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681. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Зако-

нот за мерките за ограничување на пазарот и на 
слободниот промет на стоки и услуги од интерес 
за целата земја („Службен лист на. СФРЈ", бр. 
28/75), врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИА ПРОМЕТОТ НА МОТО-

РЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО 

Член 1 
Заради порационално користење на моторниот 

бензин и дизел-горивото, организациите на здру-
жен .труд што се занимаваат со промет на дери-
вати од нафта па мало можат да продаваат мо-
торен бензин и дизел-гориво за моторните возила, 
тракторите, комбајните, велосипедите со мотор, 
пловните средства, земјоделските, шумарските 
и занаетчиските и градежните машини, на кои по-
стои правото на сопственост, само врз основа на бо-
кови. 

Член 2 -
Боновите за моторен бензин и за дизел-горшзо 

за патничките возила на кои постои правото на 
сопственост се издаваат за едномесечна потрошу-
вачка во количество од 40 литри по едно регистри-
рано возило. 

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво 
им се издаваат на сопствениците за едномесечна 
потрошувачка по едно регистрирано возило, вело-
сипед со мотор, односно пловно следство, и тоа за: 

Литри 
1) товарните возила регистрирани . за личен 

труд 500 
2) другите товарни возила ЗОО 
3) трактОрите 3(50 
4) мотоциклите 10 
5) велосипедите со мотор 5 
6) чамците за спорт и рекреација и јахтите 5 
7) чамците за дополнителна дејност 20 
8) чамците за стопанска дејност 50 
9) рибарските чамци 150 
10) бродовите за стопанска дејност ЗОО 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, боновите за моторен бензин и дизел-гориво 
на корисниците на патнички автомобили набавени 
.според посебни прописи (по основ на инвалидитет) 
им се издаваат за едномесечна потрошувачка во 
количество од 100 литри. 

Член 3 
Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво 

за патничките та кс и - ав том об или на кои постои пра-
вото на сопственост се издаваат во количество од 
ЗОО литри по едно возило за едномесечна потрошу-
вачка. 

Член 4 
Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво 

за земјоделските, шумарските, занаетчиските и гра-
дежните машини на кои постои правото на сопстве-
ност се издаваат во количеството што ќе го опре-
дели надлежниот орган во републиката, односно 
автономната покраина. 

Боновите за дизел-гориво за комбајни и нере-
гистрирани трактори на кои постои правото на соп-
ственост се издаваат за едномесечна потрошувачка, 
и тоа за: 

Литри 
1) комбајните за периодот од 1 јуни 

до 31 декември ЗОО 
2) тракторите 350 

Член 5 
За возилата што имаат регистарски таблици на 

дипломатските и . конзуларните претставништва и 
мисии на странски држави и на претставништвата 
на меѓународните организации и на нивниот персо-
нал во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, на странските трговски, сообраќајни, 
културни и други претставништва, на странските 
Дописништва и на странците — странски дописници, 
односно постојани службеници на странските до-
писништва, боновите за моторен бензин и за ди-
зел-гориво им се издаваат според нивните потреби, 

Член 6 
Странско физичко лице што користи патнич-

ко возило, товарно возило, јахта или моторен ча-
мец со странска регистрација или изнајмено пат-
ничко возило (renta-a car) регистрирано во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, и 
граѓанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија со престој во странство, под услов 
да поседува патничко возило со странска регистра-
ција можат да купуваат моторен бензин, односно ди-
зел-гориво на бонови купени од Авто-мото соју-
зот на Југославија во странство или во земјата 
преку овластените менувачи. 

Член 7 
Распределба на боновите на корисниците врши 

надлежниот орган во републиката, односно авто-
номната покраина. 

Трошоците на печатењето на боновите ги подне-' 
сува корисникот на боновите, и тие изнесуваат 0,40 
динари по еден бон. ; 

Наплатата на трошоците за печатењето на боно-
вите ја врши организацијата на здружен труд што 
се занимава со прометот .на дериватите од нафта на 
мало и ги уплатува во буџетот на федерацијата. 

Во случај на продажба на возилото и на дру-
гите средства од член 1 на оваа уредба, новиот 
сопственик нема право на бонови за периодот за 
кој тие бонови се издадени. 

Член 8 
Боновите од чл. 2 до 5 на оваа уредба се изда-

ваат за 1982 година однапред за периодот октом-
ври-декември, а за 1983 година — за периодот ја-
нуари-октомври, в<̂  апоени од 5, 10, 20 и 50 литри. 

± 
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Член 9 
Во текуштиот месец можат да се користат бо-

новите издадени за тој месец и неискористените бо-
неви од претходните месеци. 

Член 10 
Боновите се издаваат на донесувач. 
Содржината, формата и бојата на боновите се 

утврдени во Описот на боновите што е приложен 
кон оваа уредба и сочинува нејзин составен дел. 

Член 11 
Бонот се изработува од специјално заштитена 

хартија. ' 
Видот на специјално заштитената хартија ќе 

се утврди со договорот што ќе го склучи функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на пазарот и општостопаиски 
работи со организацијата на здружен труд на која 
и се доверува печатењето на боновите. 

Боновите не смеат да се пуштаат во слободна 
продажба. 

Член 12 
Организациите на здружен труд од член 1 на 

оваа уредба се должни, во своите книговодствени 
евиденции, да обезбедат посебни податоци по ко-
личествата и вредностите на продадениот мото-
рен бензин и дизел-гориво на бонови. Тие органи-
зации при предавањето на дневниот пазар за про-
дадениот моторен бензин и дизел-гориво на бонови 
на надлежната организациона единица на служ-
бата на опште ств енрто книговодство ќе и поднесат 
посебен извештај по количествата и вредностите на 
продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бо-
нови, со приложени бонови, заради -спроведување 
на контрола. 

Организационите единици на службата на оп-
штественото книговодство од став 1 на овој член — 

О П И С Н А 
Боновите за моторен бензин и дизел-гориво се 

печатат на филигранска хартија со воден знак на 
СФРЈ. 

Форматот на боновите е 11,8 X 4,6 cm. 
Боновите се печатат во апоени од: 5, 10, 10, 20 

и 50 литри. 

И з г л е д н а б о н о т : 

На левата страна на бонот на бела подлога се 
печати грбот на СФРЈ и нумерацијата со црвена 
боја со буквен префикс и 7 цифри. 

На десната страна на бонот се печати тонската 
подлога и соодветен текст. 

ќе составуваат за состојбата на 15, и во последниот 
ден во месецот — извештај за продадените количес-
тва моторен бензин и дизел-гориво на бонови, по 
видови и количества на гориво и составените изве-
штаи ќе ги доставуваат до централ ите на службата 
на општественото книговодство во републиките и во 
автономните покраини, во рок од три дена од денот 
на истекот на пресметковниот период. Централите 
на службата на општественото книговодство во ре-
публиките и во автономните покраини ќе состават 
кумулативни извештаи и ќе ги достават до Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
и до надлежните органи за работи на пазарот и за 
промет на републиките и автономните покраини во 
наредниот рок од три дена. Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија е должна да 
достави кумулативен извештај за Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија до Сојузниот 
секретаријат за пазар и општи стопански работи во , 
наредниот рок од три дена. 

Член 13 
Оваа уредба се применува од 20 октомври 1982 

година. (' ; 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 423 
12 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

Прилог 
Б О Н О В И Т Е 

Во првиот ред на бонот се означуваат месецот 
и годината. 

Во вториот ред на бонот зборот: „БОН" е наз-
начен со кирилица и латиница. На централниот дел 
на бонот се назначени количеството и видот на го-
ривото изразени "во литри, на четири јазика. 

долниот дел на бонот се наоѓа текстот: 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ 
СТОПАНСКИ РАБОТИ, на четири јазика. 

Бојата на бонот за моторен бензин: тонот кос-
тенлив, 1 текстот темно костенлив. 

Бојата на бонот за дизел-гориво: тонот сиво-
маслинест, а текстот зелен (темно). 

Бојата на боновите од член 5 на Уредбата: то- * 
нот жолт, а текстот црвен. 
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682. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 

СФРЈ, член 10 точка 4 од Законот за здружување 
во Заедница на југословенското електростопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) и точка 5 од 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/81), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА И ЗА 

ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

Член 1 
Во Уредбата за мерките за намалување на по-

трошувачката и за штедење на течните горива 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), во член 4 се 
додаваат пет нови ставови, кои гласат: 

„За греење на станови, деловни простории, делов-
ни згради и образовни установи температурата не 
може да биде поголема од 19°С, со отстапувања од 
+ — 1°С. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на објектите на здравствените организации и домо-
вите за остарели лица и на детските градинки. 

Температурата во деловните простории во вре-
м е т о кога не се користат мора да се намали до 14°С. 

Сезоната на греење не може да почне пред 15* 
октомври и не може да трае подолго од 15 април. 

Греењето на просториите во текот на денот не 
може да почне пред 6 часот и не може да трае 
подолго од 21 часот.". 

Член 2 
Во чле11 7 став 1 точка 3 по зборот: „уредба" се 

додаваат зборовите: „и ако не се придржува кон 
пропишаните температури на почетокот и на крајот 
на сезоната на греењето и на почетокот и hp крајов 
на греењето во текот на денот". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од ' 

денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е п. бр. 418 
6 октомври 1982 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

683. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот 

за мерките за ограничување на пазарот и на слобод-
ниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
r̂ eivija („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз ос-
нова на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Заради штедење и рационално користење на 

електричната енергии, на организациите на здру-
жен труд што вршат дистрибуција на електрична 
енергија им се забранува испораката на електрична 
енергија: 

1) за јавно осветлување на улиците, плоштадите 
и другите објекти над 50°/о од вообичаеното осветлу-
вање под услов со тоа да не се загрозува минимал-
ниот сигурносен обем; 

2) за улични и други светлечки реклами и освет-
лување на излазите над сигурносните, односно ми-
нималните потреби; 

3) за греалки што служат за загревање на стан-
бени, деловни и погонски простории во кои постои 
централно греење; 

4) за рефлектори на отворените спортски стади-
они, на кои се одржуваат јавни спортски, културно-
-уметнички приредби, освен кога на тие стадиони се 
одржуваат меѓународни спортски приредбР!; 
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5) за емитирање на телевизиски програми по 
22 часот во работен ден, а во петок и сабота и во 
денот спроти празник — по 23 часот; 

6) на преку 95°/о од потрошувачката на домаќин-
ствата остварена во истиот период претходната го-
дина. 

Забраната на испораката на електрична енерги-
ја предвидена во став 1 точ. 1 до 5 на овој член е 
прв степен на ограничување, а забраната на испо-
раката на електрична енергија предвидена во став 
1 точ. 1 до 6 на овој член е втор степен на ограни-
чување. 

Член 2 * 
Прв степен на ограничување, Во смисла на 

оваа уредба, се заведува кога производството на 
електрична енергија и другата расположива елек-
трична енергија од увоз е помала за 5% од потре-
бата на потрошувачката во земјата, или кога . на 
подрачјето на една или на повеќе .републики и ав-
тономни покраини или недостасува повеќе од 10°/о 
од потрошувачката на електрична енергија во ис-
тиот период претходната година; v 

Втор степен на ограничување, во смисла на 
оваа уредба, се заведува кога производството на 
електрична енергија и другата расположива елек-
трична енергија од увоз е помала за 8°/о од потро-
шувачката во земјата, или ако на подрачјето на ед-
на. или повеќе републики и автономни покраини не-
доставува повеќе од 15% од потрошувачката на 
електрична енергија остварена во истиот период 
претходната година. 

Член 3 
Електростопанските организации ќе вршат ме-

ѓусебни испораки на електрична енергија што ђе 
ја заштедат врз основа на член 1 од оваа уредба, 
согласно со Самоуправната спогодба за заедничката 
работа во Југословенскиот електроенергетски систем 
и со другите самоуправни општи акти склучени во 
рамките на Заедницата на Југословенското електро-
стопанство, водејќи Црн тоа сметка да се постигне 
приближно ист степен на задоволување на потреби-
те на потрошувачката на електрична енергија во 
републиките и автономните покраини, на кои оваа 
енергија им се испорачува. 

Член 4 
Оваа уредба ќе се применува до регулирањето 

на оваа материја со Општествениот договор за мер-
ките за зголемување на производството и за ште-
дењето и ограничувањето на потрошувачката на 
електрична енергија, а најдолго до 31 март 1983 го-
дина 

Член 5 
Сојузниот извршен совет утврдува кога наста-

пиле условите за ограничување на испораката на 
електрична енергија од прв, односно втор степен на 
ограничување, врз основа на предлог од Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 424 
14 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

684. 
Врз основа на член 34 став 4 од Законот за ос-

новите на . кредитниот и банкарскиот систем 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 59/81), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛО-

ВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање по-

трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/82) во член 1 став 2 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, потрошувачки кредити можат да се даваат со 
полагање на сопствено учество во готови пари од 
најмалку: 

1) 95% — за купување на печки на масло за го-
рење екстра — лесно (ЕЛ) и на масло за горење лес-
но — специјално (ЛС); 

, 2) 60% — за купување на мебел и текстилни 
производи. 

Во став 3 по зборот: „јаглен се додаваат збо-
ровите: „печки и шпорети на цврсти горива ". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 417 
6 октомври 1982 година , 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

68Г 

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/82) и член 129 став 4 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
врз основа на согласност од надлежните републич-
ки и покраински орган, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВА-
Њ Е НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-

СТВО 

Член 1 
Во Уредбата за изведување на инвестициони ра-

боти во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/80, 47/80, 8/81 и 4/82) во член 22 по став 1 се 
додава нов став 2 кој гласи: 

„Делот од личниот доход што работната едини-
ца во странство може да им го исплатува со девизи-
те од член 20 на оваа уредба на работниците упате-
ни па привремена работа во странство, заради изве-
дување на инвестициони работи зависно од живот-
ните и работните услови во одделни земји не може 
да изнесува повеќе од 70% од вкупниот личен до-
ход што работникот ќе го оствари." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. IT. бр. 422 . 
12 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планипц, е. р. 

686. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 и став 3 од 

Законот за мерките за ограничување на пазарот и 
на слободниот промет на стоки и услуги од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА 

ЛЕБОТ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и лицата што 

вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со, 
средства на трудот во сопственост на граѓаните не 
можат да пуштаат во промет леб кој е потежок од 
800 грама. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 421 
12 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

687. 
Врз основа на член 179 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО 
ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ 

ОД ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Заради отстранување на настанатите растројства 

од член 177 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, се воведува обврс-
ката за полагање депозит на динарите што граѓа-
ните имаат право да ги изнесат од Југославија, и 
тоа: 

1) при првото излегување од Југославија во 
износ од 5.000 динари; i 1 • ' 

2) при секое следно излегување од Југославија 
во истата година — во износ кој за 2.000 динари е 
поголем од износот на депозитот што е положен 
при претходното излегување од земјата. 

Член 2 
Депозитот од член 1 на оваа уредба се полага к а ј 

овластената банка или к а ј поштенската штедилни-
ца за што овластената банка или поштенската ште-
дилница издава соодветна потврда. 

Депозитот од став 1 на овој член не може да 
. се подигне пред истекот на една година од денот 

на полагањето на депозитот. 

Член 3 
Средствата положени по основ на депозитот од 

член 1 на оваа уредба овластената банка и поштен-
ската штедилница се должни IBO рок од 3 дена«да 
ги уплатат на посебна сметка на нивната задолжи-
телна резерва к а ј Народната банка на Југославија. 

Член 4 
Обврската за полагање на депозитот од член 1 

на оваа уредба не се однесува на: 
1) граѓаните што се наоѓаат на привремена ра-

бота во странство и на членовите на нивното по-
. тесно семејство кои се со нив на стан ети во местото 

на привремениот престој во странство; 
2) членовите на потесното семејство на граѓани-

те што се наоѓаат на привремена работа во стран-
ство, кои им доаѓаат во посета; 

3) граѓаните што, согласно со меѓународните до-
говори за малограничен промет што го склучила Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
се вработени во странство или се школуваат во 
странство; 

4) југословенските граѓани што се вработени во 
странство преку домашните организации на здру-
жен труд и нивните асоцијации, односно преку ор-
ганите на општествено-политичките заедници; 

5) граѓаните кои патуваат службено во стран-
ство, граѓаните што се непосредни извршители во 
меѓународниот сообраќај, (авионски, железнички, 
поморског, речен, автомобилски сообраќај), како и н а 
водачите на туристичките агенции при водењето на 
туристи во странство во организирани аранжмани: 

6) граѓаните што одат на лекување во странство 
по упат и одобрение на надлежните институции; 

7) граѓаните во двосопственички промет. 
Граѓаните во малограничниот промет во текот 

на годината можат -петпати да ја поминат границата 
без полагање на депозитот од член 1 на оваа од-
редба. 

Потврди на граѓаните и на членовите на нив-
ното потесно семејство што имаат престој во стран-
ство и потврди на членовите на потесното семеј-
ство што заминуваат во посета на граѓаните кои се 
наоѓаат на привремена работа во странство, им из-
дава надлежниот орган во местото на живеалиш-
тето на тие граѓани. 

Член 5 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап овластената бан-
ка, одноно поштенската штедилница: 

1) ако издаде потврда за положен депозит на 
граѓанин кој не положил динарски депозит во из-
носот пропишан во член 1 од оваа уредба (член 1); 

I 
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2) ако во рок од три дена не го уплати износот 
на доларскиот депозит на посебна сметка на неј-
зините задолжителни резерви к а ј Народната банка 
на Југославија (член 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во овластената банка, од-
носно поштенската штедилница со парична казна 
од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 6 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанинот кој не ќе положи депозит 
и нема потврда од овластената банка или поштен-
ската штедилница за положен динарски депозит 
согласно со одредбите на чл. 1 и 2 од оваа' уредба. 

Член 7 
Оваа уредба -влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Служжбен лист иа 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 429 
14 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

^Претседател, 
Милка Планинц, е. p. 

688. 

Брз основа на член 88 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 36 
став 4 од Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
?3/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 
5/80, 63/80 и 3/81), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРА-
fАНИТП И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ 
ДРЖАТ ИА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕ-

ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НА-
НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРО-

ИЗРОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 
ДЕНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА-
ВА ГА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД 
ПЛАЌАНА " А ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Девизите што ќе ги внесат или примат од 
странство'граѓанските правни лица и ги продаваат 
не" овластената банка и на овластениот менувач или 
гт: ставаат на девизна -сметка или девизен штеден 
влог кај овластената банка или к а ј поштенската 
штедилница. 

Девизните сметки и девизните штедни влогови 
гласат на име. 

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги ко-
ристат девизите од девизната сметка или дивизниот 
штеден влог во оној вид девизи во кој ги депони-
ра? ле. 

На барање од граѓаните и од граѓанските прав-
ни лица, овластената банка може да изврши замена 

*v.c< една конвертибилна валута во друга конверти-
билна валута за погреби на плаќање во странство 
и за трошоци за патување во странство. 

На барање од граѓаните и граѓанските правни 
лица, девизната сметка или девизниот штеден влог 
во конвертибилна валута може да се води и во ди-

нарска противвредност на таа валута (во конвер-
то билни динари), со право на купување на која и да 
е конвертибилна валута за потреби на плаќање во 
странство и за туристички патувања во странство 
и за купување на одделни производи од домашно 
производство во земјата. 

3. Девизите ставени на девизна сметка или деви-
зен штеден влог, граѓаните и граѓанските правни 
лица можат да ги користат: 

1) за плаќања во странство што се однесуваат на 
увозот на стоки и на други плаќања за лични потреби 
на сопственикот на девизната сметка и за потребите 
на членовите на неговото семејство (брачен другар, 
деца, родители, браќа и сестри); 

2) за купување на хартии од вредност што ор-
ганизациите на здружен труд ги издаваат во смис-
ла на член 89 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

Граѓаните и граѓанските правни лица можат де-
визите ставени на девизна сметка или девизен 
штеден влог трајно да ги орочат к а ј овластената 
банка во в ид на подарок — легат за хумани и оп-
шти општествени t и корисни намени. Каматите во 
девизи на така орочените девизи, можат да се ко-
ристат за потребите и намените утврдени со прави-
лата на легатот, согласно со Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

4. Југословенските граѓани, кои девизите ги 
стекнале со привремена работа во странство, можат 
динарите што произлегуваат од продажбата на тие 
девизи од нивната девизна сметка или нивниот де-
визен штеден влог да ги користат, врз основа на 
потврдата за продажба на девизи и врз4 основа на 
потврдата на органот надлежен за работи на вра-
ботувањето, во републиката, односно автономната 
покраина, кој води евиденција за упатувањето на 
работниците на работа ео странство, за купување 
на производите од домашно производство (во пона-
тамошниот текст: производите) утврдени со оваа 
одлука. 

Под производи од став 1 на оваа точка се под-
разбираат призводтие од домашно производство, и 
тоа: 

1) производите од став 1 на тарифниот број 1 
на Тарифата на основниот данок на промет која 
претставува составен дел на Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот кои служат 
за крајна потрошувачка; 

2) патничките автомобили од точ. 1 и 2 став 1 на 
тарифниот број 6 на Тарифата на основниот данок 
на промет; 

3) машините за миење садови од точка 1 став 1 
на тарифниот број, 10 на Тарифата на основниот 
данок на промет; ' 

4) производите од точ. 1 до 16 и точка 20 на 
тарифниот број 11 на Тарифата на основниот данок 
на промет; 

5) производите од тарифниот број 12 на Тари-
фата на основниот данок на промет; 

6) производите од точка 1 на тарифниот број 9 
на Тарифата на основниот данок на промет (сите 
видови производи изработени со повеќе од 2°/о злато 
и други благородни метали, вклучувајќи ги и про-
изводите од сребро чија продажна цена без данокот 
не ја преминува вредноста од 5.000 динари по едно 
парче). 

Производите од став 2 на оваа точка можат да 
ги купуваат, под условите од оваа одлука, и југо-
словенските граѓани кои постојано се вработени во 
странство преку домашните организации- на здру-
жен труд и нивните асоцијации, односно преку ор-
ганите на општествено-политичките заедници, под 
услов, на таа работа да поминале најмалку три ме-
сеци, што се докажува со потврда издадена од од-
носните домашни организации на здружен труд и 
од нивните асоцијации, односно од органите на оп-
шт е ств ено- л о ли точките заедници. 

< 
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Потврдата од став 1 на оваа точка се издава со 
период на важење од една година. 

.Производите од став 2 на оваа точка можат под 
условите од оваа одлука да ги купуваат и југосло-
венските граѓани кои девизите на својата девизна 
сметка ги стекнале преку наследство од странство, 
авторски хонорари од странство и заштеди од служ-
бени патувања во странство што се докажува со 
потврда издадена од надлежниот орган за наплате-
ните девизи по основ на трансфер на наследството 
од странство, односно со потврда за исплатата на ав-
•?срски хонорар од странство, односно со решението 
за упатување на службен пат во странство и со пот-
врда за износот на девизите исплатени за таа цел. 

5. Граѓаните од точка 4 став 1 на оваа одлука 
можат да вршат уплата за производите од став 3 
на таа точка и за потребите на членовите на своето 
семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и 
сестри) под условите од точка 6 на оваа одлука. 

6. На -продажбата еа производите од точка 4 на 
оваа одлука, не се плаќа основен данок на промет 
на производите, ако прометот на тие производи е 
извршен под условите и на начинот што се пропи-
шани со оваа одлука. 

7. Организациите на здружел труд што ги про-
даваат производите од точка 4 на оваа одлука се 
должни, за продадените (производи да (водат посебна 
евиденција, согласно со чл. 12 и 23 од Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот, со 
тоа што за износот на вкалкулираниот а ненапла-
тен основен данок на промет ќе ја намалат продаж-
ната цена. 

8. Организациите на здружен труд — произво-
дители на производите од точка 4 на оваа одлука 
можат, под условите под кои на граѓаните им ги 
продаваат производите од оваа одлука, да одобрат 
покуси рокови на испораката и други погодности 
што тие организации можат да ги обезбедат во сво-
ето работење. 

9. Производите од точка 4 на оваа одлука југо-
словенските граѓани што се наоѓаат на привремена 
работа во странство можат, под условите и на на-
чинот утврден со оваа одлука, да /ги купуваат: 

1) со динари што потекнуваат »од продажбата на 
ефективни странски пари, банкарски чекови и кре-
дитни писма кои гласат на конвертибилни девизи 
на овластениот менувач; 

2) преку меѓународна парична картичка што ја 
издава странски издавач (емитент) во продажните 
места што склучиле договори за овој начин на 
продажба; 

3) со еврочек кој гласи на динари, издаден од 
странска банка. 

4) со дознака на својата девизна сметка к а ј 
странска банка. 

Ако југословенските граѓани на привремена ра-
бота во странство ти купуваат производите од точ-
ка 4 на оваа одлука на начинот утврден во одред-
бата под 1 став 1 на оваа точка, овластениот мену-
вач им издава потврда за [износот на динарите што 
потекнуваат од продажбата на ефективни странски 
пари, банкарски чекови и кредитни писма кои гласат 
на конвертибилни девизи, на пропишаниот образец. 
Оваа потврда се издава за период на важење од 
една година. 

Фактурната вредност на продадените производа 
намалена за износот на основниот данок на промет, 
мора да биде иста како износот на динарите назна-
чен во потврдата од став 2 на оваа точка. 

10. Корисниците на дознаките што се исплатени 
преку меѓународни поштенски или банкарски упат-
ници во динари, можат во рок од 10 дена од денот 
на приемот на динарската противвредност, приме-

ните динари да и ги предадат на овластената банка 
или на поштенската штедилница која, на девизната 
сметка или на девизниот штеден влог, ќе го положи 
девизниот износ на кој гласи упатницата. 

11. Упатство за спроведувањето на одредбите од 
точ. 4 до 8 на оваа одлука дава сојузниот секретар 
за финансии во спогодба со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за користење 
на девизите што граѓани и граѓански правни лица 
ги држат на девизна сметка или на девизен штеден 
влог и за условите и начинот на продажба на оддел-
ни производи од домашно производство за динари 
што потекнуваат од продажба на девизи и за осло-
бодување од плаќање основен данок на промет на 
тие производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/82). 

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

Е.п. бр. 404 
12 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

689. 
Врз основа на член 137 став 3 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) врз основа на 
согласност од надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВР1ТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ 
И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВАТА И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО 
СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои можат да 
се користат и да се плаќаат трошоците на претстав-
ништвата и на делегатите во странство и другите 
трошоци на работењето со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/77, 17/78, 5/80, 34/80, 64/80 и 56/82) 
во точка 3 став 1 одредбата под 3, став 2 зборовите: 
„личните доходи на персоналот на претставништва-
та и на делегатите" се заменуваат со зборовите: „де-
лот од личниот доход на персоналот на претстав-
ништвата и на делегатите што се исплатува во де-
визи и се користи за животни трошоци во односната 
земја". 

Во одредбата под 3 по став 2 се додаваат нови 
ст. 3 и 4, кои гласат: 

„Височината на делот од личниот доход на пер-
соналот на претставништвата и на делегатите што 
се исплатува во девизи и се користи за животните 
трошоци во односната земја, се утврдува со самоу-
правен општ акт на општественото правно лице под 
услов височината на така утврдениот личен доход 
да не може да биде^ поголема од 80% од утврдениот 
личен доход за плаќање во земјите на конвертибил-* 
ното подрачје, ниту поголема од 60'% од утврдениот 
личен доход за плаќање во земјите со кои е склучен 
договор за клириншки начин на плаќање. 
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Височината на делот од личниот доход од став 3 
на оваа одлука се однесува и на персоналот на де-
ловните единици во смисла на член 62 од Законот за 
вршењето на стопански дејности во странство 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 52/82), на работниците 
што општественото правно лице ги упатува на ра-
бота во заедничко стопанско претставништво во 
странство, на работниците што општественото прав-
но лице ги упатува на работа во странство врз ос-
нова на спогодба за научна, културио-просветна и 
техничка соработка на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со други земји, на работ-
ниците што заминуваат на работа во странство, за-
ради вршење, организирање и координирање на вос-
питно-образовната дејност во странство, како и на 
работниците што организацијата на здружен труд ги 
упатува во странско претпријатие заради вршење 
на производствени работи, услуги и други работи и 
им исплатува личен доход." 

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

Е. п. бр. 428 
14 октомври 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. p. 

690. 
Врз основа на член 86 став 4 од Законот за про-

метот на стоки и ус лути со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/82), Сојузниот извршен сове}: 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МО-
ЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Домашни физички лица и странски физички 
лица што во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија имаат живеалиште или привремен 
престој подолг од три месеци, можат да увезуваат, 
внесуваат и примаат од странство и да купуваат од 
консигнационите складови на странски фирми во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(во натамошниот текст: да увезуваат) предмети што 
очевидно им служат за нивни лични потреби (пред-
мети на личен багаж) и лични подароци за членови-
те на нивното семејство (брачен другар, родители, 
деца), ако живеат во заедничко домаќинство, до 
вредност од 1.500 динари. 

2. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат 
предметите што ќе ги користат за потребите на сво-
ето домаќинство да ѓи увезуваат само ако ги купу-
ваат од организациите на здружен труд што заста-
пуваат странски фирми и држат консигнациони 
складови на странски стоки, или ако ги купуваат во 
странство со посредство на организациите на здру-
жен труд регистрирани за вршење на работи на 
надворзшнотрговски промет. 

Лицата што на привремена работа во странство 
поминале непрекинато најмалку една година, однос-
но лицата што престојувале во странство најмалку 
пет години непрекинато и што се враќаат или се до-
селуваат бо Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, можат предметите од став 1 на оваа 
точка да ги увезуваат непосредно од странство, во 
рок од шест месеци од денот на враќањето, односно 
доселувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, лицата Што одделни предмети ги добиваат на ме-
ѓународни спортски и други манифестации и стран-
ските физички лица Што привремено престојуваат 
во С<?цијалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а што повеле постапка за добивање на одобре-
ние за-постојано населување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, односно за доби-
вање на државјанство на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, можат тие предмети 
непосредно да ги увезуваат од странство. 

3. Домашните физички лица што на работа во 
странство поминале непрекинато најмалку две годи-
ни или 24 месеци во три последовни години и што 
се доселуваат, односно враќаат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, можат да ги 
увезуваат основните средства што Им се потребни за 
вршење на дозволена дејност со личен трудно сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните, односно 
што им се потребни заради здружување во договор-
на организација на здружен труд, до количеството и 
вредноста пропишани со Одлуката за утврдување На 
предметите, количествата и вредностите на кои при 
увозот на стоки се применуваат царински повласти-
ци („Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 37/82). 

Лицата од став 1 на оваа точка можат да увезу-
ваат и основни средства што им се потребни за вр-
шење на дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните дозволена со зако-
нот, чија поединечна царинска основица не го пре-
минува износот од 400.000, динари. 

МВС 
4. Лицата од точка 3 на оваа одлука што само-

стојно вршат рибарска дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните ка-
ко основно занимање, можат да увезуваат рибарски 
бродови чија должина е до 14 метра, односно до 30 
тона носивост или со депласман до 65 тона, резервни 
делови за тие бродови и предмети и прибор што им 
се неопходни за вршењето на таа дејност, а чија ца-
ринска основица не преминува вкупна вредност од 
100.000 динари годишно. 

5. Лицата што самостојно вршат дејност со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните, можат да увезуваат резервни делови за 
одржување на увезените основни средства. 

6. Лицата што вршат производствена дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните, можат да увезуваат репродукционен ма-
теријал што им е неопходен за вршењето на таа 
дејност, а чија царинска основица не ја преминува 
вкупната вредност од 100.000 динари годишно, а ли-
цата што вршат услужна дејност — можат да уве-
зуваат репродукционен материјал чија царинска ос-
новица не ја преминува вкупната вредност од 50.000 
динари годишно. 

7. Лицата што се занимаваат со културно-умет-
ничка и сценско-музичка дејност и што се зачлене-
ти во соодветни здруженија, можат да ја увезуваат 
опремата потребна за вршење на односната дејност, 
чија поединечна царинска основица не ја премину-
ва вредноста од 150.000 динари и репродукционен 
материјал чија царинска основица не ја преминува 
вкупната вредност од 20.000 динари годишно. 

8. Лицата од точка 2 став 2 на оваа одлука се 
должни при увозот да поднесат до надлежната ца-
ринарница потврда издадена од дипломатското, од-
носно конзуларното претставништво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во 
странство или потврда издадена од органот во ре-
публиката односно автономната покраина надле-
жен за работи на вработувањето преку кој се 'упа-
тени на работа во странство, ако тој орган за тоа 
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води евиденција, или потврда од организацијата на 
здружен труд што ги упатила на работа во стран-
ство дека на работа во странство поминале непре-
кинато најмалку една година, а ако не можат да 
прибават ниедна од тие потврди, времето поминато 
на работа во странство го докажуваат на друг со-
одветен начин (со патна исправа, со соодветна ис-
права од странска служба за социјално осигурува-
ње или од странскиот работодавач, со пријава, од-
носно оддава на престојот во странство и ел.). 

Лицата од точка 2 став 3 на оваа одлука се дол-
жни при увозот да поднесат до надлежната цари-
нарница потврда од организаторот дека предметите 
што ги увезуваат ги добиле на меѓународни спорт-
ски и други манифестации или потврда од соодве-
тен сојуз на Југославија, односно здружение, од-
носно доказ дека повеле постапка за добивање на 
одобрение за постојано населување Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија, односно 
потврда дека повеле постапка за добивање на др-
жавјанство на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

9. Лицата од точка 3 на оваа одлука, покрај 
доказите од точка 8 став 1 на оваа одлука дека по-
минале на работа во странство непрекинато на ј -
малку две години или 24 месеци во три последовни 
години, се должни да поднесат до надлежната ца-
ринарница и докази дека ги исполнуваат условите 
за користење на поЕластиците од Одлуката за утвр-
дување на предметите, количествата и вредностите 
на кои при увозот на стоки се применуваат царин-
ски повластици. 

10. Лицата од точка 4 на оваа одлука се долж-
ни, покрај доказот од точка 8 став 1 на оваа одлу-
ка дека поминале на работа во странство непрекина-
то две години или 24 месеци во три последовни годи-
ни, да поднесат потврда од надлежниот одган во 
републиката, односно автономната покраина дека ги 
исполнуваат условите за вршење на дејноста за 
чие вршење го увезуваат бродот. 

11. Лицата од точка 7 на оваа одлука што се 
занимаваат со културно-уметничка .дејност се дол-
жни при увозот на поднесат до надлежната цари-
нарница потврда дека се членови на соодветно 
здружение, а лицата што се занимаваат со сценско-
-музичка дејност — потврда од соодветно републи-
чко, односно покраинско здружение чии се членови. 

12. При увозот на репродукционен материјал, 
во смисла на оваа одлука, надлежните царинарници 
од оригиналот на потврдата ја отпишуваат вредно-
ста на увезениот репродукционен материјал. Ако 
репродукциониот материјал се купува од консиг-
нацпонен склад на странски стоки, отпис на вред-
носта на купениот репродукционен материјал врши 
организацијата на здружен труд што ја застапува 
странската фирма. 

13. Основните средства и опремата увезени спо-
ред одредбите од оваа одлука не можат да се про-
дадат ни отуѓат на друг начин пред истекот на ро-
кот од две години од денот на извршениот увоз. 

Ако лицата од точ. 3, 4 и 7 на оваа одлука, по 
истекот на рокот од став 1 на оваа точка, ја отуѓат 
увезената опрема, односно основните средства, дол-
жни се тоа отуѓување да му го пријават на надлеж-
ниот орган во републиката, односно , автономната 
покраина, во рок од 30 дена од денот на отуѓува-
њето. 

14. Царинарницата нема да дозволи лицата од 
точка 1 на оваа одлука да увезат предмети 
што не се наведени во оваа одлука, ниту тие пред-
мети ќе ги царини туку со тие предмети ќе поста-
пува според одредбите од член 204 на Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79 и 12/82). 

15. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат, 
покрај предметите наведени во оваа одлука, да 
увезуваат и предмети за кои со Царинскиот закон 
и со други прописи и меѓународни договори е 
предвидено ослободување од плаќање царина, а во 
согласност со тие прописи, односно меѓународни 
договори. 

16. Одредбргге од оваа одлука не се однесуваат 
на увозот на моторни возила од страна на физички 
лица и на делови за моторните возила наведени во 
точка 2 на Одлуката за условите под кои домашни 
сризички лица можат да увезуваат моторни возила 
од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77, 
44/78 и 37/80). 

17. Објаснение за тоа кои предмети очигледно 
служат за лични потреби на лицата од точка 2 на 
оваа одлука и за потребите на членовите на нивно-
то семејство, како и кои предмети се сме-
таат како предмети на домаќинството во смисла на 
точка 2 од оваа одлука дава, по потреба, Сојузната 
управа за царини. 

18. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за условите 
под кои физички лица можат да увезуваат, внесу-
ваат и примаат определени предмети од странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/82). 

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

Е. п. бр. 416 
14 октомври 1982 година 

- Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

691. 
Врз основа на член 7 од Законот за условите и 

начинот на располагање и користење на остварени-
те конвертибилни девизи во плаќањето спрема 
странство и за задолжувањето во странство во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГУВАХБАТА И 
ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО ВО КОНВЕР-

ТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите под кои организа-
циите на здружен труд можат да ги пребиваат дол-
гува њ ата и побарувањата со странство во конверти-
билни девизи во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/82) по точка 3 се додава нова точка 
За, која гласи: 

„За. Ако е во прашање извоз и увоз на стоки по 
одобрена компензациска работа со странство, народ-
ната банка може да одобри пребивање на д о л е в а -
њето со побарување и пред извршениот извоз и у -
воз по таа работа. 

За издавање одобрение во смисла на став 1 од 
оваа точка не е потребно исполнување на условите 
од точка 1 одредба под 2 на оваа одлука." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот деи од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

* 

Е. п. бр. 402 
6 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. p. 

692. 
Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на 

СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ОД ПРИ-
МАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

ВО 1982 ГОДИНА 

1. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе купуваат хартии 
од вредност и ќе им даваат кредити на банките врз 
подлога на тие хартии и на странски хартии од 
вредност, во согласност со одредбите на тон. 7 до 12 
од Одлуката за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1982 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/82, 30/82 и 48/82) — (во 
понатамошниот текст: Одлука за мерките) со тоа 
што процентот о^ одредбите на тон. 10 до 12 на Од-
луката за мерките се применува во височина од 50%. 

2. Кредитите за кредитирање на извозот на сто-
ки и услуги за готово на конвер^ибшгното подрачје, 
банките можат да ги користат од примарната емиси-
ја во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 
година, до височина од 70°/о од состојбата на дадени-
те кредити во согласност и под условите од точка 15 
на Одлуката за мерките. 

3. Кредитите за кредитирање на производството 
и за подготвување на стоките за извоз банките мо-
жат да ги користат од примарната емисија, во пери-
одот од 1 октомври до 31 декември 1982 година, до 
височина од 40% од состојбата на дадените кредити 
во согласност и под условите од точка 19 на Одлу-
ката за мерките, со тоа што вкупниот обем на тие 
кредити на територијата на една република, однос-
но автономна покраина не може да биде поголем од 
35% од состојбата на кредитите од примарната еми-
сија дадени за кредитирање на намените од точ. 15 
до 18 и точ. 21 и 22 на Одлуката за мерките, освен 
за износот за кој тој обем е намален на териториите 
на другите републики и автономни покраини. 

4. Кредитите за кредитирање на сезонските за-
лихи на пченка и шеќерна репка банките можат, во 
периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година, 
да ги користат од примарната емисија до височина 
од 60%, а кредитите за кредитирање на маслодајни 
култури — до височина од 65°/о од состојбата на да-
дените кредити, во согласност и под условите од 
точка 27 на Одлуката за мерките. 

Народната банка веднаш ќе го запре користење-
то на кредитите на банките од став 1 на оваа точка 
кога органите на пазарната инспекција ќе утврдат и 
ќе поднесат пријава дека корисникот на кредитот за 
намените од тој став вршел откуп по цени повисоки 
од пропишаните. 

Истовремено со примената на мерките од став 2 
н^ оваа точка, банките ќе му го забранат поната-
мошното користење на кредитот на крајниот 
корисник против кој е поднесена пријава до органи-
те на пазарната инспекција и ќе пристапат кон 

наплата по веќе дадените кредити за намените од 
став 1 на оваа точка, независно Јод пропишаните, од-
носно договорените рокови. 

5. При купувањето на хартии од вредност и да-
вањето кредит за камените од оваа одлука, ќе се 
применуваат во се одредбите на Одлуката за мер-
ките, ако со оваа одлука не е определено поинаку. 

6. Оваа одлука останува во сила додека врз ос-
нова на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи не се регулираат пра-
шањата што се уредени со оваа одлукава најдоцна 
до 31 декември 1982 година. 

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

Е. п. бр, 426 
14 октомври 1982 година-

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

693. 
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заш-
тита, директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗМЕЛУВАЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА 

1. Преработувачите на пченица се должни да ВР-
ијат измелување на пченицата така што од 100 кг 
пченица со 1,80% пепел, 2°/о примеси и 13% влага, 
да се добива најмалку 80 кг брашно. Се признава 
1% растур а другото ги претставува споредните про-
изводи од преработката на пченицата. 

2. Процентот на измелувањето од 80% не се од-
несува на пченицата со хектолитарска маса по-
мала од 74 кг. 

3. Ако пченицата има пепел повеќе од 1,80%, ко-
личеството на брашното се намалува, а количество-
то на споредните производи се зголемува за 0,5% 
за секои 0,1% пепел над 1,80%. 

4. Ако пченицата има примеси повеќе од 2%, ко-
личеството на брашното и на споредните производи 
сразмерно се намалува, а количеството на примесите 
се зголемува за секој процент на примеси над 2%. 

Ако пченицата има примеси помалку од 2%, ко-
личеството на брашното и на споредните производи 
сразмерно се зголемува, а количеството на приме-
в т е се намалува за секо) процент на примеси под 
2°/о. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот, ден од 
денот на об јавување^ во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-3693/3 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор \ 
на Сојузниот завод за стандардизација, х 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ГЛАКЕДО-

НИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во број 5 од 19 февруари 1982 година-
објавува: 

Закон за висината на аконтациите на личните 
доходи на работниците во основните организации на 
здружен труд што покажуваат загуба; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за пријавување и испитување потеклото на 
имотот; 

Закон за изменување на Законот за езерската 
пловидба. 

Во број 6 од 26 февруари 1982 година-објавува: 

Уредба за највисоките износи на дневниците и 
другите трошоци и за надоместоците на работни-
ците во Воздухопловната служба на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

Одлука за утврдување на работите и работните 
задачи ЕО органите на управата надлежни за вна-
трешни работи чија тежина и посебни услови бит-
но влијаат врз намалувањето на работната спо-
собност на работниците; 

Одлука за премија на пченицата за родот во 
1982 година; 

Одлука за премија на сончогледот, сој ата и ма-
слодајната репка за родот во 1982 година; 

Одлука за премија на шеќерната репка за ро-
дот во 1982 година; 

Одлука за висината на дневниците за службе-
ни патувања на работниците во републичките ор-
гани на управата и во републичките организации и 
на функционерите и раководните работници што 
ги именува односно назначува и разрешува од дол-
жност РХзвршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Во број 7 од 27 февруари 1982 година објавува: 

Одлука за определување највисоки цени за на-
доместокот за користење на радиодифузни прием-
ници; 

Одлука за пропишување мерка за непосредна 
општествена контрола на цените — определување 
на највисоки цени на услугите во железничкиот 
патнички сообраќај; 

Упатство за користење и употреба на обрасците 
за извршување на одделни изборни дејствија утвр-
дени со Законот за избор на членови на делегаци-
ите и на делегатите во собранијата на општествсно-
-политичките заедници и на самоуправните инте-
ресни заедници. 

Во број 9 од 10 март 1982 година објавува: 

Програма за спроведување на задолжителна 
имунизација на населението против заразни боле-
сти во 1982 година. 

Во број 13 од 25 март 1982 година објавува: 

Закон за р е п у б л и ч к и т е органи на управата; 
Закон за определување на републички секре-

тари и други функционери што раководат со репуб-

лички органи на управата и со републички органи-
зации, кол се именуваат од редот на членовите на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македо пиј а; 

Одлука за изменување и дополнување на Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонцу а; 

Одлука за дополнување на Одлуката за опре-
делување на бројот на делегатите што се делеги-
раат во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за утврдување висината на надоместо-
кот за одвоен живот од семејството; 

Одлука за утврдување висината на надоместо-
кот на трошоците за работа на терен. 

Во број 14 од 1 април 1982 година објавува: 

Закон за дополнување на Законот за самоуп-
равните интересни заедници на станувањето; 

Општествен договор за застапеноста и изучува-
њето на странските јазици во организациите за ос-
новно воспитание и образование и организациите 
за средно образование; 

Самоуправна спогодба за утврдување висината 
на средствата за финансирање на заедничките по-
треби во областа на образованието и научните деј-
ности на републичките самоуправни интересни 
заедници во 1982 година. 

Во број 15 од 10 април 1982 година објавува: 

Деловник на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (Пречистен текст). 

Во број 18 од 26 април 1982 година објавува: 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за обезбедување постојани средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1981' до 1985 
година; 

Закон за изменување на Законот за здружува-
ње на дел од средствата на општествената репро-
дукција за изградба на електроенергетски објекти; 

Закон за дополнување на Законот за патишта; 
Закон за гаранција по кредитот на Работната 

организација за производство на филмови „Вардар-
-филм" — Скопје; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за заштита на населението од заразни болести; 

Одлука за подготвување и донесување измени 
и дополнувања на Општествениот план на Социта-
листичка Република Македонија од 1981 до 1985 
година; 

Одлука за изменување на Одлуката за утврду-
вање на вкупниот износ на девизите наменети за 
потребите на Републиката и на општините за 19С2 
година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта за 1931 година. 

Во број 20 од 7 мај 1982 година објавува: 

Одлука за избор на претседател на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за избор на потпретседатели на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за избор на претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија; 
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Одлука за избор на претседател на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Одлука за избор на претседател на Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија; 

Одлука за избор на членови на Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за избор на делегацијата на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

Одлука за избор на претседател на Извршниот 
совет на Собранието на Социј а листичка Република 
Македонија; 

Одлука за избор на членови на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

Одлука за именување на републички секретар, 
претседатели на републичките комитети и директор 
на Републичкиот завод за општествено планирање; 

Одлука за именување секретар на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Ео број 21 од 25 мај 1982 година објавува: 

Одлука за избор на претседател на Претседа-
телството на СРМ; 

Одлука за именување секретар на Претседател-
ството на СРМ; 

Одлука за изменување и дополнување на Делов-
никот на Извршниот совет, на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија; 

Одлука за намалување на стапките на задол-
жителниот заем за обезбедување постојани средства 
на Фондот на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 

'1981 до 1985 година во 1982 година; 
Решение за назначување потсекретар за држав-

на ^безбедност во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Во број 22 од 27 мај 1982 година објавува: 

Правилник, за педагошката евиденција и до-
кументација во организациите за средно образова-
ние и воспитание. 

Во број 23 од 29 мај 1982 година објавува: 

Просторен план на Социјалистичка Република 
Македонија; 

Насоки, мерки и услови за спроведување па 
Просторниот план на Социјалистичка Република 
Македониј а. 

Во број 24 од 2 јуни 1982 година објавува: 

Закон за пријавување и испитување потеклото 
ка имотот. 

Во број 29 од 19 јули 1982 година објавува: 

Завршна сметка за извршување на Републич-
киот бз^џет за 1981 година; 

Недела, 17 октомври 1982 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија за давање согласност за .прима-
ње на работа нови работници во републичките ор-
гани на управата, републичките организации и пра-
восудните органи. 

Во број 31 од 28 јули 1982 година објавува: 

Закон за споменици и спомен-обележја. 

Во број 32 од 7 август 1982 година објавува: 

Деловник на Претседателството на Социјали-
стичка Република Македонија. 

Во број 35 од 1 септември 1982 година објавува: 

Упатство за водењето на статистика за извршу-
вањето на казните затвор, малолетнички затвор и 
заводските мерки. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

681. Уредба за ограничување на прометот на 
моторен бензин и дизел-гориво — — — 1501 

682. Уредба за дополненија на Уредбата за 
мерките за намалување на потрошувач-
ката и за штедење на течните горива — 1503 

683. Уредба за посебните услови за испорака 
на електрична енергија — — — — 1503 

684. Уредба за измена на Уредбата за општи-
те услови за давање потрошувачки кре-
дити — — — — — — — — — 1504 

685. Уредба за дополнение на Уредбата за 
изведување на инвестициони работи во 
странство —. — 1— — — — — — 1504 

686. Уредба за посебните услови за прометот 

©на лебот — — — — — — — — 1505 
Уредба за полагање депозит на динарите , 
што граѓаните имаат право да ги изнесат 
од Југославија — — — — — — — 1505 

1688./ Одлука за користењето на девизите што / граѓаните и граѓанските правни лица ги 
држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог и за условите и начинот на 
продажбата на одделни производи од 
домашно производство за динари што 
потекнуваат од продажбата на девизи и 
за ослободувањето од плаќање на основ-
ниот данок на промет на тие производи — 1506 

689. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката За условите под кои можат да се 
користат и да се плаќаат трошоците на 
претставништвата и на делегатите во 
странство и другите трошоци на работе-
њето со странство — — — — — — 1507 

690. Одлука за условите под кои физички ли-
ца можат да увезуваат, внесуваат и при-
маат определени предмети од странство — 1508 

691. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите под кои организациите на здру-
жен Труд можат да ги пребиваат д о л е -
вањата и побарувањата со странство во 
конвертибилни девизи во 1982 година — 1509 

692. Одлука за купување на хартии од вред-
ност и за давање кредити на банките од 
примарната емисија за определени намени 
во 1982, година — — —. — — — — 1510 

693. Наредба за начинот на измелување на 
пченицата — — — — — — — — 1510 

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

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,^Булевар војводе 
Мишима бр* 17. 


