јули 1982 го-
дина. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите па пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 282 , 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковнќ, с. 
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3 6 1 : 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот 'за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените (,.Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80). врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
'ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ А М Б А Л А Ж -

НА Х А Р Т И Ј А И АМБАЛАЖА ' 

1. Организациите на здружен труд што се -зани-
маваат со производство и преработка на амбалажна 
хартија и амбалажа можат цените на своите произ-
води што според прописите постоеле на 31 јули 1982 
година, при з а д р ж у в а њ е на постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 19,5%, и тоа з а : 

1) натрон - хартија за вреќи; 
. 2) крафтла јнер ; 

3) други натрон-хартии; 
4) амбалажна хартија (флутинг, ' тестлајнер, 

шренц, супериор); 

9) специјална амбалажа од хартиена маса. 
2. Организациите на здружен труд се должни да 

ја известат Сојузната заедница за работи на цените 
за цените формирани во согласност со одредбите од 
оваа одлука, со доставување на ценовници пред де-
нот на почетокот на нивното применување. 

3. При формирањето на цените на производите 
од точка- 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите на здру-
жен труд можат учеството за покритие на трошоци-
те на прометот да го засметаат до апсолутниот износ 
што според прописите постоел на 31 јули 1982 го-
дина: 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини 
зо нејзино з а д р ж у в а њ е во сила. 

5. Оваа. одлука влегува во сила наредниот д е н ' 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . , ' 

Е . п . бр. 283 
2 јуни 1983 година 

Шуковкќ, с. р. 

5) костенлива и сива лепенка; 
6) брановита лепенка (плочи и родни); 
7) натрон-вреќи, печатени и непечатени; 

-8) амбалажа од обична и брановита лепенка, пе-
чатена и непечатена; 

Белград 

Сојузен извршен совет 

-Потпре 
д - р Мијат 

362. 

м Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕ-

РИНАТА 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на лекови за употреба во 
ветерината можат цените на своите производи да ги формираат така што највисоките цени да изнесу-
ваат, и тоа за . 

Реден Назив 
број на производот Пакување Ц е н а 

1. Metiljin 

2. -Acedist 

3. Nilzan 

4. Fascoverm 
5. Ranide 

6. Gamacid 

7. Skolaban 

8. Echinon 

табл. 24 X 1 g 
табл. 6 X 21 g 
табл. 3 X 4,5 g 
болуси 24 X 6 g 
табл. 50 X 0.819 g 
шиш. 100 ml 
болуси 10 X 5 g 
cync. 150 ml 
раствор 100 ml 
раствор 1 лит. 
раствор 90 лит. ^ . 
табл'. 10 X 0,219 g 
табл. 50 X 0,219 g 
табл. 1000 X 0,219 g 
табл. 24 X 1 g 
табл. 500 X 1 g 

120,4 дин/пак. 
28,30 дин/пак. 
13,70 дин/пак. 

493.80 дин/пак. 
200,00 дин/пак. 
162,50 дин/пак. 

"407.10 дин/пак. 
95.80 дин/пак. 
38.30 дин/пак. 

404,70 дин/лит. 
337,30 дин/лит. 

59,60 дин/пак. 
258,40 дии/пак. 

4.973,40 дин/пак. 
109,30 дин/лагс. 

1.746,30 дин/пак. 
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1 2 3 ^ 4 

9. Depifen кути ја 10 кесички X 10 g 68,95 дин/пак. 
кеса 500 g 258,95 дин/пак. 

10. Elancoban вреќа 25 kg 509,80 дин/kg 
11. Kokciprol вреќа 25 kg 1.239,40 дин/kg 
12. Cycostat вреќа 20 kg 360.90 дин/'kg' 
13. Avatec вреќа 20 kg t - ' 853,00 дин/kg 
14. Fumagiliin DCH ИЈИШ. 2 0 g 85,80 дин/пак. 

вреќа 1 kg 3.132.80 дин/kg 
15. Витамин АБз Е шиш. 100 ml , 86,40 дин/пак. 
16. Duphafra i ADs Е шиш. 100 ml 97,10 дин/пак. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат , при постојните услови на продажба, како големо-
продажни цени ф р а н к о купувачот. 

Во цените од точка 1 на оваа одлука е содржано учеството за покритие на трошоците за прометот 
на големо во апсолутниот износ, што според прописите постоел на 31 јули 1982 година. 

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на лекови за употре-
ба во ветерината можат на цените од точка 1 на оваа одлука да го засметаат учеството за покритие на^ 
трошоците за прометот на мало. во апсолутниот износ што според преписите постоел на 31 ј у л и 1982 
година. 

4. Оваа одлука.останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што, на јдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се ,преиспита дали постојат причини 
за нејзино з а д р ж у в а њ е во сила. , v 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист н а ' 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 284 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р. 

363. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО. 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ОГНООТПОРНО СТАКЛ.О, СТА-
К Л О ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И Л А Б О Р А Т О Р И С К О СТА-

К Л О И ЗА ТОПЛОМЕРИ 

1. Организациите на здружен тр-уд што се зани-
маваат со производство на стакло можат цените за 
огноотпорно стакло, стакло за осветление и лабо-

.раториско стакло и за топломери што според про-
писите постоеја на 31 јули 1982, година при, постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 15%. 

. 2. Организациите на здружен труд се должни да 
ја известат Сојузната заедница за работи на цените 
за цените формирани во согласност со одредбите од 
оваа одлука, со доставување на цено-вници пред де-
нот на почетокот на нивното применување. 

3. При формирањето на цените на производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало) од-
носно на големо организациите на здружен труд мо-
ж а т учеството за покритие на трошоците на проме-
тот да го засметат до апсолутниот износ што според 

'прописите постоел на 31 јули 1982 година. 
4. Оваа одлука влегува во сила додека не се от-

странат растројствата во односите на пазарот и во 

движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за 
нејзино з а д р ж у в а њ е во сила. 

5. Оваа одлука в,легува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е .п . бр. 285 
2 јуни Г983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р, 

364. 

Брзо основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
но-вите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1 / С О и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински ор-гани, Сојузниот 
извршен ровет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИКО 

НА ЦЕНИТЕ З А АМБАЛАЖНО СТАКЛО 

1. Организациите на з д р у ж е н труд што се з а -
нимаваат со производството н а стакло м о ж а т цени-
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те за амбалжно стакло што според прописите посто-
еја на 31 јули 1982 година, при постојните условот на 
продажбата да ги зголемат до 25%. 

2. Организациите на здружен труд се д о л ж н и да 
ја известат Сојузната заедница за работи на цените 
за цените формирани во согласност со одредбите од 
оваа одлука, со доставување на ценовници пред де-
нот на.почетокот на нивното применување. 

3. При формирањето на цениве на производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите на здру-
жен труд можат учеството за покритие на трошоците 
на прометот да го засметаат ' до апсолутниот износ 
што според прописите постоел на 31 ј ули 1982 го-
дина. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чии отстранувања 
е донесела, со тоа што најдоцна до истекот на ро-
кот од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат при-
чини за нејзино задржување во сила. 

5. Ов-аа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е .п . бр. 236 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д - р Мијат Шуковиќ, с.р. 

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

Е. п. бр. 287 
2 јуни 1983 година -

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д - р Мијат Шумовиќ, с. р. 

360. 

Врз основа на член 61 став 1 од Зако-нот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на н а д л е ж - ' 
ките републички и покраински органу, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕ-

МИСКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Организациите на з д р у ж е н труд што се зани-
маваат со производство и преработка на хемиски и 
гумени производи можат цените на своите произво-
ди да ги зголемат, и тоа з а : 

365. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за осно-
вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/30 
и 38/80), врз основа на-согласност од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ ЗА КОНДИТОРСКИ ПРИЗВОДИ 

1. Организациите на з д р у ж е н труд што се зани-
маваат со производство на ' кондиторски производи 
можат малопродажните цени за кондиторски произ-
води, без данок на промет, што според прописите по-
стоеја на 31 јули 1982 година, да ги зголемат, и тоа 
за-

1) какао-производи до 34% 
2) производи слични на чоколада до 22% 
3) крем-производи до 20% 
4) бонбони до 23% 
5) локум и алва до 22% 
6) гума за џвакање до 24% 
7) кекс и сродни производи до 21% 
8) индустриски слатки до 20% 

2. Во малопродажните цени на кондиторските 
производи, формирани во согласност со точка 1 од 
оваа одлука, е содржано учеството за покритие но 
трошоците на прометот на големо и на прометот на 
мало, во апсолутен износ што според прописите по-
стоел на 31 јули 1982 година. 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ќе се преиспита дали постојат причини з а н е ј - . 
зино з адржување во сила. 

1) корд 
2) саѓи 
3) гуми за возила 
4) транспортни ленти и клинести и 

погонски ремени, дроизведени со 
преработка на каучук 

5) други' производи произведени со 
преработка на каучук 

6) гумени обувки 

до 30% 
до 21% 
до 34% 

до 34% 

до 4% 
до 5% 

2. Цените' на хемиските и на гумените произво-
ди од точка 1 на оваа одлука се пдразбрфаат к а к о 
производителски, ф р а н к о производителот натоваре-
но во транспортно средство. 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите на точка 1 од оваа одлука со доставување на 
ценовници пред денот на почетокот на нивното при-
менување. 

4. Организациите на здружен труд што се з а -
нимаваат со промет на хемиски и на гумени произ-
води на големо односно на мало можат на цените 
на производите од точка 1 на оваа одлука да го з а -
сметаат учеството за покритие на трошоците на 
прометот до апсолутниот износ, што според пропи-
сите постоел на 31 ј ули 1982 година. 

5) Оваа одлука останува бо сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чие отстранување 
е донесена, со тоа што, најдоцна до истекот 'на ро-
кот од шест месеци од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука, ќ е се преиспита дали постојат 
причини за нејзино з адржување во сила. 

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

Е. п. ,бр..288 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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367. 

Врз основа на член G1 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цениве и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните 
републички и по-краински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
ПА ЦЕНИТЕ ЗА АЗБЕСТНО-ЦЕМЕНТНИ П Р О И З -

ВОДИ 

1. Организациите На здружен труд што се за -
нимаваат со производство на градежан материјал 
можат цените з а азбестно-цементки производи, при 
постојните ,услови на продажбата, да ги зголемат до 
30%. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница на работи на. це-
ните, за цените формирани во согласност со одред-
бите од оваа одлука со доставување. на ценовник 
пред денот на почетокот на нивното применување. 

3. При формирањето на цените за производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите па зд-
ружен труд' можат учеството за покритие на трошиш 
ците 'на прометот да го засметуваат до апсолутниот 
износ ш^го според прописите постоел на 31 ју-
ли 1982 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата" во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отсранување е до-
несена, со тоа што, најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за 
нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 239 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шумовиќ, с. р. 

368. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА П Р Е Р А Б О Т К И Т Е ОД МЛЕКО 

1. Во Одлуката за определување на највисоко-
то ниво на цените за преработките од млеко („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 10/83) в о ' т о ч к а 1 во од-
редбата пд 3, на кра јот точката се брише и се до-
даваат нови одредби под 4 и 5, кои гласат: 

„4) други преработки од 'млеко 15%; 
„5) млечен сладолед — во просек до 15%, со 

тоа што. зголемувањето на цените за одделни видо-
ви млечен сладолед може да изнесува најмногу 
19%.' . 

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

Е. п. бр. 290 
2 јуни 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шумовиќ, с. р. 

369. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА Ф О Р М И Р А Њ Е НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
В А Њ Е НА Н А Ј В И С О К О Т О НИВО ПА ЦЕНИТЕ 
НА НАФТАТА" И ДЕРИВАТИТЕ ПА НАФТА, НА 
СРЕДСТВАТА ЗА Л А Д Е Њ Е НА МОТОРИ И НА 

МАСЛОТО З А Х И Д Р А У Л И Ч Н И К О Ч Н И Ц И 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
цените и за определување на највисокото ниво на 
цените на нафтата и дериватите на нафта, на сред-
.ствата за ладење на мотори и на маслото за хидра-
улични кочници (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 
18/83) по точка 3 се додава нова точка 5а, ко ја 
гласи: 

„5а. Ако организациите на здружен труд што 
се занимаваат со работи на промет на течен гас, на-
бавуваат течен гас од домашно производство и од 
увоз, можат цената на течниот гас на големо одно-
сно на мало да Ја формираат со примена на просе-
кот меѓу набавната цена на течниот гас од домашно 
производство и набавната цена на течниот гас од 
увозот, земајќи го предвид и количеството (понде-
рирањето), и на така формираната цеча можат да 
го засметаат учеството за покритие на трошоците 
на прометот на мало и на прометот на гблемо и на 
другите трошоци, утврдено во точка 5 став 3 од 
оваа одлука.". 

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

Е. п. бр. 291 
2 јуни 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

370. 
,Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80). врз основа на согласност од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
вршен со-вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ З А Ж Е Л Е З Н А РУДА И ЗА ПРОИЗВО-

ДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Организациите на зд,ружен труд во областа на 
индустријата и рударството што се занимаваат со 
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производство на про-изводи одно-сно на група произ-
води од гранките на производството на железна ру-
да и црната металургија, можат цените на своите 
производи односно на групи производи и на допла-
тени. што според прописите постоеле на 23 декем-
ври 1982 година, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат, и тоа: 

Гранка Назив и ОПИС на дејноста Зголемување 

0106 Производство на железна руда до 35% 
0107 Ц,рна металургија до 34,52% -

2. Ор-ганизациите на здружен труд што се зани-
маваат со доработка, преработка и производство на 
суровини од отпадоци на железо и челик (рецикла-
ж а на суро-вини) — гранка 0135, можат постојните 
цени на своите производи да ги зголемат до процен-
тите на зголемување предв-идени во точка 1 на оваа 
одлука за соодветните основни пр-оизводи. 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните, за цените фор-мирани во согласност со одред-
бите на оваа одлука со доставување на ценовници 
пред денот на почетокот на нивното применување. 

4. Црн формирањето на цените на произв-оди од 
точка 1 на оваа одлука во прометот на мало однос-
но во прометот на големо, организациите на здру-
труд можат учеството за покритие на трошо-ците. на 
прометот да го засметаат до апсолутниот износ 
што според прописите постоел на 31 јули 1982 го-
дина. 

5. Ов-аа одлука останува во сила додека не се от-
странат растројств-ата в-о односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, со тоа што, најдоцна до истекот н а рокот од 
шест месеци од денот на влегув-ањето во. сила на 
оваа одлука, да се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

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

Е.п . бр. 292 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д - р Мијат Шуковиќ, с. р. 

371. 

Врз основа на член 61 став 1 'од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦЕМЕНТ 

1. Организациите на здружен ТРУД што- се зани-
маваат со производство на цеАмент можат цените за 
цемент, при по-стојните услови' на продажбата, да ги 
зголемат до 30%. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
лите за цените фрмиранм во согласност со одред-
бите од оваа одлука, со доставување на ценовници 
пред денот на почетокот на нивното пр,именување. 

3. При фрмирањето на цените на производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, организациите на 
здружен труд можат учеството за покритие на тро-
шоците на прометот да го засметаат до апсолутниот 
износ што според прописите постоел на 31 јули 
1982 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растрјствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тба што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука да се преиспита дали постојат причини 
за нејзино з адржување во сила. 

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

Е. П, бр. 293 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет. 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р. 

372. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
ртОвите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА 7 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ З А ОГНООТПОРНИ ' М А Т Е Р И Ј А Л И 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на огноотпорни материјали 
можат цените за огноотпорни' материјали, при по-
стој-ните услови на продажбата, ' да ги зголемаат 
до 21,1% 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред-
бите од о-ваа одлука, со доставување на ценовници 
пред денот на почетокот на нивното применување. 

3. При формирањето на цените на производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало од-
носно во прометот на големо, ор-ганизициите на здру-
ж е н труд можат учеството за покритие на трошо-
ците на прометот да го засметаат до апсолутниот 
износ што според прописите постоел на 31 јули 
1982 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
и во движењето на цените заради чии отстранува-
ња е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на 
рокот од шест месеци од ,денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат 
причини за 'нејзино з а д р ж у в а њ е во сила. 

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

Е. п. бр. 294 
2 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател; 
д - р Мијат Шуковиќ,с .р . 



Стран,а 856 — Бро ј 28 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ^ НА С Ф Р Ј Петак, 3 јуни 1983 

373. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот ,за, ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од н а д л е ж -
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

1. Организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со производство на вештачки ѓубриња цени-
те на своите производи можат да ги формираат та -
ка што највисоките цени за одделни видови веш-
тачки ѓубриња да изнесуваат: 

Дин /тони 
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Дин/тони 
б) Р2О5 делумно рас-

творен во вода и во ли-
монска киселина 

однос на раство-
- NPK реи Р2О5 

16 :16 : 6 
12 :12 :12 
18 :18 : О 
20 : 8 : 4 
16 : 8 : 8 
20 :10 : 5 
18 :10 : 7 
18 :15 : 5 
4 : 7 :28 

10 :10 :10 
12 :12 :12 
10 :15 : 20 
8 :16 : 22 
9 :18 :18 

11 :11 :11 
12 :12 :12 
13 :10 :12 
15 :15 :15 
17 : 8 9 
18 : 9 : 9 
11 :11 :11 
14 :34 :14 
16 :16 :16 
17 :17 :17 
13 :13 : 21 
17 : 8 : 9 
21 :14 : 7 
21 :14 : О 
20 : 20 : О 
20 :12 : О 
26 :12 : О 
23 : 8 : 0 
16 : 8.: 8 
22 :10 : О 
20 :10 :10 
10 : 30 : 20 

(88 :12) -
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(88 :12) 
(83 :17) 
(73 :27) 
(17 :83) 
(15 :85) 
(О : 100) 
(О : 100) 
(О : 100) 
(50 :50) 
(О : 100) 
(О : 100) 
(40 :60) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :50) 
(50 :'50) 
(50 : 50) 
(50 : 50) 
(50 :50) 
(50 :50) 

14.717 
12/442 
15.501 
12.860 
11.884 
13.475 
13.275 

9.513 
10.717 
12.411 
13.695 
13.125 
11.692 
11.673 
11.902 
11.587 
14.793 
12.004 
12.704 
11.309 
13.895 
15.582 

'16.425 
13.993 
12.208 
15.603 
14.780 
16.603 
13.691 
15.860 
13.319 
11.721 
13.686 
14.138 
19.439 

в) Р2О5 растворен во 
вода и во лимонска кисе-
лина и микрофос , 

Дин /тони 
- NPK 

8 :16 : 20 (77 :19 : 6) 13.236 
6 :18 :18 (83 :11 : 6) 13.089 
4 : 20 : 20 (85 :10 : 5) 13.394 

г) ѓубриња врз основа на калиум 
сулфат, калиум магнезиум сулфат, како 
и со микроелементи и пестициди: 

- ' NPK 
10 :13 :17 врз основа на калиум ф о с ф а т 
3 : 1 1 : 1 0 
4 : 1 1 :10 
6 : 8 :12 

15 :15 :12 
7 :14 : 21 
4': 7 : 28 

10 : 20 : 20 

17,446 
10.317 
11.952 
11.019 
18.314 
18.322 
17.259 
21.352 

5 
5 

15 
13 

7 

5 
8 
8 
4 
О 

16 
15 
8 

15 
10 
8 
8 
8 

10 
14 
14 
14 
14 

: 20 : 30 на база на калиум 
14 :35 
15 :15 

: 10 :12 + 
:10 : 20 + 

:10 : 25 + 
: 24 : .16 + 
: 16 
: 12 
: 15 

: 24 
: 25 
: 30 

+ 

10 
12 
15 
27 
12 
16 
20 
13 
14 
14 
14 
14 

: 8 + 
: 10 + 
: 26 + 
: 15 + 
: 22 + 
: 26 + 
: 24 + 
: 25 + 
: 17 + 
: 14 + 
: 14 + 
; 14 + 
: 14 + 

1% фоксим 
30/о магнезиум и 
2% бор 

2% бор -
2% цинк 
2% цинк 
3% цинк 
3% цинк 
1% бор 
1% бор 
магнезиум 
2% цинк 
1,5% цинк 
3% магнезиум 
З /̂о магнезиум 
0,5% бор 
2% цинк 
0,5% линдага 
0,5% лин дан 
0,75% фенитротион 
1,5% фенитротион 

Дин/тони 
сулфат ' 20,470 

23.096 
19.248 
17.409 

20.369 
18.734 
20.715 
18.539 
17.902 
18.212 
15.933 
16.586 
13.716 
19.622 
22.187 
14.216 
15.539 
17.715 
17.270 
22.628 
22,628 
19.428 
24.603 

14) мешани ѓубриња: 
NPK 

14 
8 

20 

12 : 9 
8 : 8 
0 : 1 

15) дикалциум-фосфат 
16) монокалциум-фосфат 

8.200 
7.970 
8.370 

, 35.580 
41.240 

Цените од став 1 на оваа точка в а ж а т за веш-
тачките ѓубриња во цврста состојба, пакувани во 
вреќи од 50 kg освен за дикалцит -фосфат и моно-
калциум-фосфат . 

2. За вештачките ѓубриња во цврста состојба 
што се пакувани до 20 kg и за вештачките ѓубриња 
во течна состојба постојните цени можат да се зго-
лемат до 30%. 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените на ѓубрињата формирани во соглас-
ност со одредбите на точка 2 од оваа одлука с о дос-
тавување на ценовници пред денот на почетокот на 
применувањето на тие цени. 

4. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се под-
разбираат франко натоварено во вагон, односно во 
камион во фабрика или ф р а н к о натоварено во шлеп 
во речно1 пристаниште на фабрика, в к л у ч у в а ј ќ и ги 
и трошоците за п а к у в а њ е и амбалажата . 

5. Организациите на здружен труд цените од 
точка 1 на оваа одлука, освен за. дикалциум-фо-с-
ф а т и моиокалциум-фосфат, во шест месеци од се-
зонска потрошувачка на ѓубриња можат да ги зго-
лемат до 50 динари за еден тон ѓубре, со тоа што во 
шест месеци на несезоиска потрошувачка да ги на -
малат цените на вештачките ѓубриња од точка 1 
на оваа одлука на јмалку за 50 динари за еден тон ѓу-
бре. 

6. Организациите на здружен труд кои се З-ани-
маваат со промет на вештачки ѓубриња на големо 
односно на мало, на цените на производите од точ. 
1 и 2 на оваа одлука можат да го засметаат учес-
т в о т о ^ покритие на трошоците на прометот до ап-
солутниот износ што според прописите постоел на 
ден 31 ј у л и 1982 го,дина. 
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7. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на нејзиното влегување во 
сила ќе се преиспита дали постојат причини таа да 
се задржи во сила. ' 

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

Е. п. бр. 2,95 
2 јуни 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Мијат Шуковиќ, с. р. 

374. 

Врз ве,нова на член 113 став 5 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. („Службен лист на СФРЈ" , бр 23/83) и член 
6Ѕ став 1 точка 18 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и 'народни-
те банки на автономните покраини/! („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81), Советот на гуверне-
рите донесува 

, О Д Л У К А . 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕНОТ К О Ј СЕ СМЕТА К А -
К О ДЕН НА НАПЛАТА И ВНЕСУВАЊЕ НА ДЕ-
В И З И ВО ЈУГОСЛАВИЈА КОГА НАПЛАТАТА НО 
ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СЕ ОСТВАРУ-

ВА СО УВОЗ НА СТОКИ 

1. Со оваа одлука се пропишува кој ден се сме-
та како ден на наплата и внесување на девизи во 
Југославија кога извозот на стоки и услуги во 
одделни земји се договара така што наплатата по 
извозот да се оствари со увоз на стоки. 

2. За работите договорени во смисла на точка 
1 од оваа одлука, к а к о ден на наплата и внесување 
на девизи во Југославија се смета: 

1) денот кога е извршено царинење на увезе-
ните стоки, ако во извршување на работата на изво-
зот на стоки и услуги и на увозот на стоки 
учествува една организација на здружен труд, која 
истовремено е и извозник и увозник; 

2) денот кога износот на девизи и е одобрен на 
сметка на овластената банка при која се води 
девизната сметка н а извозникот, ако во извршува-
њето на работата на извозот на стоки и услуги и на 
увозот на стоки учествуваат две и л и повеќе органи-
зации на здружен труд —извозници односно увоз-
ници, т.е. кога настанува плаќање во девизи меѓу 
тие организаци,и на здружен труд: 

3) денот кога увозникот ' на нафта и на нафтени 
деривати износот на девизи и го одобрил на девиз-
ната сметка, односно износот на динари и го одо-
брил. на денарската сметка на организацијата на 
здружен труд која изведува инвестициони работи 
во странство. 

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

О. бр. 32 
. 16 мај 1983 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија , 

Радован Макиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА З АКОНОТ З А 
ПРИВРЕМЕНА З А Б Р А Н А НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД. ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, З А 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА 

1. Работната организација „Напред", од Белград, 
поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија 
за оценување на уставноста на Законот за при-
времена забрана на располагањето со дел од опште-
ствените средства за исплатување на определени 
издатоци ве второто полугодие на 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 40/81) бидејќи оспо-
рениот закон влезе во сила на 18 јули, а се одне-
сува на второто полугодие на 1981 година. На овој 
начин, според мислењето изнесено во предлогот, е 
воведена ретроактивна примена на оспорениот за-
кон, бидејќи второто полугодие започнува на први 
јули. 

2. Со оспорениот закон се забранува располагање 
со дел од општествените средства1 за исплатување 
на определени издатоци во второто полугодие на 
1931 година од страна на организациите на здружен 
труд и на други корисници на општествени сред-
ства за определени цели,' утврдени со закон, одно-
сно со тој закон се ограничува растежот на издато-
ците за овие потреби, во зависност од Формите на 
потрошувачка и од корисниците на општествени 
средства. 

Според одредбите на член 267 алинеја 3 од 
Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може, покра ј 
другото, кога е тоа неопходно заради спречување 
и отстранување на поголеми растројства во сто-
панството, да се пропише привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства за 
потрошувачка од страна на организациите на здру-
жен труд ,и на друг.: корисници на општествени 
средства. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија , 
оспорениот закон нема повратно детство бидејќи во 
член 12 на овој закон е з^твпдено Законот да вле-
гува во сила на 18 јули 1981 година од кога и се 
применава. 

у3. Врз оснора на член ,375 став 1 точка 1 од 
Уставот на С Ф Л Ј , член 13 став 1 и член 29 од 
Деловникот ич Уставниот суд на Југославија, Устав-
ниот суд на Југославија , на седиштата одржана на 
Р0 апрфш 1983 година, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на работната ор^анизацита 

.J-Тппред" од Белград да се утврди де.ка Законот с а 
привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за исплатување на опреде-
лени издатоци во второто полугодие на 1981 година 
е несогласен со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе -по состав: заменик-
-претседател на Судот Д-Р Ј осиф Трајковиќ, и су-
диите: д -р Стана Ѓухиќ-Лелевиќ, Иван Франко, д -р 

Васил Гривчев/Јакиот Спировски. Владимир Критзиц, 
Милосав Стоковиќ, Славко К у х а р и Рамадан Вра-
н и ќ ^ 

У. бр. 274/82 
20 април 1983 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Уставниот суд на Ј у о с л в и ј а , 

д - р Јосиф Трајковиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А: 
Страна 

354. Закон за дополнение на Законот за утвр-
дување и р а с ф р л у в а њ е на вкупниот при-
ход и на доходот — — — — — — 845 

355. Закон за измени и дополненија на З а к о -
нот за санација и престанок на организа-
циите на здружен труд — — — — — 846 

356. Одлука за измени и дополненија на Од- , 
луката за наплата на премиите и за 
плаќање надомест на штета и за другите 
плаќања во девизи од работите на осигу-
рувањето и реосигурувањето — — — 848 

357. Одлука за привремени и повремени рабо-
ти што можат да се вршат во Извршниот 
секретаријат при подготовката и одржу-
вањето на VI заседание на Конференци-
јата на Обединетите нации за трговија и 
развој (VI УНКТАД) - ' - - - - 848 

358. Одлука за измена на Одлуката за форми-
рање на малопродажни цени за цигари 849 

359. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за земен гас — — — — 849 

360. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за обоени метали и за 
производи на преработката на обоени ме-
тали — — —" — — — — — — — 850 

361. Одлука за определување на највисокото 
РШВО на цените за одделни видови амба-
лажна харти ја и амбалажа — — —- 851 

362. Одлука за определување на највисоките 
. цени на одделни лекови за употреба, во 
ветерината — — — — — — — — 851 

363. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за огноотпорно стакло, 
стакло за осветление и лабораториско 
стакло и за топломери — — — — — - 852 

364. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за амбалажно стакло — 852 

Страна 
365. Одлука за определување на највисокото 

ниво на цените за кондиторски производи 853 
366. Одлука за определување највисокото ни-

во на цените на одделни производи на 
хемиската и гумарската индустрија — 853 

367. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за азбестно-цементни. 
производи — — — — — — — - '854 

368. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на 
цените за преработките од млеко — — 854 

369. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинот на формирање на цените и за 
определување на највисокото ниво на 
цените на нафтата и дериватите на н а ф -
та, на средствата з а ладење на мотори и 
на маслото за хидраулични кочници — 854 

370. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за ж е л е з н а руда и за 
производи на црната металургија — — ' 854 

371. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за цемент — — — — 855 

372. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за огноотпорни материјали 855 

373. Одлука за 'определување на на јвисоките 
цени на вештачките ѓубриња — - — 856 

374. Одлука за утврдување на денот ко ј се 
смета како ден на наплата и внесување 
на девизи во Југославија кога наплатата 
по извозот на стоки и услуги се оствару-
ва со увоз на стоки — — - - — — 858 

Одлука за оцена на уставноста на Законот за 
привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за испла-
тување на определени издатоци во вто-
рото полугодие на 1981 година — — — 858 
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